
Ny ledelse i Volt og stærkt fokus på
Europaparlamentsvalget i 2024

København, 15. marts 2023

Volt er Danmarks Europaparti og er ved at gøre sig klar til
Europaparlamentsvalget i 2024. Lørdag d. 21. januar holdt partiet
årets generalforsamling i Sønderborg, der bekræftede et udramatisk
skift i lederskab, nyt fokus på Europaparlamentsvalget og fornyet håb
for Europa.

Man kan ikke have to hatte på i Volt
Derfor trådte forpersonerne Kathrine Richter og Alexander Nielsen
tilbage til årets generalforsamling i Volt i januar for at fokusere på
kampagnen, der skal lede partiet mod Europaparlamentsvalget i 2024.

"Valget i 2024 bliver definerende for Europas håndtering af
klimakrisen, sikkerheden og økonomien i Europa - derfor har vi brug
for at styrke Volts position i Europaparlamentet, der som det eneste
parti er forankret både lokalt og europæisk!" siger 41-årige Kathrine
Richter, der første gang stillede op som Europaparlamentskandidat i
2019 i Belgien: "Vi har brug for at handle sammen i Europa og med
Volt, vores eneste paneuropæiske parti, så har vi en unik mulighed for
at skabe en særlig rolle for Danmark i Europa. Nu mangler vi bare at
Europa kommer på dagsordenen i Danmark!"

"At give danskerne et ægte europæisk alternativ på stemmesedlen er
dét vi har brug for," siger 32-årige Alexander Nielsen, der til daglig
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arbejder i Donkey Republic og har en fortid i det franske
militærdiplomati.

"Kathrine og Alexander har kørt et stærkt parløb i Volt ledelse i 4 år
og lagt linjen for Volts politik i Danmark," siger Volts nye
bestyrelsesforperson Ina Hoogeland. "Nu frigiver vi deres ressourcer
så de kan fokusere på valget, mens vi er andre, der trækker i
arbejdstøjet og tager os af det administrative."

Fra 22. januar tog Ina Hoogeland over som bestyrelsesforperson
sammen med aarhusianske Frederik Larsen.

"Jeg tror fuldt og fast på Volts projekt og hvordan vi er i færd med at
ændre politik. I disse krisetider og omvæltninger globalt set har vi
brug for politisk lederskab som tager ansvar og her kommer et fokus
på det nationale til kort. Vi skal både tale om europæisk samarbejde
og handle på det - dét gør Volt," udtaler Frederik, der tidligere har
arbejdet i Netcompany og nu er selvstændig.

Ina er hollandsk og har boet i Danmark i fem år - hendes politiske
engagement er kun styrket siden hun blev del af Volt efter partiet fik
3 sæder i det hollandske parlament i foråret 2021:
“Jeg indså, at det nu er tid til at engagere sig. Teknologiske
udviklinger, kampen mod klimaforandring og stigende frustration
over den måde politik foregår på. Det er ikke nu vi skal se passivt til,
det er nu vi skal forme vores fremtid,” siger hun.

Volts hovedbestyrelse reflekterer partiets europæiske og lokale ånd
og består nu af hollandske Ina Hoogeland, danske Frederik Larsen og
franske Mathieu Pouletty. Mathieu var også kandidat for Volt til
kommunalvalget på Frederiksberg i 2021, hvor Volt idag er del af den
Grønne Koalition på Frederiksberg.
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Kampagneledelsen består af Kathrine Richter og Alexander Nielsen,
der skal overse det strategiske ansvar for den politiske
kommunikation, fundraising og begivenheder.

Man kan melde sig ind i Volt via partiets hjemmeside - volt.team/join -
og som det eneste parti i Danmark kan man engagere sig direkte i
spørgsmål i andre dele af Europa - energipolitik i Tyskland,
arbejdsmarked i Frankrig eller arbejde for ligestilling med Volt i Malta.

Volt har ambitioner om at få sin egen eurogruppe i
Europaparlamentet, så der virkelig opstår en direkte kontakt mellem
politik, der føres lokalt og de værdier, der udvises og handles efter i
Europaparlamentet og de nationale folketing. Volt står fast: Vi skal
ændre den måde, vi fører politik på og vi skal forene Europa.

Eurogrupper kan dannes i Europaparlamentet, hvis man får valgt
mindst 25 parlamentarikere fordelt over 7 lande.  Volt har allerede 1
Europaparlamentariker, Damian Boeselager, der sidder i Den Grønne
gruppe, Greens/EFA.

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 i
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

Kontaktdetaljer:

Kathrine Richter
EP24 Kampagne
kathrine.richter@volteuropa.org
Tel.: +45 2225 9225

Alexander Nielsen
EP24 Kampagne
alexander.nielsen@volteuropa.org
Tel +45 2384 9706

Website | Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn
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