Volt Danmark genvælger
bestyrelse, baner vej til
Kommunalvalget 2021.
> I weekendens online generalforsamling vedtog Volt Danmark
kandidatkriterier til Kommunalvalget i 2021.
> Volt forener Europa og stiller også op til at valg i Catalonien,
Holland og Bulgarien.
> Danske europæere har nu et nyt parti, der vil Europa.
18. januar 2021
Frederiksberg - fra stuer i København, Aalborg, Roskilde og Frederiksberg tonede billeder af
den næste generation af politisk aktive op til weekendens online generalforsamling for
Danmarks Europaparti, Volt Danmark. Generalforsamlingen fandt sted på engelsk da godt
halvdelen af partiets medlemmer er europæere og engelsk er Volts arbejdssprog.
Kommunalvalget i november bliver første gang Volt Danmark kommer til at stå på en dansk
stemmeseddel og de energiske aktive er interesseret i at det gøres ordentligt.

Bestyrelsens to forpersoner er henholdsvis danskerne Kathrine Richter og Alexander Nielsen
støttet af franske Mathieu Pouletty som kasserer.
Kathrine Richter, genvalgt forperson for Volt Danmark: “Vi ønsker 100% at flere borgere har
lyst til at blive politiske! Vi har alle holdninger til vores lokalsamfund og vi i Volt vil gerne lette
springet fra aktiv samfundsborger til politisk kandidat.”
Volt vil i de næste måneder søge efter kandidater, der gerne vil gøre en forskel i deres
lokalsamfund. Til det formål vil Volt lancere et Run For Volt -program så potentielle
kandidater får en solid introduktion til Volts politiske ideer:
“Vi har opsat nogle kandidatkriterier så både kampagnefrivillige og kandidater ved, hvad der
forventes. Sådan mener vi, at vi på en ansvarlig og gennemsigtig måde kan bygge et parti op
fra grunden i fællesskab.”
Kandidatkriterierne nævner blandt andet at kandidater skal efterleve Volts kerneværdier: At
lede ved eksempel: “I disse tider med Instrukskommissioner og minksager er det vigtigere
end nogensinde at understrege at Volt er her for at udfordre det politiske status quo,”, siger
Kathrine Richter.
Man kan læse hele Volts politisk idekatalog på www.volteuropa.org/challenges og hvis man
gerne vil være kandidat eller bare høre mere, så rækker man bare ud til bestyrelsen.
Fakta:
- 70% af Volts medlemmer har ikke været politisk aktive tidligere. Volts måde at gøre
tingene tiltrækker folk på tværs af generationer og etniciteter.
-

Volt har ingen kendte ansigter, ingen store donorer bag partiet. Det er borgere fra
hele Europa, der er trætte af det politiske status quo.

-

Volt har et medlem af i Europaparlamentet, Damian Boeselager, der sidder sammen
med Kira Peter-Hansen og Margrethe Auken. Derudover har Volt vundet lokale sæder i
både Tyskland, Rumænien, Bulgarien og Italien. https://www.volteuropa.org/delegates

Mere information:
www.voltdanmark.org
www.instagram.com/voltdanmark
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alexander.nielsen@volteuropa.org
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