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TOPMØDE PÅ GRÆNSEN: ALTERNATIVET SØGER TYSK HJÆLP
Mandag d. 5. januar indførte Danmark grænsekontrol mellem Tyskland og Danmark, og derfor har
Alternativet nu inviteret tyske politikere, fagforeninger samt kulturorganisationer til politisk dialog
om grænsekontrollens konsekvenser og for at søge gode råd. Det finder sted i Kruså fredag d. 8.
januar kl. 14.00.
Alternativet har benyttet alle lejligheder til at protestere mod den danske regerings beslutning om, at
Danmark skal lukke sig af i forhold til den humanitære krise som følge af krigen i Syrien. Seneste kapitel i
regeringens kurs blev skrevet, da den i mandags indførte grænsekontrol ved den tysk-danske-grænse.
”Jeg er meget uenig i regeringens beslutning, fordi det både skader Danmarks internationale relationer men
også, fordi det er seneste udtryk for, at regeringen ikke tager ansvar for den humanitære krisesituation.
Danmark har altid været gode til at bygge broer, men nu bygger vi i stedet mure. Jeg ser et Danmark for
mig, der vender tilbage til at bygge broer, og derfor har vi arrangeret en politisk dialog for at bede om hjælp
og gode råd, som vi kan tage med ind på Christiansborg,” siger Uffe Elbæk og fortsætter:
”Vi har brugt årtier på at bygge et tillidsfuldt og fredfyldt Europa op, hvor grænserne er åbne og
samarbejdet trives. Men de seneste måneder viser, hvor hurtigt mange års fremskridt kan sættes over styr.
Sidst jeg var i Sønderjylland gik flygtningene på motorvejene, nu få måneder senere har regeringen indført
grænsekontrol, har bebudet flere asylstramninger og er på vej til at bringe vores forhold til vores tætteste
naboer, vigtigste samarbejdspartnere og største samhandelspartnere, Tyskland og Sverige, i fare. Den
krise, vi befinder os i, kræver fælles svar, og ikke det modsatte. Derfor søger vi inspiration og gode råd fra
de tyske politikere.”
Alternativet har siden onsdag afholdt vintergruppemøde på Sandbjerg Gods ved Sønderborg i nærheden af
grænsekontrollen i Kruså.
”Vintergruppemødet har fokuseret på, hvordan alle de skarpeste hjerner og varmeste hjerter sammen kan
skabe et progressivt Danmark og Europa. Og netop derfor giver det god mening for os at se
grænsekontrollen, som er seneste udtryk for det helt modsatte: Dansk lukkethed og selvtilstrækkelighed,”
siger Uffe Elbæk, politisk leder i Alternativet.
Danmarks kurs har på det seneste ført til skarp kritik fra både Tyskland, Sverige og FN, hvis
Flygtningekommissariat i et høringssvar har udmeldt, at Danmarks kurs på flygtningeområdet kan føre til
”frygt, fremmedhad og lignende restriktioner”, og at ”det vil udsætte flygtninge i nød for livsfare”.
Fredag kl. 14.00 mødes mødedeltagerne ved den tysk-danske grænse ved Kruså, hvor grænsekontrollen
er blevet indført. Herefter går de i samlet flok til Best Western Hotel på den tyske side, hvor mødet finder
sted frem til. 14.40. Herefter er der mulighed for spørgsmål fra pressen. Til mødet deltager foruden Uffe
Elbæk, Rasmus Nordqvist og Josephine Fock:
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