Volt tager klimakampen op i hele
Europa og forandrer politik!
> Volts Europaparlamentariker, Damian Boeselager, forhandlede den
Europæiske Genoprettelsesplan.
> Volt leverer løsninger i hele Europa ved at stille op lokalt, nationalt
og europæisk plan.
> Volt leverer fremtidens samarbejdsform og dét har vi brug for!
8. marts 2021
Danmark - Pressemeddelelse
Klimakrisen løses ikke af Danmark alene.
Brexit, Trump, højredrejning og euroskepsis – det var på tide nogle begyndte at kæmpe for
borgernes Europa og derfor besluttede tre unge europæere sig for at søsætte det første
Paneuropæiske parti d. 29. marts 2017 – samme dag Brexit-papirerne blev afleveret.
Siden da er partiet, hvor 70% af medlemmerne aldrig før har været medlem af et politisk
parti, vokset. Volt har i dag medlemmer over det meste Europa, partier i 16 europæiske lande,
36 valgte delegerede og går til valg netop nu i Frankfurt (lokalvalg), Bulgarien og Hollands
nationalvalg.
For når det gælder klima, økonomi, migration, arbejdsmarked og pandemier, kan hvert enkelt
land ikke levere de nødvendige løsninger alene: Derfor mener Volt, at det er op til os, i
fællesskab, at skabe bedre europæisk samarbejde og en ny måde at lave politik på!
”Det er på europæisk plan at værdier som CO2-skat, landbrugspakken og Den Europæiske
Green Deal udarbejdes, så er det på europæisk plan vi borgere skal have mere direkte
indflydelse,” siger Volt Danmarks forperson, Kathrine Richter. ”Og dét kræver en ny form for
politik for selv under en pandemi falder nationale partier og deres ledere tilbage til en ”mig
først”-tankegang,” fortsætter Richter.
Samfundets udfordringer er grænseoverskridende og for store til at klare alene. Derfor søger
Volt at blive repræsenteret på lokalt, nationalt og europæisk plan over hele Europa – med den
samme politiske platform. Det er på tide at styrke samarbejdet, borger til borger, på tværs af
grænser, og skabe de lokale forhold der gør, at europæisk samarbejder flyder frit.

Ved at dele hinandens bedste ideer og føre politik baseret på de fundamentale europæiske
værdier har Volt skabt en ny forståelse for hvad der kan lade sig gøre. Og overfor den globale
klimakrise og i efterdønningerne af den største pandemi i 21. århundrede har vi ikke brug for
flere enkeltsagspartier, vi har brug for strukturel reform, samarbejdsparathed og solidaritet.
Det begynder med den måde vi tænker samarbejde i vores europæiske samfund.
Netop nu står Volt til at vinde to sæder i det hollandske Repræsentanternes Hus d. 17. marts
og til september stiller Volt op til Bundestagsvalget i Tyskland. I Lissabon stiller Volt op til
borgermesterembedet og på Frederiksberg stiller Volt op til byrådet. Volt er netop indgået i
koalitionen i Köln og sidder også i koalitionsledelsen i München.
Volt samler vælgererklæringer til både Folketingsvalget og Europaparlamentsvalget og
afholder løbende åbne møder, hvor man kan møde Voltere.
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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