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Hård strid om lag för
hållbara investeringar

Polens abortförbud är också  
en attack på rättsstaten 
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EU-kommissionens lista på hållbara 
investerringar, den så kallade tax-
onomin, är ett viktigt instrument för 
att styra såväl privata som offentliga 
invsteringar i linje med Parisavtalet 
och EU:s gröna giv.
     EU-parlamentets vänstergrupp och 
Malin Björk tycker att listan i stort 
sett är bra. 
– Jag tror att kommissionen har på 
fötterna när det gäller vad som är 
hållbart eller inte hållbart. Det baseras 
på vetenskap och den bevisning som 
finns, säger Malin Björk.
     Däremot kommer hårda protester 
från bland andra kolberoende länders 
regeringar som menar att fossilgas 
måste finnas med på listan, för att de 
ska kunna avveckla sina kolgruvor. 
Även den svenska regeringen protes-
terar mot att det svenska skogsbruket 
och vattenkraften inte klassas som 
hållbara.■
Läs mer i Europaportalen: https://www.
europaportalen.se/2021/02/taxonomin-
en-het-svensk-potatis 

I oktober förra året meddelade den pols-
ka konstitutionsdomstolen att även abort 
av skadade foster strider mot den polska 
konstitutionen. Efter massiva gatupro-
tester började beslutet inte gälla förrän 
i januari. Nu är abort bara tillåtet när en 
kvinna kan bevisa att hon våldtagits eller 
om hon riskerar att dö av graviditeten. 
Den senaste inskränkningen i Polens 
redan extremt restriktiva abortlag är inte 
bara en uppenbar attack på kvinnors 
rättigheter. Eftersom konstitutionsdom-
tolen kontrolleras av landets regering 
innebär förbudet också en attack på 
rättsstatens principer. Malin Björk och 
andra engagerade EU-parlamentariker 
har sett till att frågan lyfts flera gånger i 
EU-parlamentet. 

– Det polska abortförbudet måste upp på 
högsta politiska nivå och fördömas av 
Sverige och andra länder. Sverige måste 
också trycka på för att den rättsstats-
mekanism som medlemsländerna kom 
överns om i december aktiveras. Inga 
EU-pengar ska få gå till länder som 
Ungern och Polen som ständigt trampar 
på demokrati och rättsstat, säger Malin 
Björk. ■
Se också Malin Björk i SVT:  
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/
eu-parlamentariker-vill-sat-
ta-press-pa-polen-om-abortforbudet
och i Sydsvenskan:
https://www.sydsvenskan.se/2021-
02-09/abortforbudet-ar-ocksa-en-at-
tack-pa-rattsstaten

Det polska abortförbudet är inte bara en attack på kvinnors rättigheter 
utan även ett hårt slag mot demokratin. Nu kräver Malin Björk och andra 
aborträttsaktivister i EU-parlamentet att EU-kommissionen och EU:s 
medlesmländer agerar.

Viktigt beslut i kampen 
mot skatteflykt
Den svenska regeringen kördes 
över när en majoritet av EU:s 
medlemsländer den 25 februari änt-
ligen beslutade att gå vidare med ett 
lagförslag som innebär ett viktigt steg 
i kampen mot den globala skatteflyk-
ten. Enligt förslaget måste alla större 
multinationella företag offentligt 
redovisa sina vinster inte bara i de 
länder där de har sina huvudkontor, 
utan i alla de länder de är verksamma 
i. Vänsterpartiet är det enda svenska 
partiet som konsekvent tagit ställning 
för förslaget i såväl EU-parlamentet 
som i EU-nämnden.■
Tony Haddou intervjuas i ETC:
https://www.etc.se/inrikes/regerin-
gen-vill-stoppa-ny-lag-mot-skatteflykt

Den 3 mars beslutade det ungerska
regeringspartiet Fidesz att lämna 
EPP-gruppen i EU-parlamentet. 
I gruppen ingår även Moderaterna pch 
Kristdemokraterna. ”Äntligen! Förhopp-
ningsvis kan EPP-gruppen nu, efter 

åratal på åskådarplats, bli starkare  
i försvaret för grund läggande rättigheter 
och demokrati! Återstår dock att utesluta 
Fidesz också ur EPP-partiet där de fort-
farande är kvar” twittrade Malin Björk 
efter beskedet. ■

Demonstration i Warsawa mot den senaste inskräkningen i den polska abort lagen. 
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Ungerska Fidesz lämnar M och KD:s partigrupp 



Stort stöd för Björks förslag 
om svensk sexköpslag

När EU-parlamentet i början av febru-
ari debatterade och röstade om EU:s 
anti-traffickingdirektiv la Malin Björk 
fram ett ändringsförslag till EU-par-
lamentets resolution med adress till 
EU-kommissionen och medlemsländer-
na. I förslaget stod det att parlamentet 
borde uppmana EU:s medlemsländer 
att införa den svenska sexköpslagen, 
som kriminaliserar dem som köper 
sex. Resultatet visar på att stödet för 
den svenska sexköpslagen börjar vinna 
mark även utanför EU-länderna Irland, 
Island, Norge och Frankrike, som liksom 
Sverige redan kriminaliserat sexköp. 
     – Stödet var faktiskt större än väntat. 
Men å andra sidan har vi arbetat hårt 

med detta i många års tid. När min 
föregångare Marianne Eriksson (V) för 
20 år sedan föreslog att torskar skulle 
bestraffas, så skrattade alla gubbarna i 
EU-parlamentet bokstavligen åt henne. 
Så vi har kommit långt sedan dess, sa 
Malin Björk till Europaportalen. ■
 
Läs hela artikeln i Europaportalen:  
https://www.europaportalen.se/2021/02/
svensk-sexkopslag-fick-ovantat-eu-stod
och Malin Björks krönika i Feministiskt 
Persprektiv:
https://feministisktperspektiv.
se/2021/02/23/litet-steg-eu-stor-
framgang-alla-som-kampat-sexkopsla-
gen/

Oväntat många EU-parlamentariker röstade för Malin Björks ändrings-
förslag om att fler EU-länder borde införa den svenska sexköpslagen 
för att bekämpa den utbredda människohandeln. Det är en seger för alla 
Vänsterpartiets EU-parlamentariker som under många år kämpat för 
lagen, menar Malin Björk.

Demonstration i Warsawa mot den senaste inskräkningen i den polska abort lagen. 

Foto: EU
-parlam

entet

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

Vänsterpartiet säger nej till minimilön på EU-nivå
I höstas la EU-kommissionen fram ett 
förslag om att införa en EU-lag om 
minimilöner. I Sverige har förslaget 
mötts av massiv kritik eftersom det 
hotar den svenska modellen där det är 
arbetsköpare och fack som gör upp om 
lönerna. Även Vänsterpartiet är kritiskt 
till förslaget och arbetar i EU-parlamen-
tet för att förslaget helt avslås.      
     – Vi kommer att lägga ett 
avslagsförslag i EU-parlamentets 
arbetsmarknads utskott och bjuda in alla 
nordiska ledamöter utom extremhögern, 

för att stötta ett avslag, säger Malin 
Björk och fortsätter:
     – Att lagstifta om minimilöner löser 
inte problemen med skamligt låga löner 
och lönedumping, det gör däremot starka 
fackliga rörelser som kan förhandla fram 
bra kollektivavtal.■

Läs mer i ETC: https://www.etc.se/
inrikes/darfor-vill-sverige-stoppa-lagen-
om-minimiloner-i-eu

EU:s militärer bidrar till  
klimatförändringar och  
utgör ett säkerhetshot

Utsläppen från EU:s militära verk-
samheter släpper ut växhusgaser 
som motsvarar minst 14 miljoner 
bilar varje år. Dessutom hemlighålls 
en stor del av deras utsläpp. Det visar 
en rapport som EU-parlamentets 
vänstergrupp The Left tagit fram på 
initiativ av Vänsterpartiet.
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Den 23 februari släppte The Left 
(GUE/NGL) rapporten “The Carbon 
Footprint of Europe’s military sector” 
om militärens utsläpp av koldiox-
id. Vapenföretag i Europa och EU:s 
nationella arméer har stora brister i sin 
redovisning av klimatutsläpp trots att 
de har stora utsläpp från fossila bräns-
len. Av det som forskarna till rapporten 
ändå kunnat sammanställa visar de t 
ex att den franska militären står för en 
tredjedel av de militära utsläppen i EU. 
     Vänsterpartiet kräver att alla na-
tionella arméer inom EU ska redovisa 
sina klimatutsläpp. Malin Björk vill 
också se konkreta klimatmål för det 
militära försvaret, och en förändring av 
säkerhetsbegreppet.
     –EU skulle vara ett fredsprojekt. 
Istället är det nu ett upprustnings-
projekt. Nu är klimatförändringarna 
det största hotet mot mänskligheten 
och då behöver vi sätta detta i centrum 
för vår säkerhetspolitik. Då är det givet 
att fredlig konfliktlösning, nedrustning 
och klimatanpassning är betydligt mer 
effektivt än upprustning, säger hon.■
Hör även Sveriges radios inslag om 
rapporten: https://sverigesradio.se/
artikel/militara-klimatutslapp-bor-be-
lysas


