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ALTERNATIVET: NATIONALT POLITISK KOMPROMIS OM FEM-TRINS-PLAN 
FOR FOLKEFLUGTEN 

”Den desperate og alvorlig situation kalder på et nationalt kompromis, så vi for 
alvor og med tyngde bag kan presse på for en akut plan for folkeflugten,” siger 
politisk leder Uffe Elbæk, der anbefaler Folketinget at iværksætte en fem-trins-plan. 

Omtrent 350.000 syrere er nået til Europa, mens 4 mio. befinder sig i nabolandene og 7,6 mio. er 
intern fordrevne i Syrien. Hertil kommer de mange mennesker, der er på flugt fra Afghanistan, 
Eritrea, Somalia, Nigeria osv. Den menneskelige katastrofe er massiv, og den kalder på akut 
handling, mener Uffe Elbæk. 

”Samtlige partier er – ud fra deres overbevisninger – bekymrede over krisen, og det åbner op for, 
at Folketinget kan stå samlet om et nationalt kompromis, så vi får hjulpet de mange nødlidende 
mennesker. Regeringen bør invitere alle partier til en hel åben diskussion af, hvad vi gør,” siger 
Uffe Elbæk. 

Alternativet foreslår en fem-trins-plan, der består af følgende tiltag: 

1. Anstændig og kvalificeret modtagelse og behandling af flygtninge der kommer til Danmark 
2. Målrette markant hjælp i nærområderne 
3. Modtagerlejre på begge sider af Middelhavet   
4. Kvotefordeling mellem samtlige EU-lande 
5. Langsigtet Marshall-hjælp i Nordafrika og Mellemøsten 

”Det her er vores bud på en plan, og det kan forhåbentlig igangsætte en seriøs tværpolitisk 
drøftelse af, hvordan vi kommer i gang,” siger Alternativets politiske leder.  

Herudover opfordrer Alternativets politiske leder alle borgere til aktivt at støtte op om indsatsen: 

”Om man så er med i Venligboerne, Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp eller bare har et godt 
hjerte, så bør civilsamfundet mobiliseres og støttes. Vi har så mange kompetencer, at vi 
selvfølgelig bør gå forrest – ikke fodslæbende bagest,” siger Uffe Elbæk. 

Pengene til planen kan findes inden for EU, FN samt de nationale budgetter, understreger den 
politiske leder. 

”Det er helt absurd at anføre, at vi ikke skulle have råd. Vi har aldrig været rigere og gælder det 
krigsførelse, er der aldrig nogen, der spørger, hvor pengene skal komme fra. Selvfølgelig, 
selvfølgelig, selvfølgelig kan og skal det her iværksættes,” afslutter Uffe Elbæk. 
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