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ALTERNATIVET: DANMARK BØR TRÆKKE STØTTEN TIL EU’S
AFTALE MED TYRKIET
Danmark bør omgående trække den danske støtte til den flygtningeaftale, EU har
indgået med Tyrkiet. De seneste dages udvikling viser, at aftalen ikke virker, strider
mod vores internationale forpligtelser og har store, negative menneskelige
konsekvenser
- Vores værste forudanelser om flygtningeaftalen med Tyrkiet har desværre vist sig at holde stik.
Derfor bør Danmark følge Amnestys anbefaling om at suspendere aftalen omgående. Alt andet vil
være manglende respekt for de friheds- og menneskerettigheder, vi kæmper for at forsvare, siger
Rasmus Nordqvist, udenrigsordfører og politisk ordfører for Alternativet.
Amnesty har i dag afsløret, at regeringen har været bekendt med, at Tyrkiet udsender flygtninge til
mulig tortur i andre lande. Samtidig har en græsk dom bekræftet, at Tyrkiet ikke er et såkaldt
sikkert tredje-land, hvilket underminerer vores egne internationale forpligtelser. Og i sidste uge
kritiserede EU, at Tyrkiet ikke overholder deres del af aftalen, fordi de undlader at implementere
terrorlove, der kunne udvide retssikkerhed og politisk ytringsfrihed, hvilket de ellers har forpligtet
sig til.
Læger Uden Grænser, Red Barnet og FN’s Flygtningehøjkommissariat UNCHR har som
konsekvens af aftalen med Tyrkiet desuden valgt at trække dele af sit engagement i Grækenland,
fordi de ikke vil være med til at underminere de rettigheder, de er sat i verden for at beskytte.
- Vi har i Alternativet fra starten af advaret mod denne aftale med Tyrkiet, og den seneste tids
afsløringer bekræfter netop, hvor farligt det er, når EU udliciterer sit ansvar til andre. Det kan
hverken EU eller flygtningene være tjent med, siger Rasmus Nordqvist.
Alternativet opfordrer regeringen til, at den, udover at trække Danmarks støtte til EU’s aftale med
Tyrkiet, går forrest i forhandlingerne om at revidere Dublin-forordningen og indfører
fordelingskvoter, hvor de stærke lande tager flest flygtninge. Desuden bør Danmark intensivere de
humanitære indsatser i nærområderne, der direkte kommer flygtninge til gode.
- Aftalen med Tyrkiet var aldrig den fælleseuropæiske løsning, som så mange med god grund har
efterlyst. Det er en uholdbar løsning, der sælger ud af europæiske principper. Vi skal i stedet have
en fælles og solidarisk plan for fordelingen af flygtninge i Europa, siger Rasmus Nordqvist.
Alternativet indkalder nu udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i samråd om
Amnestys seneste afsløringer af, at Tyrkiet med Danmarks vidende udsender flygtninge til tortur.
Læs Alternativets udspil om flygtningesituationen "Fra Syrien til Samsø" her:
http://alternativet.dk/website/wp-content/uploads/2016/05/Fra-Syrien-til-Samsoe.pdf
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