
 Volt forbereder en paneuropæisk 
 strategi til Europaparlamentsvalget i 
 2024 - kæmper med store odds 
 herhjemme! 

 Europapartiet holder generalforsamling på 
 lørdag i Sønderborg med besøg fra Tyskland, 
 Holland og Italien! 

 København. 19. Januar 2023. 
 Der er ledelsesskift på vej, når Volt afholder årets generalforsamling. 
 Partiets nuværende forpersoner, Alexander Nielsen og Kathrine 
 Richter sættes i spidsen for et nyt kampagneteam, der skal lede 
 Danmarks Europaparti i årtiets vigtigste valgkamp: 
 Europaparlamentsvalgkampen i 2024! 
 Partiets hovedbestyrelse vil herefter bestå af en dansker, en 
 hollænder og en franskmand! 

 De står overfor den største udfordring: At samle de 71.000 
 vælgererklæringer, der kræves for at komme på stemmesedlen til 
 Europaparlamentsvalget i Danmark. Europas højeste demokratiske 
 barriere. 

 Volt står for en ny type politik, der kræver opgør med nationale tankesæt og kræver 
 internationalt samarbejde til at løse vores fælles udfordringer. 

 Til generalforsamlingen i Sønderborg har Volt Danmark derfor inviteret partimedlemmer 
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 fra Holland, Tyskland og Italien til at deltage. Emner som digitalisering, uddannelse, EU- 
 udvidelse og migration er nogle af de emner, der vil blive diskuteret i Sønderborg på 
 lørdag. 

 Derudover vil Volts partifæller fra Slesvig-Holsten præsentere partiets valgprogram til 
 kommunalvalget d. 14. maj 2023. 

 “  Jeg glæder mig til at diskutere de politiske udfordringer  og tage fat på vores 
 EP-valgkampagne! For dansk politik kan se ud som det er i udvikling, men idéerne der 
 fremføres har vi jo faktisk set før. Her er Volt politik for den næste generation og jeg glæder 
 mig til at skabe en valgkampagne, der fremhæver dét!  ” 
 -Kathrine Richter, forperson Volt Danmark 

 “  Vi har brug for de europæiske værdier i en verden  hvor autokratierne er på fremmarch.  Vi 
 står overfor en lang række store udfordringer, som vi kun kan klare ved at stå sammen. 
 Sammen kan vi europæere skabe en bæredygtig fremtid baseret på demokrati og 
 menneskerettigheder  ” 
 -Alexander Nielsen, forperson Volt Danmark 

 Fakta 
 Volt har over 20.000 medlemmer registreret over hele Europa og mere end 100 
 folkevalgte, heriblandt én Europaparlamentariker, Damian Boeselager. 
 Partiet blev grundlagt i 2017 af tre europæere og har partiafdelinger i 32 lande. Volt 
 Danmark blev grundlagt i maj 2018. 
 Partiet har som det eneste parti i Europa den samme paneuropæiske politik og er det 
 eneste parti i Danmark med en europæisk føderal dagsorden. 

 Generalforsamlingen finder sted lørdag d. 21. januar 2023 kl. 12:00 - 16:00 
 Ahlmannskolen Sønderborg - Kongevej 35, 6400 Sønderborg. 
 Kontakt Volt for at deltage i generalforsamlingen eller få flere informationer. 

 Kontaktdetaljer: 

 Kathrine Richter 
 Forperson 
 Volt Danmark 
 kathrine.richter@volteuropa.org 
 Tel.: +45 2225 9225 

 Alexander Nielsen 
 Forperson 
 Volt Danmark 
 alexander.nielsen@volteuropa.org 
 Tel +45 2384 9706 

 Website  |  Facebook  |  Twitter  |  Instagram  |  LinkedIn 
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