Pressemeddelelse 13. november 2015

ALTERNATIVET: 34 DYBE HUG TIL DANSK
SELVFORSTÅELSE
”Jeg har efterhånden svært ved at genkende det Danmark, jeg voksede op i. I og uden for
Europa lider millioner af mennesker, og nu forringer vi endnu engang livsbetingelserne for
de flygtninge, der kommer til Danmark. De nye forringelser er i mine øjne 34 dybe hug til
den danske selvforståelse som et solidarisk, åbent og humanistisk samfund,” siger Uffe
Elbæk (Å) efter fredagens møde i Statsministeriet, hvor regeringen bebudede nye
stramninger på asylområdet.
Ved et pressemøde fredag kl. 14.00 udmeldte regeringen 34 konkrete stramninger af asylområdet i
en såkaldt Asylpakke. Den grundlæggende tone er ifølge Uffe Elbæk, at regeringen vil gøre alt for,
at Danmark bliver så lidet attraktivt som muligt for mennesker på flugt:
”Regeringens kurs bærer helt tydeligt præg af, at de ønsker et Danmark, der tager så få flygtninge
som overhovedet muligt. I mine øjne nedgør det problemerne til et nationalt dansk anliggende,
men det er jo ikke et dansk problem. Det er en international humanitær katastrofe i og omkring
Syrien, der handler om mennesker i absolut nød. Mennesker, der på flugt fra sulter, tørster og
fryser,” siger Uffe Elbæk og fortsætter:
”Og i mine øjne er der ingen, der får det bedre af, at andre får det værre. Derfor kunne jeg virkelig
ønske mig en statsminister, der sætter fokus på, at den humanitære krisesituation kun kan løses i
fællesskab med de øvrige europæiske lande.”
”Vi står over for en snarlig vinter, hvor de menneskelige lidelser vil blive sat endnu mere på
spidsen. Jeg tror ikke, at den danske selvforståelse og identitet kan holde til, at vi bliver et land,
som lukker os om sig selv og ser den anden vej, når mennesker på flugt beder om vores hjælp.
Det mener regeringen åbenbart. Det gør jeg ikke,” afslutter Uffe Elbæk.
Kærlig hilsen
Alternativet
Kontakt:
Politisk leder Uffe Elbæk, tlf.: 6162 5078
Pressechef Magnus Harald Haslebo, tlf.: 6162 3163

