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ALTERNATIVET OG ENHEDSLISTEN: GIV SNOWDEN
OPHOLDSTILLADELSE I DANMARK
Et flertal i Europaparlamentet opfordrer medlemslandene til at droppe eventuelle anklager
mod whistlebloweren Edward Snowden samt tilbyde amerikaneren opholdstilladelse. Det
får nu Alternativet og Enhedslisten til at genfremsætte beslutningsforslag om, at Danmark
byder Edward Snowden velkommen.
Den verdensberømte whistleblower blev kendt, da han i 2013 lækkede oplysninger og afslørede
den amerikanske regerings omfattende overvågningsprogram i NSA. Siden har amerikaneren levet
i eksil i Rusland for at undgå at blive udleveret til USA. Men på baggrund af Europaparlamentets
beslutning genfremsætter Alternativet og Enhedslisten nu beslutningsforslag om, at Danmark
tilbyder Edward Snowden opholdstilladelse:
Politisk ordfører for Alternativet, Rasmus Nordqvist, siger:
-

Edward Snowden har afsløret magtmisbrug og overvågningsovergreb mod almindelige
borgere, og det gør ham til en demokratisk helt. I vores øjne er det afgørende, at vi værner
om borgere, der i den grad kæmper for demokratiets værdier.

-

Da vi fremsatte beslutningsforslaget om ophold i 2014, stod vi sammen med Enhedslisten
helt alene, men med Europaparlamentets opfordring håber vi, at det har ændret sig. Det vil
i den grad give mening, idet Danmark jo bryster sig af at holde de demokratiske værdier i
hævd.

Retsordfører for Enhedslisten, Pernille Skipper, siger:
-

Vi har hele tiden ment, at Edward Snowden er en whistleblower, der fortjener hæder og
beskyttelse og ikke forfølgelse. Så vi er klar til igen at forsøge at få Danmark til at give
Snowden asyl, når nu Europaparlamentet har meldt så klart ud.

-

Edward Snowden har afsløret, at den amerikanske efterretningstjeneste har overvåget
europæiske regeringer og masseovervåget Europas befolkninger, så det er i højeste grad
også i vores egen interesse at beskytte en modig mand som Snowden.
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