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Fullsatt när Malin presenterade
förslag om lagliga flyktvägar

Malin Björk diskuterar vidarebosättning med justitie- och migrationsminsiter Morgan Johanssons
statssekreterare Lars Wastbratt på Europahuset i Stockholm.

Medan EU:s flyktingpolitik mest handlar om hur
gränserna kan stängas för människor på flykt
presenterade Malin Björk ett lagförslag om hur de
lagliga flyktvägarna till EU kan öka.
Lagförslaget handlar om vidarebosättning, eller ett kvotflyktingsystem inom EU. Att vara kvotflykting innebär att man får en säker
och välplanerad inresa och bostad
i mottagarlandet i EU.
Men när förslaget först
las fram av EU-kommissionen
i somras blev Malin besviken.
I kommissionens tappning blir
vidarebosättning ett verktyg för
migrationskontroll, inte olikt den
byteshandel av människor som
flyktingavtalet mellan EU och
Turkiet innebär. Som EU-parlamentets ansvarige för förslaget
är Malins uppgift nu att försöka
förbättra kommissionens förslag

och få igenom det i Europaparlamentet.
Inför ett fullsatt och tvsänt seminarium den 13 januari
i Stockholm diskuterade Malin
förslaget med representanter för
bland annat Amnesty, Flyktinggruppernas riksråd (FARR) och
regeringen. I mars ska hon presentera förslaget för det ansvariga
utskottet. I maj väntas parlamentet
rösta om det. ■
Se seminariet här:
svt.se/nyheter/svtforum/
hur-ska-eu-skapa-lagliga-flyktvagar-i-europa

Abortmotståndare
blev ny talman

Samtidigt som
Trump installerades
som president i USA
valdes Berlusconis
tidigare talesperson
Antonio Tajani till
EU-parlamentets
nya talman.
Valet av Tajani är ”ett
tydligt tecken på hur den
nyliberala högern (inklusive svenska Liberalerna
och Centerpartiet) och
konservativa högern (Moderaterna och Kristdemokraterna) gick samman med
de nationalkonservativa i
EU-parlamentet. Hela den
samlade högern ställde sig
bakom en stockkonservativ
homofob och abortmotståndare som talman för
EU-parlamentet. Trumpifiering.” skrev Malin Björk i
Feministiskt perspektiv.■
Läs hela Malins krönika
här: feministisktperspektiv.se/2017/01/24/
nej-till-trumpifieringen-i-europa/
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Ceta på väg att röstas igenom i parlamentet

Medlemmar i EU-parlamentets vänstergrupp GUE/NGL demonsterar mot Ceta och TTIP i Bryssel i september 2016.

Efter att EU-parlamentets internationella handelsutskott i förra veckan röstade ja till
Ceta lutar det åt att handelsavtalet kommer att gå igenom även i parlamentet.

Utskottsomröstningen ger en viktig fingervisning om hur det kommer att gå när hela parlamentet i
mitten på februari röstar om det
kritiserade handelsavtalet mellan
EU och Kanada. Om parlamentet
röstar ja kommer avtalet att börja
gälla provisoriskt. Därefter ska

EU:s 38 nationella och regionala parlament säga sitt om Ceta.
Kampen mot Ceta fortsätter nu
därför på nationell nivå. Det räcker nämligen med att ett parlament
inte godkänner avtalet för att det
ska rivas upp, i alla fall i teorin. I
praktiken kommer trycket att vara

mycket hårt för att alla parlamenten ska godkänna avtalet.■
Läs mer om handelsavtalen Ceta,
TTIP och Tisa här:
eu.vansterpartiet.se/2016/06/15/
ny-broschyr-om-ttip-och-andrahandelsavtal/

Parlamentet tog ställning för sociala rättigheter
Slutligen, en god nyhet: EU-parlamentet har oväntat tagit ställning för ett
socialt protokoll. Det kan ses som symbolisk men viktig seger över unionens
marknadsliberaler.
”Med röstsiffrorna 317 mot 315
antog parlamentet i januari ett
förslag från vänstergruppen,
Socialdemokraterna och De gröna
som kräver att ett socialt protokoll
fogas till EU:s grundfördrag. Det
skulle medföra att grundläggande
fackliga och sociala rättigheter
garanteras i fördragen. Kapitalets

frihet begränsas, låglönekonkurrens försvåras och det skulle
omöjliggöra att utstationerade
arbetare utnyttjas.
Förvisso är detta inte
lagstiftning, utan bara parlamentets yttrande till kommissionens
förslag om ’en social pelare’ i
unionen. Men det är ett viktigt

ställningstagande.” Det skriver
Vänsterpartiet i EU:s medarbetare
Stellan Hermansson. ■
Läs hela texten här:
flamman.se/a/en-viktig-symbolisk-seger
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