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Black Lives Matter
– också i Bryssel 

Ambitiösa klimatstrategier går inte  
ihop med EU:s skadliga jordbrukspolitik
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Över 10 000 människor i Black lives 
matter-demonstration som hölls den 7 
juni i Bryssel. Det var en lugn tillställ-
ning, men det inte gick att ta miste på 
den utbredda upprördheten mot rasism 
och polisvåld, som är ett stort problem 
också här i Europa. Malin Björk var på 
plats för att visa sitt stöd.
     EU-parlamentets vänstergrupp har 
också begärt att polisvåldet i USA och 
EU ska tas upp nästa gång EU-parla-
mentet sammanträder, den 17-19 juni. ■

Den 20 maj presenterade EU-kommis-
sionen två viktiga delar i EU:s kli-
matplan, Den gröna given – nämligen 
strateginerna för biologisk mångfald 
och ”Från jord till bord”, för en hållbar 
livsmedelsindustri. Malin Björk är till 
stor del positiv till förslagen.  
     – Det är glädjande att kommissionen 
föreslår att minst 30 procent av land- och 
havsytan ska skyddas och att använd-
ningen av kemiska bekämpningsmedel 
ska minska med hälften. Jag välkomnar 
också att klivsmedelssektorns roll för 
ett miljö- ochklimatmässigt hållbart 
samhälle betonas, men jag hade velat 
se ett högre mål än 25 procents ekolo-
giskt jordbruk och ett hårdare krav på 
att de långa djur transporterna måste 
avvecklas. Kommissionen vågar inte 
ens föreslå ett stopp för finansieringen 

av köttreklam i livsmedelsstrategin. 
Det rimmar illa med vårt behov av att 
minska den storskaliga djurhållningen 
och köttkonsumtionen.
     Samtidigt tvivlar hon på att EU:s 
förmåga att omsätta de höga ambitioner-
na i praktiken.
– När nästan 40 procent av EU:s totala 
budget samtidigt går till ett till stor del 
miljö- och klimatmässigt ohållbart jord-
bruk som belönar storskalig djurhållning 
och en intensiv användning av bekämp-
ningsmedel, blir dessa strategier svåra 
att leva upp till, säger Malin Björk. 
     Hon får stöd av EU:s egen revisions-
rätt, som också kommit fram till att 
EU:s jordbrukspolitik missgynnar den 
biologiska mångfalden.  
Läs mer här: https://euobserver.com/
green-deal/148563 ■

EU-kommissionens strategier för en ökad biologisk mångfald och en 
hållbar livsmedelskedja är ambitiösa. Men strategierna krockar med 
EU:s klimatskadliga jordbrukspolitik.

I Polen ökar hatet 
mot hbtq-personer
Förföljelsen av hbtq-personer i Polen 
trappas upp. Över hundra lokala par-
lament har antagit olika hbtq-fientliga 
deklarationer. För några veckor sedan 
stämdes de tre personer som gjort en 
“Hatets atlas” över de hbtq-fientiga 
regionerna. Nu har även president 
Duda deklarerat att han vill stoppa 
“hbtq-ideologin.” Malin Björk och 
lokala V-distrikt agerar för att stop-
pa de hbtq-fientliga attackerna. Läs 
mer här https://www.qx.se/samhal-
le/197729/polska-hbtq-aktivister-ris-
kerar-hoga-boter-och-avkravs-of-
fentlig-ursakt och här http://lund.
vansterpartiet.se/2020/06/09/ 
vansterpartiet-och-feministiskt-initia-
tiv-foreslar-att-lunds-kommun-ager-
ar-for-lika-rattigheter-i-polen/ ■

Coronafond ger mer makt åt EU-byråkrater
Den 27 maj presenterade EU-kommisi-
sionen sitt förslag till återhämtningsplan 
för att mildra de ekonomiska smällarna 
av coronakrisen. Vänsterpartiet är skep-
tiskt till att låta så mycket av insatserna 
handla om slussa pengar via EU-bud-
geten och att ge byråkrater i Bryssel en 
utökad makt över medlemsländernas 
politik. Vänsterpartiet ser hellre andra 

sätt att hjälpa coronadrabbade länder, 
som skuldavskriving och utökad utlåning 
av EIB för de länder som drabbades hårt 
under finanskrisen 2008.  
     Läs mer i Jonas Sjöstedts och Malin 
Björks debattartikel i Aftonbladet: 
https://www.aftonbladet.se/debat-
t/a/0n5V7E/sverige-ska-inte-betala-till-
eus-coronafond ■


