
Volt lukker svingdøren mellem
politik og erhvervsliv i Holland.
I Danmark står den fortsat piv-åben!
> Volts forslag introducerer en 2-årig karantæne for hollandske politikere
efter endt embede for at bekæmpe korruption.

> GRECO (Gruppen af Stater mod Korruption) konkluderer i ny rapport :
NUL fremskridt i Danmark i kampen mod parlamentarisk korruption.

> Transparency International har gang på gang fremhævet problemet med
svingdøren i dansk politik.

> Volt opfordrer Folketinget til at kigge til Holland og foretage øjeblikkelig
handling: Luk svingdøren og styrk tilliden til danske politikere!
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Idag kan politikere regulere en branche i Folketinget om mandagen og begynde et nyt

arbejde i den selvsamme branche om tirsdagen.

“Volt tager svingdøren mellem politik og erhvervslivet meget alvorligt. Det er et problem

at Folketinget har ignoreret GRECOs advarsler i flere år nu, for det synes ikke at tage

risikoen for korruption alvorligt.

Det er et demokratisk problem at borgere kan være i tvivl om deres folkevalgte på

Christiansborg tjener samfundets eller egne interesser. Det er retsstatsmæssigt problem

at Foketinget ikke har handlet på GRECOs anbefalinger.

Vi i Volt ønsker at lukke svingdøren i dansk politik. Nu har Volts parlamentsmedlemmer i

Holland vist vejen og vi håber danske politikere tager denne gode erfaring til sig og gør

dette forslag til det første i det nye år,” siger Volt Danmarks forperson, Kathrine Richter.
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Efter endt tid som minister, modtager danske ministre eftervederlag i dét, der svarer til

halvdelen af det antal hele måneder de har været minister - dog mindst 6 måneder og

maksimalt 36 måneder.

Volt foreslår en karantæneperiode for ministre i tilsvarende 6-36 måneder - uanset

om de tager imod deres eftervederlag eller ej.

Luk svingdøren og styrk tilliden.

At lukke svingdøren mellem politik og erhvervslivet betyder at vi står vagt ved

demokratiets for- og bagdør. Det reducerer risikoen for korruption, det øger

gennemsigtigheden og styrker troen på demokratiet, når vi som borgere ved, at vores

folkevalgte ikke arbejder med skjulte dagsordener.

Volt bakker dermed også op om Transparency International i Danmarks hyppige forsøg på

at italesætte den aktive svingdør i dansk politik.

GRECO (Gruppen af Stater imod Korruption under EuropaRådet) har endvidere d. 25.

november 2021 sendt en stærk påmindelse om Danmarks fortsatte ignorering af tiltag

for at forhindre korruption. Rapporten konkluderer:

“På baggrund af ovenstående konkluderer GRECO, at der ikke er sket nogen fremskridt i

Danmarks gennemførelse af de fire henstillinger vedrørende parlamentsmedlemmer.”

“Denne generelle mangel på fremskridt med hensyn til henstillingerne vedrørende

parlamentsmedlemmer, mere end syv år efter vedtagelsen af evalueringsrapporten, er

skuffende og står i stor kontrast til andre GRECO-medlemsstater.”

“Vi mener ganske enkelt ikke at det danske Folketing har råd til at tabe terræn, når det

gælder tillid til politikere,” konkluderer Kathrine Richter, forperson for Volt i Danmark.
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Om Volt

Volt er Europas potentiale!  Oven på Brexit, Trump og den stigende   højrepopulisme i

Europa grundlagde en fransk kvinde, en italiensk mand og en tysk mand det

paneuropæiske bevægelsesparti Volt i marts 2017. Målet: ny politik for et nyt Europa.

Volt mener at et solidarisk Europa funderet i de europæiske værdier er vejen frem i en

globaliseret verden, hvor vi har brug for at fostre samarbejde for at håndtere vores fælles

udfordringer.

Som det første ægte paneuropæiske parti er Volt forpligtet til at reformere EU på en

sådan måde, at globale udfordringer kan løses på et paneuropæisk grundlag. Grundlaget

for dette er at være en effektiv, føderal europæisk republik. Volts vision: et progressivt

Europa med et rummeligt samfund, en klimabeskyttende økonomi, et tilpasningsdygtigt

uddannelsessystem og selvbestemt digitalisering.

Volt er overbevist om, at kun demokratisk deltagelse af alle europæiske borgere kan

forberede Europa på en bæredygtig, økonomisk stærk og socialt retfærdig fremtid.

Derfor agerer Volt på alle niveauer – fra lokalt til europæisk, som en bevægelse og et

parti. Bevægelsen giver alle europæiske borgere en stemme og mulighed for at engagere

sig politisk inde fra samfundet. Volt er nu repræsenteret i hele Europa: Tusindvis af

mennesker i alle aldre og professioner er involveret i 30 europæiske lande med hold i

hundredvis af byer.

For yderligere information:

Kathrine Richter
Volt Danmark
kontakt@voltdanmark.org
Tel.: +45 2225 9225

Website | Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn

Referencer:
GRECOs seneste rapport om korruption i Danmark, 25.11. 2021
https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-of-members
-of/1680a4938d
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Volts forslag til Hollandske Tweede Kamer, 8.9.2021
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z15157&did=2021D3
2504

Eksempler på historier om den danske svingdør
- https://politiken.dk/debat/kroniken/art8036625/Svingd%C3%B8ren-mellem-politi

k-og-erhvervsliv-er-piv%C3%A5ben
- www.berlingske.dk/karriere/politikernes-tur-gennem-den-gyldne-svingdoer
- www.dr.dk/nyheder/politik/tidligere-venstreminister-bliver-lobbyist
- www.tv2fyn.dk/tv-2/tidligere-s-minister-saetter-lobby-karriere-pa-pause-og-vende

r-tilbage-til-folketinget
- www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2018/juni/brian-mikkelsen-jeg-

glader-mig-til-arbejdet/
- www.altinget.dk/artikel/lisbeth-knudsen-fra-minister-til-lobbyist-kun-et-skridt-ove

r-gaden
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