Danskere former Europa med
det paneuropæiske parti, Volt
> 57 politiske forslag debatteres over de næste 4 uger i det
paneuropæiske parti, Volt Europa.
> Danskere er med til at udvikle politik og forme Europas nye
politiske linjer.
> Volt står til at vinde ét sæde til Hollands parlamentsvalg d. 17.
marts.
15. februar 2021
Danmark - Pressemeddelelse
Volt Europa præsenterer i disse dage 57 politiske forslag på paneuropæisk plan.
Mens Coronapandemien raser og river i folkesundheden går Volt forrest i paneuropæisk
solidaritet ved at lave politik sammen på tværs af Europa, baseret på det samme
værdigrundlag: de europæiske værdier!
Volt medlemmer fra hele Europa samarbejder, studerer rapporter og deler viden for at
udvikle de bedste løsninger på samfundets udfordringer. Ideer udformes i mindre
arbejdsgrupper af eksperter og Volt-medlemmer og derefter præsenteres det digitalt for hele
bevægelsen til yderligere debat, finpudsning og endelig afstemning.
”Vores politik skal både være langtidsholdbar, relevant og brugbar i hele Europa. Den politik vi
beslutter os for skal give mening både på lokalt og på europæisk niveau,” forklarer Kathrine
Richter, forperson for Volt i Danmark.
Lige nu diskuterer Volt både europæisk sundhedsunion, retsstatskrav, dyrevelfærd,
menstruationsfattigdom og hav- og fiskeripolitik for at nævne et par stykker.
Det paneuropæiske parti giver dermed nye muligheder for at bakke op om
forandringsaktivisme andre steder i Europa:
”Når Sandra Marques fra Portugal præsenterer en dyrevelfærdspolitik, som hun har lavet i
fællesskab med spanske Volt-medlemmer, så drejer det sig i første omgang om Tyrefægtning
men kan oversættes til dyrevelfærdspolitik i hele Europa,” forklarer Richter.

Et dansk nationalt forankret parti ville næppe diskutere tyrefægtning, og netop det gør Volt
særligt. Det understreger at fremtiden indeholder europæisk politisk samarbejde på
borgerniveau og det vil styrke Europa.
”Det er vigtigt at vi borgere tager os selv alvorligt og giver vores mening til kende. Volt giver
netop den struktur, hvor vi spiller hinanden gode og giver os en langt større platform end hvis
vi stod alene,” forklarer Richter.
”Når Volt går til valg – og det gør vi over hele Europa – så viser vi at vi stoler på nytænkning,
aktivisme og samarbejde og dét begynder med en gennemsigtig og inkluderende måde at
skabe vores politiske platform på.”
Volt Europa har nu opbygget et 207-siders katalog af politiske ideer og ud fra dette, og i
samtale med borgere og dets medlemmer, laver Volt lokale politiske valgprogrammer.
Volts europaparlamentariske valgprogram indeholder forslag til at reformere EU med
føderale tiltag på områder, som kræver mere europæisk koordination og styrker det lokale,
hvor der er brug for borgernes engagement og lederskab.
Volt stiller op til Kommunalvalget i 2021 - indtil videre på Frederiksberg.
Endelig kandidatliste vælges senere på året.

Fakta:
- 70% af Volts medlemmer har ikke været politisk aktive tidligere.
-

Volt har ingen kendte ansigter og 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

-

Man kan læse hele Volts politiske idekatalog på www.volteuropa.org/policy-portfolio
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