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EU-kommissionens lagförslag om
minimilöner behandlas nu av EU-parlamentets arbetsmarknadsutskott.
Malin Björk har tillsammans med sin
danska kollega Nikolaj Villumsen
från systerpartiet Enhedslisten lagt ett
ändringsförslag om att förslaget i sin
helhet borde förkastas.
– Det här lagförslaget slår mot hela
den svenska arbetsmarknadsmodellen,
det kan vi inte acceptera, säger Malin
Björk.
Parlamentet väntas inte rösta om
lagförslaget förrän i höst.■
Läs mer om lagförslaget här: https://
tt.omni.se/nytt-hopp-om-undantag-forminimiloner/a/OQv7x1

Svag EU-markering
mot Israels attacker
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Över 200 människor dödades, varav
60 barn, i den senaste blodiga konflikten i Israel. De allra flesta offren
var palestinier i Gaza. När EU:s
utrikesministrar träffades för att ge ett
gemensamt uttalande gav alla länder
klartecken till att kräva eldupphör,
utom Ungern. Malin Björk tycker att
Sverige måste våga ta egna initiativ
för att stoppa våldet, och inte bara
vänta på att EU ska agera.
“Vi kan och måste fatta egna
beslut om handel och ta till egna
diplomatiska verktyg för att visa att
vi står sida vid sida med alla de som
vill bygga en fredlig framtid – och
för att visa att vi på allvar vill se ett
fritt Palestina”, skriver Malin Björk i
Feministiskt Perspektiv.■
Läs hela krönikan här: https://fempers.
se/2021/2021-05-25/sida-vid-sida-forett-fritt-palestina/

Stödet ökar för att häva
patentskydd på covidvaccin
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V vill skrota lagförslag
om europeisk minimilön

Efter att president Biden meddelat att USA stöder kravet på att tillfälligt
häva på patentskyddet på covidvaccin stöder nu också en majoritet av
EU-parlamentet vänstergruppens förslag att häva patenträtten.
EU-parlamentets vänstergrupp har sedan ligen fram av Indien och Sydafrika i
i höstas drivit att patenträtten på covidVärldshandelsorganisationen, WTO, och
vaccin måste hävas, så att fler männi
har fått stöd av runt hundra andra länder,
skor runtom i världen snabbt och billigt
WHO och flera hundra NGOs som
kan vaccinera sig. Men när parlamentet
arbetar med global folkhälsa.
i april röstade om vänstergruppens
– Det här handlar om att skydda
förslaget tyckte en majoritet av parlafolkhälsan och om global rättvisa. Äntmentet inte alls att det var ett bra förslag. ligen börjar fler lyssna på de som jobbar
En knapp månad senare hade parlamenmed global folkhälsa och inse att vi
tet ändrat åsikt. När vänstergruppen
måste ta till alla verktyg vi kan, även att
denna gång la fram sitt ändringsförslag
häva patentskyddet, för att vi så snabbt
röstade en majoritet av ledamöterna ja.
som möjligt ska sätta stopp för pandeEn förklaring till vändningen kan
min, säger Malin Björk.■
Lyssna också på debatten mellan Malin
vara att sedan den förra omröstningen
Björk och Karin Karlsbro i P1-morgon:
har frågan om patentskyddet lyfts och
https://sverigesradio.se/artikel/bor-patenfått stöd av bland annat USA:s Bidenadtratten-pa-vaccin-havas
ministration. Förslaget lades ursrprug-

Slutförhandlingar om EU:s nya jordbrukspolitik
Den här veckan slutförhandlar representanter för EU:s medlemsländer med
EU-parlamentet om EU:s jordbrukspolitik för de kommande sju åren. Vänstern,
tillsammans med en enad klimat- och
miljörörelse, är kritisk till förslaget som
väntas presenteras.
– EU:s orättvisa, korrupta, och

skadliga jordbrukspolitik slutförhandlas
just nu - i ett läge där vi alla vet att vi
måste lägga om politiken för att klara
klimatet och den biologiska mångfalden.
Ändå blir det business as usual. Varför
går Sverige med på detta, skriver Malin
Björk på Twitter. EU-parlamentet väntas
rösta om förslaget i juli.■

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

