
Europæisk parti: Vi går digitalt!
Covid19 må ikke standse demokratiet

> Volt afholder digital generalforsamling og samler hele
Europa trods Corona.
> Europa har brug for en samlet retning og derfor har Volt
udarbejdet en Grøn Dagsorden og planer for EU reform!

1. maj 2020

København – Volt, det paneuropæiske parti, vil afholde en 100% digital
generalforsamling og samle europæere - på trods af COVID-19 - d. 2. og 3. maj.

Volt er på mange måder et foregangsparti og i denne weekend vil Volts medlemmer
derfor modtage digitale stemmesedler og deltage i partiets første 100% online
generalforsamling med vigtige emner til afstemning: Volts 2024 vision og nye politiske
standpunkter.

En progressiv, grøn klima- og energipolitik for hele Europa
Volt-medlemmer, klimaforskere og energispecialister har i fællesskab udviklet en
politik, som kan sikre Europas grønne fremtid. Når den er stemt igennem bliver det
samtidig Volt politik i alle Volt-partier i hele Europa. Det betyder at vælgere ved, hvad
Volt står for uanset hvor man er: Et fælleseuropæisk grønt fokus!

EU-reform!
Volts politik vil gøre det nemmere for europæere at stemme uanset hvor man befinder
sig i Europa. Volt vil sikre at europæiske stemmer høres ligeligt og gøre afstemning
obligatorisk til EU-valg da det er vigtigt at europæere stemmer til de europæiske
institutioner.

Digitalt demokrati?
“Volt har altid arbejdet digitalt, fordi vores medlemmer sidder i hele Europa. Vi har
med andre ord trænet til det her og glæder os til weekenden! Det er unikke
omstændigheder, men netop NU er det vigtigt at Volt fortsat presser på for at skabe
mere solidaritet og sammenhæng i Europa,” siger Volt Danmarks landeleder, Kathrine
Richter.



Volt blev grundlagt i marts 2017 og til Europaparlamentsvalget i 2019 satte en
halv million europæere deres kryds ved Volt. Det gav partiet sin første
Europaparlamentariker, Damian Boeselager, der nu sidder i Eurogruppe med danske
Kira Peter-Hansen og Margrethe Auken.

Volt stiller som det eneste politiske parti op på en fælles politisk platform i hele
Europa. Her er europæiske værdier, videnskab og videnudveksling i centrum og derfor
er flere Voltere allerede blevet stemt ind i byråd og regionsråd i både Tyskland og
Italien.
I Danmark har Volt planer om at stille op til kommunalvalget i 2021 på en grøn, digital
og europæisk inspireret platform.

Volts medlemmer ønsker at takle presserende emner - klimaforandring, social ulighed
og sundhedskrise - ved at skabe et forenet og mere demokratisk Europa.
Volt støtter oprettelsen af “Corona-obligationer”, Coronabonds, via den Europæiske
Stabilitetsmekanisme (ESM) og går helhjertet ind for EU-reform til gavn for
europæiske borgere

Digitalt pressemøde mandag d. 4. maj kl. 10
Der vil være et online pressemøde mandag d. 4. maj kl. 10 hvor interesserede
journalister kan stille spørgsmål til Volt Europas ledere.
Registrering til online pressemøde (Google form)

Mere information:
www.volteuropa.org

www.voltdanmark.org
www.facebook.com/voltdanmark
www.instagram.com/voltdanmark
www.twitter.com/voltdanmark
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