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FEMINISTISKT INITIATIV
GÖR SKILLNAD I
EUROPAPARLAMENTET
I EU-valet 2014 valdes Soraya Post till
Europaparlamentariker och blev därmed
den första Europaparlamentarikern för
Feministiskt initiativ (F!). Feministiskt
initiativ är ett politiskt parti med feminism
som ideologisk utgångspunkt. Vår vision
är ett fritt samhälle där de mänskliga
rättigheterna respekteras. Vi utmanar den
politiska ordningen och de etablerade
partierna med en genomgripande politik
mot alla former av diskriminering.
Feminism, antirasism och mänskliga
rättigheter har stått i centrum för Sorayas
politiska arbete i EU-parlamentet. Soraya är
ledamot i LIBE, utskottet för medborgerliga
fri- och rättigheter samt rättsliga och
inrikes frågor, DROI, underutskottet för
mänskliga rättigheter utanför EU samt i
DCAM, delegationen för förbindelserna med
länderna i Centralamerika. Hon är suppleant
i AFET, utskottet för utrikesfrågor och
medlem i arbetsgruppen för förbindelserna
mellan EU och FN i EU-parlamentet.

EN STARK
RÖST I
EUROPA...

FÖR ALLAS LIKA VÄRDE OCH RÄTT
Soraya är en av initiativtagarna och medordförande för ARDI, den tvärpolitiska
arbetsgruppen mot rasism som består av Europaparlamentariker från
olika länder och partigrupper. Gruppen arbetar med mångfaldsfrågor och
fokuserar bland annat på antirasism, antisemitism, islamofobi, afrofobi samt
antiziganism. Soraya arbetar även aktivt i de interna arbetsgrupperna i
EU-parlamentet för HBTQ+ personers rättigheter, för frågor som berör
personer med funktionsvariationer samt barns rättigheter.

Soraya har under flera år arbetat för mänskliga rättigheter som antogs med överväldigande majoritet av EU-parlamed fokus på romers rättigheter i Sverige och Europa, hon mentet i oktober 2017. Denna rapport erkänner antizigahar bland annat varit sakkunnig och expert för xstyrelsen nismen som en horisontell fråga och ställer fram krav och
och den svenska regeringen. Soraya har fortsatt sitt arbete rekommendationer om hur alla EU:s medlemsländer måste
mot antiziganism, den specifika typen av rasism som riktas ta sitt ansvar för att bekämpa antiziganism och fattigdom.
Bland annat kommer nu EU-bimot romer, i EU-parlamentet gedrag som var tänkta att gå till
nom att ta initiativ till två resoluinkludering av romer i medlemstioner.
Mot rasism inom
länderna att granskas noggranEU-parlamentet: Soraya har
nare och bygga på principerna
Resolutionen Romernas internadeltagit i arbetet med att
om antidiskriminering och deltionella dag – antiziganism i Euroaktighet. Rapporten kräver även
pa och EU:s erkännande av minuppdatera EU-parlamentets
att EU-kommissionen inrättar en
nesdagen för folkmordet på romer
arbetsordning. Enligt de
sannings- och försoningskomunder andra världskriget antogs
mission på EU-nivå, detta gäller
med bred majoritet av EU-parlanya reglerna som trädde i
även för medlemsstaterna. Syftet
mentet i april 2015. Denna resolukraft den 1 januari 2017
är att erkänna förföljelsen, utetion är den första i sitt slag då det
kan Europaparlamentariker
stängandet och förnekelsen av
är första gången EU-parlamentet
romer under århundraden och
officiellt erkände och definierade
som uttrycker sig på ett
dokumentera detta i en officiell
antiziganism. EU-parlamentet erförolämpande, rasistiskt eller vitbok och att göra den romska
kände även officiellt folkmordet
historien en del av undervispå romerna under förintelsen som
främlingsfientligt sätt i sitt
ningen i grundskolan.
ett historiskt faktum och även den
arbete bland annat utdömas
2 augusti som den officiella minekonomiska påföljder.
nesdagen förintelsen av romer.
Soraya är initiativtagare till den
årliga romaveckan i EU-parlaSom ett nästa steg skrev Soraya
mentet. Det är ett tillfälle för exrapporten Aspekter som rör de grundläggande rättigheter- perter, aktivister och politiker från Europa att utbyta idéer
na i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism och utveckla strategier för att bekämpa antiziganism.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
ÄR ALLAS RÄTTIGHETER!

MÄNSKLIG SÄKERHET
En fråga som Soraya har arbetat mycket med de senaste åren är att ändra EU:s syn
på säkerhet. I den europeiska säkerhetsagendan finns inte en rad som säger att
könsbaserat våld eller mänsklig säkerhet måste prioriteras. Fokus ligger på yttre
hot och militarism som kräver insatser kring nationella gränser. Vi i Feministiskt
initiativ menar att det inte är så vi bygger säkerhet, vi vill istället ändra EU:s
säkerhetspolitik så att den inbegriper mänsklig säkerhet och förebyggande av
könsbaserat våld som en prioritet. Våld ska aldrig accepteras i någon form!

Soraya är medlem i den näst största politiska partigruppen i EU-parlamentet,
Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D-gruppen). Feministiskt initiativ
valde att bli en del av den socialdemokratiska gruppen för att det är där vi fick
bäst möjligheter att påverka och ge avtryck med vår politik.

I den socialdemokratiska gruppen har vi fått bra förutsättningar att
driva våra hjärtefrågor - en antirasistisk och feministisk politik och
vi har fått utrymme och inflytande i frågor som rör mänskliga rättigheter. Exempelvis valdes Soraya år 2014 till gruppens talesperson
för romafrågor och utsågs år 2017 till gruppens koordinator för DROI,
utskottet för mänskliga rättigheter utanför EU. Soraya är även koordinator för ”urgencies” som är brådskande fall om brott mot mänskliga
rättigheter utanför EU. Under varje plenarsession debatterar EU-parlamentet och antar uttalanden om tre sådana fall.
Soraya har varit skuggföredragande för EU-parlamentets strategi för
att bekämpa barnäktenskap på nationell, europeisk och internationell nivå. Denna strategi som antogs av EU-parlamentet i juli 2018
kräver bland annat att minimiåldern för äktenskap ska sättas till 18
år inom EU och resten av världen.

Mars 2015 Oktober 2016
Feministiska
homepartyn
runt om i Europa
”Europa
behöver mera
feminism”

Mot dödsstraff:
I DROI-utskottet har
Soraya arbetat med att
ta fram ett ramverk för
EU som gör det möjligt
att agera i varje fall och
samtidigt opinionsbilda
kontinuerligt för
dödsstraffets avskaffande.

I april 2018 antog EU-parlamentet
Sorayas rapport om genomförandet av
den europeiska skyddsordern (EPO).
Den europeiska skyddsordern berättigar att en skyddsåtgärd som utfärdats i ett EU-land ska kunna följa
med, om de skyddsbehövande flyttar
eller reser till ett annat EU-land. I sin
rapport har Soraya följt upp genomförandet av EPO:n och kommit fram
till att EU-kommissionen inte har
kontrollerat om EPO genomförts fullt
ut av medlemsstaterna. Detta visar på
försummelse från EU-kommissionen
och från medlemsstaterna i fråga om

Sorayas rapport
uppmanar
EU-kommissionen och
medlemsstaterna att se
till att informationen
om EPO verkligen når
offer för våld, aktörer
inom icke-statliga
organisationer och
myndigheter som arbetar
med dessa frågor.

Oktober 2016
I Colombia för
att övervaka
fredsprocessen

November 2016
FN:s generalförsamling i
New York

Februari 2017
Delegationsresa
i Vietnam

Maj 2017
Delegationsresa
i Tanzania och
Kenya

Juli 2017
I Filippinerna för att
protestera mot återinförandet av dödsstraffet

Februari 2018
Delegationsresa
i Bangladesh och
Myanmar/Burma

Mars 2018
Delegationsresa
i Israel och
Palestina

Juni 2018
Delegationsresa
i Washington DC

”Rättvisa för
kvinnor en
förutsättning
för fred”

”Prioritera
mänsklig
säkerhet och
mänskliga
rättigheter”

”Situationen för
människorättsaktivister i
Vietnam måste
förbättras”

”En transparent
och demokratisk
fredsprocess
är ett måste”

”Dödsstraffet
är ett ständigt
pågående brott mot
mänskligheten”

”Folkmordet på
rohingyafolket i
Myanmar/Burma
måste stoppas”

”Tvåstatslösning
är den enda
lösningen för
långsiktig fred”

”USA har lämnat
FN:s råd för mänskliga
rättigheter och
infört en inhuman
invandringspolitik”

mänsklig säkerhet, och särskilt när
det gäller mäns våld mot kvinnor.
Just nu arbetar Soraya med en ny
rapport som handlar om konfliktförebyggande åtgärder och medling.
Hon har föreslagit temat själv eftersom vi med den ökande militaristiska retoriken idag, samt ett ökat osäkert säkerhetspolitiskt läge, behöver
vända blicken mot de åtgärder som
är verkligt fredsbevarande: de preventiva och medlande. Vi behöver
en feministisk säkerhetspolitik, som
sätter mänsklig säkerhet i centrum.

...OCH
VÄRLDEN!

“Jag kommer att fortsätta
mitt arbete mot rasism och
diskriminering tills varje
människa kan åtnjuta sina
mänskliga rättigheter.
Feministiskt initiativ gör
skillnad i Europaparlamentet!”
Våren 2018 tilldelades Soraya ett
pris från tidningen The Parliament
Magazine för sitt arbete i utskottet
för medborgerliga fri- och rättigheter
samt rättsliga och inrikes frågor
i EU-parlamentet.

DET FINNS BARA EN RAS – MÄNNISKAN.
DET FINNS BARA EN RELIGION – KÄRLEKEN.
DET FINNS BARA EN VÄRLD – ELLER INGEN VÄRLD ALLS!
Vill du veta mer om Sorayas arbete för ett mer feministiskt och antirasistiskt EU?
Välkommen in på https://feministinitiative.eu/
Du kan också följa Sorayas arbete på
Twitter @SorayaPostFi Facebook @sorayapostfi

Instagram @sorayapostfi

Har du frågor? Mejla Soraya på soraya.post@europarl.europa.eu

