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ALTERNATIVET: ENIG MED JUNCKER – DANMARK MÅ YDE MERE 

”Den massive humanitære krise bliver hverken løst ved at skære i ulandsbistanden eller at 
afskære sig fra internationalt samarbejde. Danmark har gjort og gør begge, og vi må 
simpelthen ind på en anden kurs,” siger Ulla Sandbæk, integrationsordfører for 
Alternativet, der dermed erklærer sig enig med EU-formand Jean-Claude Juncker. 

”Det er nye toner fra EU-formanden, og jeg håber, at Danmark vil tilslutte sig planen. Her er det 
positivt, at flere partier nu er begyndt at tale om en fælles europæisk løsning. Desværre står 
Alternativet endnu som eneste parti, der vil have forbeholdet overfor EU's asylpolitik med i 
folkeafstemningen om retsforbeholdet,” siger hun.  

Reaktionen kommer ovenpå, at EU’s formand, Jean-Claude Juncker for Europaparlamentet netop 
har afholdt, hvad der er blevet kaldt hans ”vigtigste tale nogensinde”. Her sagde han blandt andet, 
at ”tiden er inde til at være brutalt ærlig om Europa. Vi må være stolte og modige, ikke bange.” 

Og den udmelding vækker begejstring hos Ulla Sandbæk, der er integrationsordfører for 
Alternativet: 

”Talen rammer helt ind i den europæiske sjæl. EU er et fredsbevarende samarbejde, men det har 
vi glemt. Vi fremstår som et fragmenteret Europa, revet i stykker af frygt – og det i en tid hvor 
internationalt samarbejde er eneste vej frem. Netop derfor er det altafgørende, at vi glemmer alt 
om at gemme os bag grænsekontrol, pigtrådshegn og mure og i stedet finder modet frem til 
afgørende handling,” siger hun.  

Herudover erklærer hun, at Alternativet støtter op om de af Juncker foreslåede løsninger: 

”Juncker foreslår en ordentlig modtagelse af flygtninge i Europa, hjælp og asylbehandling i 
nærområderne, kvotefordeling i Europa samt en langsigtet udviklingsplan for de lande, hvor 
flygtninge kommer fra. Det er jo løsninger, som vi selv har peget på, så det støtter vi 100 pct. op 
om,” siger Ulla Sandbæk. 

”Især er det positivt, at han foreslår oprettelsen af en fælles nødhjælpspulje som alle 
medlemslandene bidrager til, samt at medlemslandene hæver deres ulandsbistand. Det kunne 
man godt se som en stikpille til Danmark, der har sænket begge dele, men desuagtet er det 
selvfølgelig helt nødvendigt, at vi hjælper med mere – ikke med mindre,” afslutter Ulla Sandbæk. 

Med venlig hilsen 
Alternativet 

Kontakt: 
Ulla Sandbæk, integrationsordfører for Alternativet, tlf.: 6162 4657 
Magnus Harald Haslebo, pressechef for Alternativet, tlf.: 6162 3163 


