Volt vinder valg med en
kærlighedserklæring til Europa!
> Volt vinder 21 sæder i Hessen - med 4 i Frankfurt og 5 i Darmstadt.
> I Holland står Volt til at få 4 sæder i parlamentet!
> Volt stiller op til Kommunalvalget i november!
17. marts 2021
København.
Europa er populært. For Volt og for den næste generation er det fremtiden. I søndags udløste
det 21 nye byrådssæder i den tyske delstat Hessen og d. 17. marts står Volt til at vinde 4
sæder i det hollandske parlament.
Ligesom i Danmark taler man ellers ikke meget om Europa i Holland - men dét gjorde Volt og
på Twitter udløste det #EUolifant - for vi skal tale om EU-elefanten i rummet!
Af de næste 40 opstillingsparate partier, valgte de hollandske vælgere Volt!
"Det viser at hollænderne tror på et bedre Europa. I parlamentet vil Volt bringe det
europæiske perspektiv i spil. Med langsigtet fokus vil Volt arbejde for grænseoverskridende
løsninger for at løse de store udfordringer: Klima, sikkerhed og social ulighed!”, siger Laurens
Dassen, spidskandidat for Volt Nederland.
Volt vil kritisere den hollandske holdning til Sparebanden, øge solidariteten mellem
medlemslandene og standse Hollands rolle som skattely. På den måde vil Volt i Holland gøre
sit for at styrke Europa og det er godt for Danmark!
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.
“Dette er en ny type politik - effektiv, positiv og løsningsorienteret. Dét har vi brug for, når vi
står overfor de store udfordringer - dem, vi ikke kan klare alene,” siger Kathrine Richter,
forperson for Volt i Danmark og kommunalvalgskandidat på Frederiksberg.

Medieomtale:
Frankfurter Allgemeine - 24. februar 2021
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/volt-partei-sie-haben-grosse-plaene-fuer-eur
opa-nach-der-krise-17213032.html

De Correspondent - 9. marts 2021
https://decorrespondent.nl/12183/waarom-ik-op-volt-ga-stemmen/312250290-ee644aab
AD news - 11. marts 2021
https://www.ad.nl/politiek/volt-scoort-met-pro-europese-boodschap-drie-zetels-gaat-zeker-lu
kken~ac1d5f0d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Frankfurter Rundschau - 15. marts 2021
https://www.fr.de/frankfurt/frankfurt-hessen-kommunalwahl-wahl-volt-bff-roemer-politik-par
tei-oekolinx-big-90241745.html
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