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Ja till odemokratiskt
handelsavtal - igen
Ännu ett odemokratiskt
handelsavtal har godkänts av
EU-parlamentet. Denna gång
belönades Vietnam med ett
avtal, trots kränkningar av de
mänskliga rättigheterna.
Malin Björk röstade nej till avtalet
eftersom det, precis som med alla
EU:s avtal, saknar tillräckligt starka
skrivningar för att försäkra arbets
tagares rättigheter eller klimat- och
miljöhänsyn. Också de kritiserade
specialdomstolarna där företag kan
stämma stater finns med i avtalet.
– De kapitel som handlar om
hållbarhet och klimat är inte bindande.
Det finns inga mekanismer som gör
att vi kan till exempel rikta sanktioner.
Det håller inte, sa hon till Ekot inför
omröstningen.
Även de europeiska fackförbundens
paraplyorganisation ETUC och 68
olika frivilligorganisationer har protes
terat mot avtalet. ■
Se också: https://sverigesradio.se/
sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7406746

Kvinnors roll i fokus på
konferens om kurder

Varje år är EU-parlamentets vänster
grupp med och ordnar en stor konfer
ens om kurdernas situation. I år kom
bland annat mamman till politikern
Hevrîn Xelef, som i höstas mördades
av turkiskstödd milis. Malin Björk
skrev en krönika om Hevrîn Xelef i
Feministiskt Perspektiv: https://femi
nistisktperspektiv.se/2020/02/11/roja
va-ett-stort-hopp-i-skuggan-av-fruktans
varda-forluster/ ■

Klimathyckleri när satsningar
på fossil energi godkändes
Trots klimatnödläget röstade en majoritet av EU-parlamentets
ledamöter för fortsatta satsningar på fossila infrastrukturprojekt.
Klimathyckleri, tycker Malin Björk.

På EU-kommissionens lista på projekt
med gemensamma intressen (Projects of
Common Interests) finns 151 infrastruk
turprojekt som anses vara så prioriterade
att de bör få en sorts gräddfil så att de
lättare kan söka tillstånd och finansier
ing.
Men på listan finns flera projekt för
olja och gas. För att stoppa satsningarna
på dessa fossila projekt tog ledamöter
från vänstergruppen och den gröna
gruppen initiativ till en resolution där

de kräver att listan görs om så att inga
fossila energiprojekt finns med. Men
resolutionen röstades ner, först i indu
striutskottet och därefter i plenum den
13 februari. Av de svenska ledamöterna
röstade, förutom Malin Björk, bara två
S-ledamöter och MP ja till resolutionen.
– Det är så uselt av alla partier som
under valrörelsen pratar klimat, men när
det blir skarpt läge ändå sätter företagens
intressen framför planetens överlevnad,
säger Malin Björk. ■

Freden på Irland det
viktigaste efter Brexit

Inte en endaste euro till
klimatskadliga projekt!

– Det viktigaste nu är att freden på
Irland upprättshålls. Vi kommer också
att fortsätta kämpa för att stärka med
borgares rättigheter och för bindande
klimat- och miljöregler. Det sa Malin
Björk när EU-parlamentet godkände
Brexitavtalet den 29 januari. Två dagar
senare lämnade Storbritannien formellt
EU. ■

Förhandlingarna om EU:s långtidsbud
get för åren 2021-2017 pågår för fullt
mellan medlemsländerna. Vänsterpartiet
kräver att Sveriges EU-avgift inte ökar
samtidigt som prioriteringarna måste
ändras. När EU-parlamentet i Stras
bourg debatterade frågan den 12 febru
ari krävde Malin Björk att budgeten ska
klimattestas.
– Inte en euro ska gå till klimat
skadlig verksamhet, sa hon. Dessutom
krävde hon att EU:s korrupta och inef
fektiva jordbrukspolitik görs om och att
EU slutar finansiera Fort Europa. Talet
kan ses på vår Facebooksida. ■

eu.vansterpartiet.se | facebook.com/Vänsterpartiet i EU | twitter.com/VansterniEU | malin.bjork@ep.europa.eu

