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ALTERNATIVET: VIL MODTAGE SNOWDEN MED ÅBNE ARME  
 

Ved en afstemning torsdag besluttede EU at opfordre medlemslandene til at tilbyde Edward 

Snowden asyl. Og det vækker begejstring i Alternativet: ”Snowden er en demokratisk helt, 

og det er fantastisk, at EU nu i den grad går forrest og holder demokratiets fane højt,” siger 

Alternativets politiske leder Uffe Elbæk. 

 

Ifølge flere medier besluttede Europa Parlamentet torsdag at opfordre alle medlemslande til at 

sløjfe evt. anklager mod Edward Snowden samt tilbyde amerikaneren asyl. Beslutningen, der blev 

vundet af et snævert flertal, er til stor tilfredshed for Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk: 

 

”De informationer, som Snowden viderebragte til offentligheden, er så vigtige og afgørende for 

samtlige demokratiske samfund, at behandlingen af ham har været helt ubegribelig. Hele den 

vestlige verden har nærmest ’skudt budbringeren’, og det er til stor skam,” siger han og fortsætter: 

 

”Edward Snowden har med store personlige konsekvenser til følge afsløret alvorlige overvågninger 

af almindelige borgere, og det gør ham til en helt – ikke en forbryder. Jeg ville være helt enormt 

stolt af Danmark, hvis vi blev det land i Europa, der tilbyder Edward Snowden asyl. Det vil være en 

demokratisk markering af de helt store.” 

 

Da Uffe Elbæk endnu var medlem af De Radikale meldte han offentligt ud, at han gerne så 

Danmark tilbyde Edward Snowden asyl, hvilket var imod partilinjen. Siden har Uffe Elbæk angivet 

De Radikales holdning i sagen som delårsag til, at han til sidst valgte at melde sig ud af partier. 

Imidlertid knytter han håb til EU's markante udmelding: 

 

”Endnu før Alternativets tid, da jeg var løsgænger, stillede jeg sammen med Enhedslisten 

beslutningsforslag om, at Danmark skulle give asyl til Snowden,” siger han og fortsætter: 

 

”Forslaget blev desværre afvist af alle de andre partier under den tidligere SR-regering, men det er 

selvfølgelig mit store håb, at det faktum, at også EU nu presser på, kan få flere partier til at træffe 

den rigtige og demokratiske beslutning, og det er at tilbyde Snowden asyl.”  
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