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Unga klimataktivister röt till i EU-parlamentet

Hundratals hungerstrejkar
för kurders rättigheter

Det var knökfullt i mötesrummet när runt 60 ungdomar från över 20 olika länder besökte
EU-parlamentets vänstergrupp.

Malin Björk och Yekbun Alp besöker Gulistan
Ike, en av hungerstrejkarna i Strasbourg.

– Om ni har läst rapporten från FN:s klimatpanel, varför har ni inte
redan agerat? Det frågade en av ungdomarna i klimatrörelsen Youth
for climate som bjudits in till EU-parlamentets vänstergrupp.

Runtom i världen hungerstrejkar
människor för demokrati, mänsk
liga rättigheter och fred. Malin
Björk besökte några av dem.

Efter att EU-högerns representanter
röstat ner förslaget att bjuda in Greta
Thunberg för att tala i EU-parlamentet
skickade vänstergruppen, den gröna
gruppen och den socialdemokratiska
partigruppen ut en gemensam inbjudan
till klimataktivisterna i den globala
rörelsen Youth for climate. Gensvaret
blev starkt. Till partigruppsmötena i
Strasbourg kom över 60 ungdomar från
över 20 olika länder. Flera av ungdomarna uttryckte sin frustration över
att ansvariga politiker inte gör tillräckligt för att stoppa klimatförändringarna.

 – Har ni läst rapporten från FN:s
klimatpanel? I så fall, varför agerade ni
inte omedelbart, frågade en av ungdomarna när han besökte vänstergruppen.
Malin Björk tycker att ungdomarnas
ilska är befogad.
– Det finns ingen ursäkt för att inte
agera här och nu, säger hon.
Läs även Aftonbladets artikel:
aftonbladet.se/nyheter/a/Onv8aV/gretathunberg-stoppas-fran-tal ■

EU-parlamentet antog försvagad lag om tillgänglighet
Den 13 mars godkände EU-parlamentet
det så kallade tillgänglighetsdirektivet,
den första EU-lagen någonsin för att
göra samhället mer tillgängligt för
människor med normbrytande funktionalitet. Efter förhandlingar med EU:s
medlemsländer har det ursprungliga
förslaget tyvärr försvagats.
Malin Björk röstade ändå ja men
är besviken över att skrivningarna inte

blev starkare.
– Det bidde bara en tumme. Tillgänglighet är ju en framtidsfråga. Att
införa riktlinjer för att se till att nya
byggnader och transporter blir mer
tillgängliga hade varit precis rätt. Det
här visar hur viktigt det är att enskilda
länder måste få gå före och införa lagar
med högre krav på tillgänglighet, säger
hon. ■

Sedan den 8 november hungerstrejkar
den turkiska parlamentsledamoten Leyla
Güven för att bryta isoleringen av den
kurdiska ledaren Öcalan. Hungerstrejken
handlar om demokrati, mänskliga rättigheter och återupptagandet av fredssamtalen med den turkiska regeringen. I solidaritet med Güven hungerstrejkar kurder
över hela världen. I Strasbourg träffade
Malin Björk och partikamraten Yekbun
Alp, tillsammans med Fayik Yağızay,
Europarepresentant för turkiska vänsterpartiet HDP, fjorton av hungerstrejkarna.
En av dem var journalisten Gulistan Ike.
Samma vecka röstade EU-parlamentet
för att samtalen med den turkiska regeringen om EU-medlemsskap ska stoppas.
Malin Björk tycker att samtalen bör
frysas, men inte avbrytas helt, på grund
av Turkiets grova kränkningar av kurders
och oppositionellas rättigheter.
– När vi har att göra med en så pass
auktoritär regim som den turkiska så
måste vi agera, säger hon. ■
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