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Liberal Alliance: Åbn frisører, cafeer og restauranter  

I de scenarier, som regeringen har brugt som belæg for den spæde genåbning af Danmark, mener Liberal 

Alliance, at der sagtens kan åbnes mere op for landet uden at sundhedsvæsenet kommer i nærheden af at 

blive overbelastet.  

”Vi behøver ikke at åbne sluserne på vid gab på en gang, men efter at have set tallene fra regeringen, er det 

tydeligt at sundhedsvæsenet ikke kommer i nærheden af sin kapacitetsgrænse og strategien lige nu viser, 

at Mette Frederiksen både går med livrem og fem par seler og har en meget lille tillid til danskerne. Vi tror 

på, at danskerne sagtens kan finde ud af at tage sig deres forholdsregler og er opgaven voksen i forhold til 

de hygiejnemæssige faktorer og generel social distancering, som kommer til at præge vores liv i lang tid 

fremover”, siger Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance.  

”Vi har meget svært ved at se fornuften i at køre ud fra princippet ”nej for en sikkerheds skyld”. Det giver 

ikke mening, at man ikke giver fx frisører, restauranter og cafeer, der overholder forsigtighedsreglerne, lov 

til at åbne”, siger Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh.  

Liberal Alliance mener efter endelig at have fået fremlagt regeringens beregninger, at Danmark sagtens kan 

genåbnes mere, uden at man går på kompromis med sikkerheden eller at sundhedsvæsenet bliver 

overbelastet.  

”Det kræver selvfølgelig, at danskerne fortsætter med at holde god håndhygiejne, ikke krammer og holder 

fysisk afstand i hverdagen, men vi stoler på, at danskerne godt forstår alvoren af situationen, og har tillid til, 

at danskerne tager sig sine forholdsregler i hverdagen fremover”, siger Alex Vanopslagh.  

Derfor foreslår Liberal Alliance, at man åbner op for at restauranter og cafeer med en række forbehold og 

enkelte undtagelser, hvis de har tilstrækkelig god sikkerhed og hygiejne, og man eksempelvis sætter et loft 

på max 50 gæster per sted. Liberal Alliance foreslår også, at frisører og andre liberale erhverv kan genåbne 

under lignende vilkår. 

”Nedlukningen af restauranter, cafeer og frisører har sendt over 100.000 danskere hjem. De skal have 

mulighed for at få en normal hverdag igen – særligt når det ikke udgør en stor risiko for sundhedsvæsenet 

ifølge regeringens egne beregninger”, siger Alex Vanopslagh. 

 


