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ALTERNATIVET: FÆLLESEUROPÆISK SAMARBEJDE OM FLYGTNINGE SKAL 
MED I FOLKEAFSTEMNINGEN 

”Flygtningekrisen er fuldstændig overvældende og kalder på, at EU tager et fælles ansvar. Og det er også 
vores holdning. Danmark skal deltage i et fælles samarbejde på flygtninge- og asylområdet, og derfor 
foreslår vi nu, at befolkningen i forbindelse med folkeafstemningen om EU-retsforbeholdet får mulighed 
til at tage stilling til det spørgsmål,” siger Rasmus Nordqvist, der er udenrigsordfører for Alternativet. 
 
Rasmus Nordqvist forklarer, at Alternativet nu vil fremsætte beslutningsforslag om, at det danske forbehold 
i forhold til netop flygtninge- og asylområdet bliver taget med i folkeafstemningen den 3. december. Bliver 
det vedtaget vil den kommende folkeafstemning også omhandle, hvorvidt Danmark tilslutter sig et 
europæisk samarbejde på området.  
 
”Vi har hele tiden peget på, at den eneste løsning for Danmark og Europa er en fælles løsning. Lige nu ser vi 
konsekvenserne af manglen på samarbejde i EU: Presset på medlemslandene er historisk højt, billederne af 
døde børn i strandkanten er virkelighed, og Middelhavet har udviklet sig til en decideret kirkegård, hvorfor 
meldingen fra alle kanter af Europa også er den samme: Vi må finde en fælles løsning. Den opfordring, 
mener vi, at Danmark må lytte til, og det tror jeg også, at danskerne mener,” siger Rasmus Nordqvist. 
 
Han henviser til flere målinger, der viser at et flertal af danskerne ønsker, at Danmark skal deltage i EU's 
samarbejde om fælles regler for indvandring og asyl. Yougov’s måling foretaget på vegne af Mandag 
Morgen påviser desuden en stor opbakning til en solidarisk fordeling af flygtninge i alle partiers 
vælgergrupper. Alligevel kan danskerne – som det ser ud nu – ikke få lov at stemme om forbeholdet på 
flygtningeområdet: 
 
”Vi anbefaler et ”ja, men” til den aftaletekst, som danskerne skal til folkeafstemning om. ”Ja”, fordi vi tror 
på internationale samarbejder, og ”men”, fordi vi blandt andet er uenige i forligskredsens beslutning om, at 
dansk deltagelse i EU-samarbejdet på flygtninge- og asylområdet ikke skal være en del af aftalen. Dermed 
kan danskerne ikke få lov til selv at tage stilling til spørgsmålet, og det er ikke kun udemokratisk, men det er 
også en forkert beslutning,” siger Rasmus Nordqvist. 
 
Idet Alternativet har valgt at stå uden for forligskredsen og dermed ikke er bundet af Radikales, SF’s og 
Socialdemokraternes aftale med Konservative og Venstre, kan partiet frit stille beslutningsforslag om, at 
danskerne får lov til at stemme om Danmarks deltagelse i EU’s samarbejde i forhold til indvandring og asyl. 
Og den frihed har partiet altså nu valgt at gøre brug af. 
 
”Vi håber selvfølgelig på, at Folketingets politikere viser tillid til, at de borgere, de repræsenterer, godt selv 
kan træffe beslutning i den her sag og derfor selvfølgelig får lov til det,” afslutter Rasmus Nordqvist.  
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