
Volt afholdt årlig generalforsamling i
Lissabon den 16.-17. oktober

> Det cypriotiske parti Neo Kyma bliver en del af Volt
> MEP Francisco Guerreiro stiller op for Volt i 2024
> Volt Danmarks Thor Larholm valgt ind i Volt Europas bestyrelse

25. oktober  2021

Lissabon
Volt Danmark sendte  3 repræsentanter til Lissabon for at deltage i Volt Europas årlige
generalforsamling. I den portugisiske hovedstad mødtes over 500 politisk engagerede
frivillige fra hele Europa og stemte en ny bestyrelse ind, som skal styrke partiet frem mod EU
parlamentsvalget i 2024. Det er målet at få valgt 25 kandidater ind i Europaparlamentet fra
syv forskellige medlemslande, således at der kan oprettes en ny politisk Volt gruppe i
parlamentet.

Under generalforsamlingen blev det afsløret at det cypriotiske parti Neo Kyma bliver en del af
Volt og stiller op til præsidentvalget i Cypern i 2023 sammen med Volt.

Francisco Guerreiro, der er MEP fra Portugal annoncerede at han stiller op for Volt til EU
parlamentsvalget i 2024.

Den mandlige forperson, hollænderen Reinier Van Lanschot modtog genvalg og den afgående
kvindelige forperson, tyskeren Valerie Sternberg,  bliver afløst af italieneren Francesca
Romana D’Antuono. Volt Danmark bliver også repræsenteret i den nye bestyrelse, i det vores
egen Thor Larholm modtog valg.

Volt er en demokratisk bevægelse af europæiske borgere som vil ændre den måde politik
føres på. Vi drives frem af at dele de bedste idéer fra kontinentet for at finde løsninger på,
vores fælles europæiske problemer i en globaliseret verden. Det gør vi fordi det enkelte
europæiske land intet kan stille op mod problemstillinger som den globale økonomi, forsvar,
big tech, klimakrisen og migrationsstrømmene. Volt arbejder for et demokratiseret EU med en
føderal struktur og stærke civilsamfund.

Fra Danmark deltog tre medlemmer fysisk. , Forperson ogKathrine Richter
kommunalvalgskandidat på Frederiksberg, Morten Goll, Politisk Koordinator Volt Danmark og
Thor Larholm, Politisk Koordinator for Volt Europa og nu medlem af Volts bestyrelse.
Tusindvis af Volts medlemmer fra hele Europa deltog online.

Volt Danmarks Kathrine Richter udtaler: “Volt Europa er kommet langt på fire år. Vi er i fuld
gang med at bygge et slagkraftigt demokratisk parti op fra bunden. Vores politik er
progressiv, økonomisk rationel og pragmatisk. De fælles løsninger som vi finder frem til i Volt
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sikrer et demokratisk EU med velfærdssamfund baseret på humanisme, solidaritet og
klima-ansvarlighed. Vi kommer hjem fra generalforsamlingen med nye kontakter, ny
inspiration og bestyrket i troen på fremtidens parti. Nu stiller Volt op for første gang til
kommunalvalget på Frederiksberg (Kathrine Richter og Mathieu Pouletty), og vores
medlemsbase vokser hele tiden. Både herhjemme og i de 28 lande hvor vi nu er
repræsenteret. Det er fremtidens Europa, som reagerer på Trump, Brexit og vores
nationalistiske populister på kontinentet som Orban, Erdogan og Morawiecki.”

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

Mere information:
www.voltdanmark.org
www.instagram.com/voltdanmark
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