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ALTERNATIVET: OPRET LUFTBRO FOR FLYGTNINGE FRA 
NÆROMRÅDERNE 
 
Danmark bør hente 1.500 ekstra flygtninge direkte fra nærområderne til Danmark 
med fly, foreslår Alternativet, der vil genetablere Danmark som humanitær stormagt 
 
Flygtningepresset på de såkaldte nærområder omkring Syrien er nu så voldsomt, at Danmark bør 
iværksætte en afgrænset humanitær mission, som bringer flygtninge, der ønsker det og som er 
udvalgt af FN/UNHCR, til Danmark.  
 
Det har vi økonomisk mulighed for, efter antallet af asylansøgere til Danmark er styrtdykket i 
forhold til sidste år.  
  
Alternativet foreslår, at Danmark henter 1.500 ekstra flygtninge med beskyttelsesbehov direkte fra 
nærområderne til Danmark med fly. Flygtningene skal gennemgå dansk asylprocedure efter 
kvoteflygtningeprincippet.  
 
Forslaget er i tråd med Alternativet vision om, at Danmark skal genetableres som en humanitær 
stormagt og samtidig en del af partiets svar på empatikrisen. Desuden er forslaget en naturlig 
konsekvens af Alternativets tidligere udspil og ligger i forlængelse af FN’s opfordringer til, at flere 
lande henter flere flygtninge direkte fra nærområderne, så færre begiver sig ud på den farefulde 
færd over Middelhavet. 
 
Alternativet lægger op til, at den humanitære mission kan gentages, hvis behovet fortsat stiger ude 
i verden, og det relativt lave antal asylansøgere i Danmark fortsætter.  
  
I april og marts havde vi det laveste antal asylansøgere i fem år og tendensen med det relativt lave 
antal ansøgere er fortsat over sommeren. I sidste uge registrerede myndighederne således kun 7 
syriske asylansøgere og kun 65 ansøgere i alt.   
 
Det lave antal skyldes dog ikke, at der er færre flygtninge i nærområderne, der lige nu præges af 
de katastrofale situationer i Aleppo, Homs og Mosul, men at ruten til Europa er farligere, at den 
tvivlsomme og muligvis ulovlige Tyrkiet-EU-aftale er sat i værk, og at hegn rejses og grænsekontrol 
genindføres på tværs af Europa.     
 

- Når vi ser på den desperate situation i Syrien og nærområderne, står det helt klart, at vi bør 
hjælpe mere, end vi gør. Mange politikere taler om at øge Danmarks indsats i 
nærområderne, men det går langt fra hurtigt nok og desværre heller ikke i stort nok omfang. 
Det vil vi lave om på ved at etablere en luftbro, der kan bringe flere kvoteflygtninge direkte i 
sikkerhed i Danmark, siger Rasmus Nordqvist, politisk ordfører og udenrigsordfører for 
Alternativet og fortsætter: 

 
- Læger Uden Grænser efterlyste i weekenden reel handling i nærområderne fra dansk side. 

Samtidig har Ban Ki Moon og Mogens Lykketoft på vegne af FN opfordret til at hæve 
antallet af kvoteflygtninge for at undgå at presse flygtninge ud i faldefærdige både på 
Middelhavet. De opfordringer, synes jeg, vi skal følge som et humanitært foregangsland. 
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