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      Studieresa till EU-parlamentet – dagboksanteckningar  
 
Dag Fredriksson, Vänsterpartiet Skövde  
dag@fredriksson.gs, 0702-60 67 55 
 
Studieresa 18 – 20 mars 2019 
10 från Skaraborgs distrikt och 10 från Malmö åkte via buss och en liten sträcka med tåg – miljövänligare än 
flyg, men FLIX-buss är inte att rekommendera då bussen Köpenhamn – Bryssel var 7,5 h försenad, obekväm 
och med mycket dåliga faciliteter. 
  

2019-03-18 

Möte med Vänsterpartiet som ingår i GUE/NGL - Enade Vänstern/Nordisk grön 

Vänster 
 
Vi träffar Berit Dahlström, vår utmärkta guide och organisatör. Vi har ett digert program under tre dagar. 
Hon jobbar för Malin Björk, Vänsterpartiets enda EU-parlamentariker och har jobbat på parlamentet i 20 år. 
Malin har tidigare jobbat med Britt-Marie Svensson, f d EU-parlamentariker. Hon har suttit i parlamentet sen 
2014. Gruppen har 52 EU-parlamentariker av de totalt 751 i parlamentet. 

 
Det är inte självklart vilka utskott man får sitta 
i, men Malin finns bl a i flykting- och 
migrationsutskottet efter att ha förhandlat till 
sig det. Malin säger att Malmö ju har lyft frågan 
om flyktingar och migration och inspirerat 
många. Nästan alla från Malmö här är dock från 
deras miljöutskott. Vi vill lyfta debatten om 
antimuslimskt terrorism, men det är svårt att ta 
upp frågan (ett antimuslimskt terrordåd i 
moskéer med 50 döda skedde i Christchurch på 
Nya Zealand 15 mars). Inriktningen är att man 

vill strama upp flyktingstatusen ännu mera. Det 
som redan är gjort är att outsourca 
flyktingfrågan. Det som gjorts är först Turkiet 
och gränsen mot EU där, 6 Md euro har betalats 
ut till Turkiet. Det finns ett allt djupare 
samarbete med libyska 
kustbevakningen. Majoritet i EU-parlamentet 
verkar dock stå bakom nytt förslag från 
rödgröna gruppen. Baseras bland annat på att 
ta emot 200 000 flyktingar per år. Alla andra 
har lagt sig platt. Vi får se hur det går… 

 
 

Handelspolitiken är kraftigt nyliberal på företagens villkor med små möjligheter att jobba medmiljö-, 
jämställdhets, arbetarrättighets-, eller konsumentfrågor. Den har ett sorts 80-tals ”trickle-down”-perspektiv, 
alltså att gör man det bra för företagens ekonomi så kommer det att spilla över på låntagare och 
medborgare. Det är mycket viktigt att vi tar upp frågan om handelsavtalens miljöpåverkan och negativa 
aspekter för demokrati. Det är bara jordvänner och en del andra som tagit upp frågan i Sverige. Ceta, EU:s 
handelsavtal med Kanada, har godkänts och de enda som röstade emot var vänstern och de gröna och några 
separata nationaliteter. Det godkändes också i riksdagen, där röstade dock Miljöpartiet för. Jefta, EU:s 
handelsavtal med Japan, har också godkänts. TTIP, handelsavtalet mellan EU och USA, fanns ett stort folkligt 
motstånd mot. Det blev ej av mest pga. Donald Trumps USA-nationalism. Vi initierar och driver frågan om 
ekonomisk egenmakt för kvinnor. Malin är koordinator i jämställdhetsutskottet.  

 
Berit pratar om Förenade vänstern, GUE, och NGL, Nordic Green Left. De sitter i två korridorer. Finska 
vänsterförbundet och Folkebevaegelsen mot EU är med förutom Vänsterpartiet i EU-parlamentet. Det finns 
dock medlemmar i alla andra nordiska länder, men de finns inte i parlamentet. I gruppen finns bl a 
irländska/nordirländska Sinn Fein, djurrättsfolk, spanska Podemos och Izquierda Unida, grekiska Syriza, 
franska, tyska, cypriotiska och portugisiska partier, även några kommunistiska. Lobbyister som vill träffa oss 
är i princip inga privata företag, bara miljörörelsen, kvinnorörelsen, facket etc. Vi sa ja till REACH och det var 
första gången Vänsterpartiet sa ja till ett avtal där mer beslutsrätt flyttades till Bryssel.  
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Malin sitter också i Flykting-och migrationsutskottet. Frågor som tas upp är dataskydd, migration, 
terrorism. Det finns ett europeiskt asylsystem som man 2015 ville reformera. Det blev dock etter värre då 
standarden sänktes. Sverige var nästan en föregångare till lagpaket om nytt sämre asylsystem. Flyktingar 
får sämre skydd, svårare att komma hit, Frontex som bevakar EU:s gränser har fått mycket mer pengar. 
Mycket pågår vid sidan om migrationsfrågor. Gränserna ska vara helt stängda och man ska välja ut dom som 
får komma hit, enligt Moderaterna. EU var på väg mot det. Ett mycket dåligt förslag som V och andra skriver 
mycket om. Systemet måste baserat på behov och UNHCR:s arbete. Vi verkar få en majoritet för vårt 
förslag, även högerpolitiker. Det ska bli en bättre position för kvotflyktingar. EU ska ta emot 20% av 
flyktingbehovet. Ministerrådet tog däremot ett gammalt förslag, som nästan är som det ursprungliga. Man 
har förhandlat i ett år med rådet i frågan. Man tog bl a bort 20%-kravet. Vi lyckades ändå säkra det 
ursprungliga förslaget som tagits i EU-parlamentet. Det är full uppslutning i GUE/NGL. Det är enda gruppen 
som röstar samma i dessa frågor. Vi kommer aldrig att få med alla länder, men en bra politik med 15 länder 

är vettigare än ett sunkigt med 27 medlemmar. Det är en fruktansvärd situation vid EU:s gränser. 
Asylprocessen är allt svårare. SD kan tänka sig att fascistisk politik är bra politik även om man inte stödjer 
dom helt och hållet. Dom har nära samarbete med Orban t ex. Dublinavtalet, där första land var enda land 
där man kunde ansöka om asyl, är lyckligtvis i praktiken borta. Det är positivt.  
 
Feministiska frågor - här gör vi också ett stort avtryck. Det finns en aktionsgrupp: vi, liberal, sosse och 
grön. Vi vill flytta fram ställningarna i de feministiska frågorna. Bland annat lägger vi fram en resolution om 
transpersoners rättigheter. Det går definitivt emot vad huset står för: ett heterosexuellt och kristet 
samhälle. Vi har flyttat fram positionerna vad gäller aborträttigheter och det finns ett självständigt nätverk. 
Det pågår ständigt en attack mot kvinnors kroppar. Perspektiven sexism, homofobi och rasism är hopkokat 
med klimatförnekare, åsikterna följer ofta varandra. Vi har tagit fram en rapport om jämställdhetsperspektiv. 
Den är dock inte rent feministiskt, det går inte hem i huset. Budget, pengar, handelspolitik måste tas med. 

Vi fick igenom den i plenum.  
Vänsterpartiet samordnar vänstergruppens feministiska arbete. Många MEPsar (Member of the European 
Parliament) är engagerade, t ex Angela Valina. Jobbar inte så mkt med lagstiftning utan mer som en 
påtryckargrupp. Feministisk handelspolitik, ekonomisk rättvisa för kvinnor. Vi får igenom många bra 
betänkanden. #Metoo och sexuella trakasserier är en ständig fråga, inte minst inom EU-parlamentet. Det är 
dock för närvarande blockerade av ordförande i ministerrådet där det måste vara enighet. 
Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande regionala instrumentet om våld mot kvinnor i Europa 
och den har vi jobbat med. Eva-Britt Svensson började med den och den antogs 2011 i Sverige.  
Det finns ett förslag om kvinnors roll mot radikalisering. Det handlar bara terrorism från muslimer, inte från 
högerextrema. Det gick inte igenom.  
 

Klimatfrågan. Det är centrala delar i valplattformen. Vi måste gå ut stentufft med dom frågorna. Borde 
kunna slå igenom som ett mer trovärdigt miljöparti än MP. Tågtrafik, europeisk klimatinvesteringsbank, 
progressiv flygskatt. Inte så mycket finns med om att minska biltrafik. Gratis kollektivtrafik skulle kunna 
lyftas. Partigruppen har blivit mycket grönare men det finns vissa fickor av klimatförnekelse.  
Utsläppsrättfrågan. Att höja priset och sänka antalet rätter är nödvändigt. Vi vill egentligen inte alls ha det 
systemet, men vi måste driva en radikal linje inom systemet också. Det är en marknadslösning som är 
värdelös tycker en hel del.  
Vi vill driva internt att man inte ska använda flyg. Idag går det knappt å åka tåg till och från Bryssel.  
Greta Thunberg, den svenska klimatdemonstranten vars arbete har spridit sig över helavärlden, fick tyvärr 
inte komma till ordförandesamrådet pga högerpolitikerna. Utanför parlamentet var det 32 000 ungdomar 
som demonstrerade. Valplattformen lyfter rörelsen.  
 

Vi är bara 51 i gruppen men vi är starka utanför parlamentet och därför kan vi ha en större röst än antalet 
ledamöter. Hoppfull inför valrörelsen.  
 
Lobbyvandring med Corporate Europe Observatory, CEO 
Med Pascoe Sabido från England. CEO är en helt oberoende organisation, utan bidrag från länder eller 
organisationer, som undersöker och informerar om storföretagens lobbyverksamhet inom EU. Vi möttes ett 
långt stenkast från EU-parlamentet, men dock ganska nära. Dessa kvarter är proppade med storföretag, 
advokatfirmor och branschorganisationer. Även fackföreningar, regioner, konsument- och miljöorganisationer 
jobbar gentemot EU, men de är väldigt få jämfört med företagslobbyister. 95 % av allt som spenderas på 
lobbyism görs av industrin och företagen. Det finns ca 30 000 lobbyister i Bryssel. Dessa spenderar ca 15 Md 
euro per år, en ofantlig summa. De största lobbyisterna är de största företagen, som kemiindustrin, 
Volkswagen, Google, fossilindustrin som oljebolag etc. De tar hjälp av skrupellösa advokatfirmor, experter på 

lagstiftning inom EU. Fast problemet är dels att de blir tillfrågade att ingå i expertgrupper, dels att de till och 
med frågas om vad de vill att lagförslagen ska innehålla och även kan skriva texten! Kommissionen kommer 
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med förslag till nya lagar och förordningar inom EU. Parlamentet och Ministerrådet föreslår ändringar eller 

tillägg och kommissionen stiftar lagarna. Läs gärna Lobby Planet Brussels: The Corporate Europe 
Observatory guide to the murky world of EU lobbying 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-03-19 

GUE/NGL - hearing “Youth facing European challenges”. Presidium: Sinn Fein och 

Podemos 
 

Det är en social kris i Europa. Sociala rättigheter försämras. Alltfler fattiga i Europa. Mer pengar till Frontex. 
Sociala pelaren kunde vara en hjälp att bekämpa detta. Omvandlades till rekommendationer som länder inte 
behöver tillämpa. Det är ett kapitalistiskt system som rånar resurser från socialt bättre villkor. Media är inte 

https://corporateeurope.org/sites/default/files/lp_brussels_report_v7-spreads-lo.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/lp_brussels_report_v7-spreads-lo.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/lp_brussels_report_v7-spreads-lo.pdf
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intresserade. Vi måste driva på för förändringar så inte extremhögern växer ännu starkare. Alla måste delta i 

kampen 
 
Progressiva krafter i Bilbao.  
500 personer samlades i Bilbao för att undersöka utmaningarna i Europa. Historiskt många strider för 
arbetarna har utspelat sig där. Escaldona, där konferensen hölls, var ett varv som stängdes på 80-talet. 
Bilbao är en referens för arbetarnas mobilisering. Det hölls 4 plenarmöten. Temana var unga kvinnor, 
fackföreningar, hedrande av Nelson Mandelas minne. Pengar insamlades till mottagande av flyktingar.  
 
Resultat och förslag: 
- omorganisering av enorm rikedom i Europa för ekologisk och social utveckling måste ske  
- debatt mellan partier för sociala värden - ett protokoll ska föras fram och garantera jämställdhet  
- debatt kring fred och säkerhet på hela kontinenten. Rädda människor på flykt och reformera Dublin-

fördraget 
- demokrati och respekt för folket. Vi måste ha ett solidariskt Europa som lyssnar på folket.  
 
Man från det grekiska vänsterpartiet Syriza.  
I Grekland så var det först socialdemokraterna sen högerpartiet Nea Demokratia som regerade. Bägge 
partier kollapsade. Vi var tvungna att göra något nytt för arbetarklassen. Extremhögern försökte fylla 
vacuumet, bland bildades Gyllene Gryning. Vi motarbetade genom att försöka undvika att vissa drabbades 
av krisen. Delade ut mat till alla. Vi hjälpte till med tillgång till el och vatten och organiserade solidariskt 
arbete i landet. Vi förde fram budskapet till folket på gator och torg och pratade med vanligt folk. Det var en 
kamp som berörde hela Europa. Terror från högern skedde bland annat genom ett mord på en pakistansk 
arbetare. Medellön var 400 € per månad. Samtidigt var det en stor flyktingkris. Inte minst pga historien efter 
andra världskriget då många greker flydde från Grekland fanns en stor vilja att hjälpa. Man gav flyktingar 

mat och husrum, utbildning, det var en praktisk solidaritet. Tog emot hjälp från de villiga att hjälpa, gamla, 
unga anarkister alla bekämpade fascismen och hjälpte flyktingar.  
Nu är det snart val till EU-parlamentet. Det blir ytterst viktigt. Vilka svar kan vi finna mot extremhögern? En 
progressiv front måste bildas.  
 
Tjej från belgisk ungdomsrörelse, typ Ung Vänster.  
Hon har angripits av extremhögern. Bland annat lades ut bilder på henne som skulle visa en våldtäkt. Man 
lyckades spåra personen. Extremhögern grundar sig på hat och lögner. Vi är den enda gruppen som vågar 
konfrontera extremhögern. Dom vill främja en isolerad elit och sätta munkavle på de som verkar emot. Dom 
växer i kristider. Vi måste stå emot detta hatiska budskap med ett slutet samhälle med privilegier för vissa. 
Söndra och härska är deras taktik. De måste isoleras och vi måste ena våra motkrafter. Vi är delaktiga i 

klimatkampen inspirerad av Greta. Ungdomar samlas varje vecka och klimatrörelsen är stor i Belgien. Vi 
måste demonstrera och vara solidariska. Vi vill ha en öppen demokratisk skola medan många andra 
förespråkar en elitistisk. Vi måste bekämpa det kapitalistiska systemet och jobba mot universiteten och alla 
har tillgång till utbildning.  
 
Diskussion: Varför röstar många som inte är rasister på rasistiska partier?  
I Belgien så är Vallonien mycket mer åt vänster. Här finns mer aktivism. Vi måste ha en bättre integration 
mellan Vallonien och flamländska delen. Det finns fortfarande stora motsättningar mellan de två 
delarna. 5000 demonstrerade nyss mot flyktingpolitiken. Det var mest folk från Vallonien.  
 
Grekland. Flyktingarna har det bättre. På Lesbos är det dock hemska förhållanden. Andra länder måste ta 
emot flyktingar. Mycket få länder tar i dagsläget emot flyktingar och många fastnar i Grekland. Ofta blir de 

kvar på Lesbos, vilket skapar stora problem. Det finns dock fortfarande en stor solidaritet mellan grekiskt 
folk och flyktingar. Det finns dock fascister som angriper flyktingbarn så att de inte kan gå i skolan. Vi jobbar 
mot detta och vill även införa en minimilön på 200 € som även flyktingar ska ha tillgång till. De måste ha 
tillgång till vård. Flyktingarnas liv har blivit bättre i Grekland, trots allt.  
Vi har utsatts för ett extremt åtstramningsprogram. Syriza har genomfört några uppluckringar, bl a att 
skillnaden i minimilön mellan vuxna och ungdomar har tagits bort. Syrizas ungdomar har skickat en 
uppmaning till Europas alla ungdomsorganisationer att stå emot högerextrema argument för å kunna jobba 
12 timmar per dag, fullständig flexibilitet på arbetsmarknaden etc. Vi måste mobilisera vänstern i hela 
världen. I Latinamerika finns ett embryo till detta och vänsterpresidentkandidaten i USA, Bernie Sanders, 
stödjer den. Vi måste bekämpa äktenskapet mellan extremhögern och nyliberalismen. 
 
Kille från Sinn Feins ungdomsorganisation  

Man exploaterar ungdomars arbete. Det är mycket svårt att få arbete, privatliv och ekonomi att gå ihop. 
Många känner inte till sina rättigheter. Ofta har man inga pauser och man jobbar långa tider. Jag har själv 
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jobbat stenhårt på sistone. Det finns dock pamfletter och listor med rättigheterna som kan användas om de 

utnyttjas. Många känner dock inte till dem. Nya fackföreningsgrenar har kommit igång inom gamla 
fackförbund. Men mindre än 10 % är fackligt anslutna i restaurangbranschen. Tack för att jag fått komma hit 
å ta upp vårt budskap. Vi måste förena oss och föra fram att förenade arbetare inte kan kuvas! Ungdomars 
utsatthet är ett stort problem. Man måste ofta för att få ihop ekonomin välja mellan att jobba eller studera. 
Många på universitet är både studenter och arbetare.  
 
Unga kvinnors rättigheter 
Ana Garcia, Madrid. Podemos 
Goda nyheter är att en stor strejk anordnades i Madrid av kvinnor. Feminism är det främsta exemplet på 
något man faktiskt är överens om i hela Europa. Det är det enda möjliga – det täcker in alla delar av 
vardagslivet. Alla deltar i samma rörelse. Om kvinnor strejkar så märks det, t ex dör äldre människor då 
kvinnorna ofta jobbar i vårdande yrken. I många länder har kvinnor demonstrerat: Argentina, Polen, Mexiko. 

Det finns en antikapitalistisk feminism. Dom vill gärna klumpa ihop oss med liberala feminister. Vi går till 
angrepp mot fascismen. Vi behöver dock ha männen med oss. De måste tänka om och avstå från privilegier. 
Vi inspireras av länder som Chile och Bangladesh. Vi enas som arbetstagare och för utsatta kvinnor. 
Feminismen är här för att stanna. Vi anses farliga av de högerextrema. En del säger att det inte är rätt 
tillfälle att kämpa för kvinnors rättigheter, men det är det alltid! 
 

Obligatoriskt besök på besöksavdelningen 

Pernilla.jourde@ep.europa.eu.  
 

Pernilla Jourde är mycket 
erfaren och jobbat här i 
20 år, som sekreterare, 
översättare och nu 
kommunikatör. Det 
kommer alltfler besökare 
från Sverige och många 
är gymnasieungdomar.  
 
EG/EU:s historia: de sex 

länderna Belgien, 
Nederländerna, 
Luxemburg, Italien, 
Frankrike och Tyskland 
bildade 1951 Kol- och 
stålunionen för att 
reglera resurser som 
använts i andra 
världskriget. Tullunionen 
kom några år senare. 
Livsmedelsbristen i 
Europa skapade en 

gemensam 
jordbrukspolitik. 1973 
blev Danmark, UK och 
Irland medlemmar. 

Diktaturerna Grekland, Spanien och Portugal anslöt sig i början av 80-talet efter att diktaturerna fallit på 70-
talet. Det var fattiga länder, men idag tillför de mer pengar än de tar emot till EU, dock ej Grekland. Norge 
har sagt nej i 2 folkomröstningar. Norge är associerade genom EES-avtalet som i princip innebär att de 
deltar i alla avtal, men inte har någon politisk makt.  
Idag har det blommat upp ett demokratiproblem i flera länder. Ett land kan isoleras genom enhälligt beslut i 
Ministerrådet. I praktiken är det mycket svårt då det är länder som håller varandra om ryggen. Man gör 
försök att ha sanktioner, man försöker t ex ändra så regionala bidrag kan dras in. Idag är det inte möjligt. 

Polen och Ungern har man tagit tag i men man kan alltså fortfarande inte göra sanktioner. EU har ingen 
beredskap för såna här problem då man inte förutsett att det kunde hända. 
Länder som vill in i unionen är Turkiet, Serbien, Makedonien, Kroatien m fl. Dock måste ett antal kriterier 
som ekonomisk stabilitet, demokrati mm uppfyllas innan det är möjligt.  
Problem och lösning för att få enighet och att förslag går igenom: att det finns vetorätt på känsliga områden, 
typ flyktingfrågan.  
 

mailto:Pernilla.jourde@ep.europa.eu
mailto:Pernilla.jourde@ep.europa.eu
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England måste anställa en massa byråkrater för att ta itu med Brexit och de är ett land som ofta klagat på 

EU:s byråkrater. England måste ta sitt eget ansvar, enligt EU. Det finns en lista med exempel på vad EU gör 
och hur mycket EU-pengar som går till olika länder och projekt.  
 
Det finns en uppskattning av hur många som ska rösta 2019 i EU-valet i Sverige: 70 %. Tidigare var det 
50,50 %. I Belgien är det obligatorisk röstning; 95% röstade senast. Om röstdeltagandet är lågt finns inom 
EU inga sanktionsregler. Det är också något man inte räknat med. Det kanske borde vara minst 50% som 
röstar för att det ska vara giltigt. De flesta svenska partier har ingen maximal mandatperiod. MP har en 
maxperiod på två mandatperioder på samma nivå. V har en inofficiell på tre perioder.  
 
Dessa ordförandepositioner kommer att bytas ut efter EU-valet:  
Antonio Tajani, EU-parlamentet 
Jean-Claude Juncker, EU-kommissionen 

Donald Tusk, Ministerrådet.  
Mario Draghi, Europeiska centralbanken 
Federica Mogherini, den högsta representanten för säkerhets och utrikesfrågor  
 
Kommissionen föreslår saker enhälligt. Parlamentet kan tycka vad dom vill, ingen enighet är påtvingad, man 
kan försöka skriva om förslagen. Ministrarna ska tänka kollektivt och europeiskt, men ibland blir det 
nationellt präglat. Öppenheten är inte total i EU. Kommissionen ska dock hädanefter lista alla de träffar. Det 
borde vara så att alla som varit inblandade i ett lagförslag ska redovisas.  
Om man inte är här i parlamentet kan man få avdrag om det är mer än 50 % frånvaro. Kolla omröstningar 
och varje parlamentsledamot på Votewatch.eu. Svenska ledamöter kan bara vara EU-parlamentariker och 
inte politiker i hemlandet. I många andra länder kan man vara politiker även på andra nivåer vilket gör att 
närvaron går ner. I ett fåtal länder kan man vara oberoende och ej anknuten till ett parti.  

Rösta mot gruppen flera gånger så blir man utkastad till Non-attached-gruppen.  
 

 
 

EU:s handelsavtal 

Lora Verheecke, Friends of the Earth Europe 
 
Handelsavtal måste göras av EU, de kan inte upprättas av de nationella staterna. Genmanipulerade 
organismer, GMO, måste harmoniseras också numera. Miljöfrågor blir handelshinder inom EU. Företagen kan 
stämma stater, typ Philip Morris mot Australien pga deras neutrala cigarettpaket. Inte reciprokt, dvs stater 
kan inte stämma företag för att de till exempel byter mot arbetslagstiftning eller miljölagstiftning. PM 
förlorade men pga stämningen drog NZ tillbaka sina neutrala paket för att inte riskera en stämning.  Därför 
drog också Togo tillbaka sina liknande lagförslag.  
CETA, handelsavtalet med Canada, har godkänts av EU, Sverige och nationella parlament.  

http://votewatch.eu/
http://votewatch.eu/
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Vattenfall stämmer tyska staten för att de förlorar pengar 4,7 Md € pga avvecklingen av kärnkraft - 

utfasningen. Bekämpningsmedel föreslogs höjas på kanadensiska potatisar. Knäppt, det kommer aldrig att 
importeras potatis från Kanada till EU.  
En del stora länder vill inte att man ska förhandla med USA och Trump, typ Frankrike. De vill inte heller ha 
ISDS-principen inskriven, alltså företags möjlighet å stämma stater.  
Ett företag köpte mark i Libyen för att göra en semesteranläggning. Kriget kom och företaget stämde Libyen. 
Företaget vann och Libyen var tvungna att betala 940 M €.  
Överenskommelser kan göras i tvistemål och då tjänar en tredje part grova pengar på den uppgörelsen.  
Facket i norra Europa är helt med på fri handel - det gynnar arbetstillfällena, säger dom. Däremot är det 
tvärtom i södra Europa.  
Kan välfärdsföretag stämma staten om de inte längre får ha skolor och välfärdsföretag, eller inte får ta ut 
vinst. Ja, enligt Lora. Det skulle vara möjligt. Polen har försökt ta tillbaka det till staten. Förlorade en massa 
pengar. Även Slovakien och Argentina har behövt betala till företag pga av samma sak. Läsförslag: The EU´s 

double agenda on privatization:  
 

Besök hos Europeiska Via Campesina, VCE – världens största småbonderörelse  

Andres, informatör. eurovia.org  
 

Via Campesina har 27 organisationer i 17 
länder. Svensk organisation är NOrdBruk. 

VC jobbar för ”food sovereignity”, 
matsuveränitet. Man ska kunna klara sig 
på och ha makt över sin egenproducerade 
mat. Det finns 182 organisationer i 81 
länder. Nyligen tillkom Australien. Vi har 
10 regioner och totalt är 200 M bönder 
medlemmar! Vi jobbar med påverkan av 
jordbrukspolicys och avtal. Arbetar också 
med agroekologi och böndernas 
rättigheter. 1986 bildades VCE, före 
internationella VC. 1993 bildades 
internationella VC. 

I EU fokuserar man på CAP – EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik. Vi deltar i 
dialoggrupper, men de flesta medlemmar 
är från agrobussiness-företag. Den 
europeiska bondeorganisationen Copa 
Cogeca deltar också.  
Vi jobbade mycket med Peasant 

Movements right i FN. Men nu ska den användas och inte bara finnas på pappret. Bland annat ingår rätt till 
biologiskmångfald, arbetarrättigheter och matsuveränitet.  
Jobbar inom EU mot land-grabbing, för migrantarbetarnas rättigheter. Det är en stor fråga i Andalucia i 
Spanien och i Italien och det finns en arbetsgrupp som jobbar med frågan. Generellt är arbetsvillkoren 
mycket dåliga. Det skapar rasism mellan nationella och migrantarbetare. Vi samarbetar med fackföreningar. 

Jobbar också mot agroindustrin eftersom dom då inte kan exploatera arbetare. Agroekologi är en 
omdiskuterad term som också används också av stater och agribussiness för att främja dem själva. Vi 
strävar efter självständighet, jordbruk utan fossila bränslen, hög biologisk mångfald etc. Vi jobbar med 
rätten till frön. Nu har man börjat jobba med en ny generation av nya svårupptäckta GMO. Företagen vill ha 
patent. Europa är ett av de få platserna där det inte är tillåtet med GMO helt fritt. Vi jobbar med UPOV - 
avtal om bönders rättigheter och Cartagena-konventionen. Nyéléni-processen för att arbeta med ett schysst 
bondebaserat jordbruk grundades 2007 i Mali. Namnet kommer efter en kvinna.  
 

Gruppmöte GUE/NGL grön vänster 

Ordförande Gabi Spinelli 
 
Violetta från Slovenien kommer förhoppningsvis in i parlamentet och blir också medlem i vår grupp. 

1. Godkännande av dagordningen 
2. Info: Greta Thunberg föreslås bjudas in i april till Strasbourg. Hon var inbjuden till idag men kunde 

inte komma. Bjuds in till miljöutskottet.  
3. Inre marknaden för el. det är en kamp mot nyliberalismen. Vänstern, de gröna och sossarna 

samarbetade och fick igenom en del saker i det nya direktivet och förordningen. RBland annat att 
reglerade priser måste finnas. Vi vill ta upp frågan om medborgarinitiativ - stöd till lokalproducerad 

http://www.foeeurope.org/sites/default/files/corporate_accountability/2018/un_treaty_report_v5_screen.pdf
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/corporate_accountability/2018/un_treaty_report_v5_screen.pdf
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/corporate_accountability/2018/un_treaty_report_v5_screen.pdf
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/corporate_accountability/2018/un_treaty_report_v5_screen.pdf
http://www.eurovia.org/
http://www.eurovia.org/
http://www.nordbruk.se/
http://www.nordbruk.se/
http://www.nordbruk.se/
http://www.nordbruk.se/index.php/agroekologi/
http://www.nordbruk.se/index.php/agroekologi/
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energi. Utsläppsnormer finns nu också. Det berör ej de smutsigaste kolkraftverken som finns inte 

minst i Tyskland. De är borta från stödsystemet. Det borde ha varit ett starkare skydd för 
konsumenterna. Energifattigdom har reglerats lite halvhjärtat. Vi hade inte en särskilt bra 
förhandlare. Möjligheten att få in energi från småproducenter är begränsade. Vi lägger ner våra 
röster.  

4. Brexit – uppdatering. Gabi: Theresa May pratade med Junckers och Tusk förra veckan. Det var ett 
stort nederlag i engelska underhuset. Ingen ny förhandling öppnades av EU. Att skjuta upp utträdet 
var det en omröstning om. Fram till 23 maj, kanske. Talmannen sa att det inte kan läggas fram 
exakt samma förslag igen för ny omröstning, där är det kört. Brexitstyrgruppen träffas i morron. 
May kommer kanske att ansöka om förlängning för å få klart utträdesavtalet. Enigheten börjar lösas 
upp. Går det igenom i rådet eller ej? Förändra artikel 52, går det? Endast enhällighet kan få igenom 
det. Det beror på Irlands inställning. Vi kan inte ge rekommendationer till britterna - det är upp till 
dom. I staden Berlin finns t ex 18 000 brittiska medborgare. Vid utträde blir de då 

tredjelandsmedborgare.  
Barbara Spinelli: Vi är enda gruppen som talar om medborgerliga rättigheter för dessa. Vad kan vi 
göra inom styrgruppen för Brexit? Garanti för medborgerliga rättigheter. Juridiskt bindande 
garantier? Är det realistiskt? Kan vi få gehör för det? Vi måste försvara rättigheter för EU-
medborgare i UK och britter i EU. Det finns stora problem för Eu:s medborgare med Brexit. T ex för 
barn på barnhem. Tysklands inställning verkar alltmer bli: ”lämna oss nu nån gång!” Man tittar på 
vad som händer i underhuset och undrar man om alla är drogpåverkade…. Medborgarnas rättigheter 
är förstås mycket viktiga. En kort förlängning kan möjligen göras.  

5. Europeiska rådets möte, Dennis de Jong. Vi måste få in mer sociala rättighet för arbetare, 
fackföreningar etc. De måste göra nåt åt aggressiv skatteplanering, men där kan man knappast tro 
att det händer nåt. Industriavtal ska göras för att möta "hotet" från Kina. Alla avtal, planer mm ska 
vara klara i mars nästa år. Det är nära i tiden.  

6. Klimatförändringar: här behövs ett vänstermanifest. Hur påverkar marknaden klimatet, dyra 
ekologiska produkter mm är sånt som förs fram av miljöorganisationerna. Rådet kommer troligen 
inte ha tid å diskutera dessa viktiga frågor pga Brexit. Vänstern har en viktig roll å spela här.  
Gabi: det är viktigt att dessa frågor tas upp tidigt efter EU-valet. Debatten måste fungera så att hela 
gruppen deltar. (Med tanke på att det är ganska få av parlamentsledamöterna här). Efter 
rådsmötena brukar debatten vara ganska sparsam med tomma uttalanden, tyvärr. Social dumpning 
som pågår en hel del bör stävjas, men här är rådet väldigt motvilligt.  

7. Korruption i EU, särskilt i Malta och Slovakien. Barbara: Systematisk granskning är nödvändig. Det 
har jag alltid ställt mig bakom. Den som granskar måste förstås vara neutral och måste kunna 
kritisera EU-institutioner och länder. Resolutionen kan vi inte rösta emot, dock lägga ner våra röster. 
En del kollegor har röstat för, men eftersom de inte är här kan vi inte diskutera frågan. Det är så få 

här.  
 

Kampen för gruvarbetarna (gäster från Spanien, Mexiko och Skottland) 
 
Presentatör är Tania Gonzalez Penas. Det är kvinnor från gruvsamhällen i Mexiko, Skottland och Asturien, 
Spanien som är aktivister för gruvarbetarrättigheter. Vi tänker mest på männen som jobbar i gruvorna men 
kvinnor kämpar ofta i arbetarnas kamp. Vi presenterar här ett projekt med aktivister.  
 

 
Anita Sirgo, Asturias i Spanien. Utan kampen 

hade vi inte kunnat komma såpass lång. Det var 
mycket svåra förhållanden, det var under Francos 
diktatur. Vi fick hjälpa våra män i gruvorna, det 
fanns stora problem med silikos och andra 
sjukdomar. Hennes man började jobba kl. 4 på 
morgonen och hade bara en rock i arbetet. Det 
fanns ingenstans att duscha. Vi fanns ständigt vid 
våra män och förde kampen för rättigheter. 
Hennes man började jobba när han var 12 år. 
Hon jobbade hela livet med att hjälpa till i 
arbetet. Hans mamma hade ingen pension och i 

princip ingenting när hon var 80 år. Vi har varit 
tvungna att kämpa för våra pensioner och 
rättigheter. Titta på utställningen här i 
parlamentet. Då inser ni hur kvinnornas kamp såg 
ut. Vi har mycket att kämpa för idag också. Vi 
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stängde in oss i katedralen i 8 dagar för att demonstrera. De rakade av mig håret 1963 bara för att jag 

kämpade för arbetarnas rättigheter. Leve kvinnornas kamp! Vi fortsätter kämpa. Kampen var ofta hemlig 
och underjordisk. Vi har idag fått fler uppsättningar arbetskläder. Strejkbrytarna avvisades av oss på ett 
fredligt sätt. Vi hade strejkat i en månad. Varmvatten, duschkabinen, tvål, uppvärmning. Jag är 89 men jag 
fortsätter kämpa.  
 
Christina Auerbach, Mexiko. Gruvan Pasta de Conchos 
Det visades en film om kampen. Jag är glad att vara här. 2006 var kolbrytning i Mexiko som på 50-talet här 
hos er. 3000 personer dog under 100 år i gruvorna. Det var normalt att gruvarbetare dog. Man skyllde på att 
gruvarbetarna varit oförsiktiga. 2006 exploderade gruvan efter att man skrivit under ett avtal om 
arbetsvillkoren mm. Det var så mörkt i gruvan om du förlorar din hjälm med ljus , så ser du inte nåt. I 
smågruvor finns åtminstone en livlina men inte ens det fanns inte här. Vi band fast ett glas riktat åt ett visst 
håll för att veta vilket håll du var på väg – in eller ut ur gruvan. Kvinnorna visste inget om hur männens 

arbete skedde i gruvorna. Det fanns mycket korruption men inspektörerna kördes ut. Kanske blir det första 
året som vi inte har något dödsfall. Tack till Spanien, Italien och Portugal.  
 
 

 
 

Konstverk i Leopold (sic!) - parken bakom EU-parlamentet. Bitande ironi, men det är uppenbarligen en och annan 

politiker som sticker huvet i sanden. 

 

 


