
Volt: Danmark skal spille en større rolle i EU

Danmarks europæiske parti melder klart ud: Det er på tide at Danmarks borgere
får en stærkere stemme i Europa.

Sociale mediekampagner, balkonsang og –klap og underskriftsindsamlinger har vist at den
europæiske ånd i høj grad lever i befolkningen. Den ånd er også efterhånden ved at trænge ind
i den politiske sfære, men alt for langsomt og med alt for lidt gennemslagskraft.

Sendte Danmark for eksempel ubrugelige respiratorer til Italien?

Derfor stiller Volt Danmark op til kommunalvalget, så borgere i Danmark kan få en demokratisk
stemme i Europa, dele de bedste ideer og styrke hele Europa!

Finanskrisen og Coronakrisen har begge vist at vores europæiske union stadig har utrolige skel,
som vi endnu skal bygge bro henover. Men dét er netop formålet med EU: at skabe en ny
sammenhængskraft i Europa. At sikre nationalisme og selvcentrering ikke tager over og sikrer
en rigere fremtid.

Med en helt ny tilgang til politik og grundlagt på tværeuropæisk samarbejde er det vores
utilslørede hensigt at løse vores europæiske udfordringer. Det gør vi med udgangspunkt i vores
fælles europæiske værdier og unionens borgere, så vi i sidste ende skaber et sandt europæisk
fællesskab, der både effektivt og demokratisk løser problemerne og deler erfaringerne.

Volt er en ny mulighed for borgerne at give sig i kast med politik og man kan blive engageret i
lige netop dét, som man synes er spændende. Og endelig mener Kathrine Richter, landeleder
for Volt Danmark, at det er på tide at vi i Danmark tager et større ansvar i Europa.

”Selv de mest eurokritiske danskere er enige om, at det er en fordel at være med i økonomisk
union, men hvis vi ikke plejer vores union, så plejer vi heller ikke vores økonomi,” siger Kathrine
Richter. Og Danmark kunne gøre meget mere, mener Kathrine Richter.

”Det europæiske samarbejde handler i virkeligheden ikke om at gå forrest, gå længst eller bare
at være med – det drejer sig om at bidrage med dét, man kan og styrke fællesskabet
derigennem. Det drejer sig om en fundamental erkendelse af, at vi er stærkere sammen, fordi vi
ved, at vi ikke har de samme kapaciteter. Vores diversitet, vores forskellighed, som ordsproget
lyder, gør os stærkere.”

Nu, og i tiden efter Coronakrisen har vi brug for nyt perspektiv, nye måder at løse vores fælles
problemer på. Danmark skal spille en større rolle i Europa



Hvad Vil Volt?

Vi ønsker et bæredygtigt samfund, hvor videnskab er i højsædet, hvor
menneskerettigheder og retsprincipper holdes i hævd og hvor vi ser en styrke i at løfte hinanden
op.
Demokratisk er vi et nedefra-og-op parti, vi har delegeret lederskab over hele Europa og vi
samarbejder både digital

Fakta:

Volt er det første paneuropæiske parti, der stiller op til valg i hele Europa. Grundlagt d. 29. Marts
2017 har Volt nu 1 Europaparlamantariker og 7  byrådsmedlemmer, 5 i Tyskland og 2 i Italien.

Partiets politik er ikke baseret på ideologi, men videnskab, evidens og beviste løsninger og med
et stærkt fokus på fællesskab i Europa. Centreret om byhold er partiet skabt via en stærk
nedefra og op holdning og den øverste ledelse består af en af 2 medpræsidenter og 7
hovedbestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer hele Europa. Volt er til stede alle EU-lande og
har et 217-siders politikprogram, Mapping of Policies.

Web: www.volteuropa.org
Web: www.voltdanmark.org

Mediekontakt: Alexander.nielsen@volteuropa.org
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