Pressemeddelelse 20. oktober 2015

ALTERNATIVET: FLYGTNINGE OG ASYL SKAL MED TIL FOLKEAFSTEMNING
”Det er vores klare holdning, at borgerne også skal stemme om, hvorvidt Danmark
skal tiltræde det fælles, europæiske samarbejde på asyl- og flygtningeområdet,”
forklarer EU-ordfører Rasmus Nordqvist (Å) om Alternativets beslutningsforslag om
at medtage spørgsmålet ved den kommende folkeafstemning om retsforbeholdet.
Senere i dag behandler Folketinget Alternativets beslutningsforslag om, at danskerne til den
kommende folkeafstemning også skal stemme om dansk tilslutning til det fælles og forpligtende
EU-samarbejde om asyl- og flygtningepolitik.
”I Alternativet har vi i allerhøjeste grad tillid til, at borgerne ganske udmærket selv kan træffe
beslutning også i forhold til flygtninge- og asylområdet. Derfor har vi stillet beslutningsforslag om,
at det spørgsmål bliver medtaget d. 3. december, når borgerne går til EU-stemmeurnerne,” siger
Rasmus Nordqvist og fortsætter:
”Beslutningen om at udelade spørgsmålet blev af de fem forligspartier truffet i begyndelsen af
2015, og vi er vist alle blevet klogere siden da. Derfor er jeg håbefuld i forhold til, at som minimum
S, SF og Radikale vil bakke op om beslutningsforslaget, så vi kan sikre, at borgerne bliver hørt i
dette spørgsmål. Det er både det mest demokratiske og det mest gennemsigtige.”
Herudover søsætter Alternativet i dag sin egen ’folkeafstemning’ på gader og stræder rundt om i
landet, hvor borgerne vil blive spurgt til deres holdning til den kommende folkeafstemning.
Formålet er dels at skabe en samtale om temaet samt bygge en demokratisk bro til borgerne, som
lige nu risikerer at blive delvist ignoreret ved folkeafstemningen d. 3. december.
”Det er min klare fornemmelse, at rigtig mange borgere gerne ser, at Danmark tager del i en
solidarisk europæisk løsning på flygtningekrisen. Hele den bevægelse og den stemning har de fem
forligspartier besluttet skal ignoreres, og det vil vi nu imødegå ved at give borgerne mulighed for at
udtrykke deres holdninger,” forklarer Rasmus Nordqvist og fortsætter:
”Samtidig håber vi, at vi får en masse gode argumenter fra den Alternative folkeafstemning, som vi
kan tage med i Folketingssalen d. 10. november, når vores beslutningsforslag skal til 2.
Behandling.”
Den alternative folkeafstemning foregår ikke kun på gaden, men også på sociale medier og på
Appgree, hvor Alternativet stiller samme spørgsmål som på gaden. Samtidig bruges Appgree til at
spørge Alternativets 6.000 medlemmer om fordele og ulemper ved henholdsvis at afskaffe hele
retsforbeholdet samt ved det fælles, forpligtende samarbejde om asyl- og flygtningepolitik.
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