
 

Volt   går   over   grænsen   og   de   vil   have   dig  
med!  
 
10.   Februar   1920   stemte   Nordslesvig   sig   hjem   til   Danmark   -  
mens   Sydslesvig   forblev   tysk.   Hertugdømmet   Slesvig   blev  
derved   varig   delt   i   to   ved   hjælp   af   en   landegrænse.  
100   år   senere   siger   Volt   medlemmer   fra   Danmark   og   Tyskland  
at   vi   skal   dyrke   samarbejdet,   ikke   grænserne.  
 
Ved   Flensborg   fjord   svømmer   vildsvinene   over   floden   og   dådyr   bliver   fanget   i   det   politisk  
skabte   svinehegn.   Hegnet   er   endnu   et   symbol   på   den   grænsedannende   politik   som  
danske   politikere   stadig   står   for   og   derfor   er   det   første   stop   på   vejen   igennem   slesvig    for  
Volt   Danmarks   landeleder,   Kathrine   Richter,   Svinehegnet.  
 
“Når   man   læser   et   sted   at   et   hegn   kan   standse   et   problem,   så   virker   det   måske   logisk.  
Når   man   står   på   grænsen   og   ser   at   problemerne   bare   svømmer   udenom   mens  
regeringens   “løsning”   skaber   nye,   så   står   det   klart   at   man   ikke   kan   løse   problemerne   ved  
at   bure   sig   inde.   Sådan   er   det   over   hele   Europa:   Vi   skal   have   fjernet   de   hegn,   som   reelt  
forhindrer   os   i   at   løse   vores   problemer,”   siger   Kathrine   Richter.’  
 
Flere   byer,   senest   Haderslev,   ønsker   at   sætte   dansk-tysk-sprogede   vejskilte   op,   hvilket  
er   en   glimrende   ide,   for   vi   skal   øge   vores   naboskab.   Den   ældre   generation   har   levet  
gennem   krig,   ødelæggelse   og   mistro.   Denne   sorg   skal   vi   ikke   fastholde   grænselandet   i.  
Det   er   på   tide   at   vi   fører   en   ægte   debat   omkring   dette,   ikke   mindst   med   baggrund   i  
EU-kommissionens   udtalelser   omkring   samlivet   mellem   fler-   og   mindretal,   som   efter  
sigende   ikke   bliver   bedre   for   tiden.   
Sammen   med   flensborgs   City-Lead,   Florian   Lange,   og   det   slesvig-holstenske  
landsforbundsteam   tager   Volt   medlemmer   fra   både   Danmark   og   Tyskland   rundt   i   Slesvig  
i   en   weekend,   der   for   100   år   siden   må   have   sydet   med   spænding!  
For   for   100   år   siden   stemte   man   om   sin   fremtid,   om   sit   sindelag   og   om   separation   fra  
hinanden   igennem   en   grænsedragning.  
100   år   senere   står   Volt   og   siger   det   modsatte:   At   vores   grænser   skal   brydes   ned   for   at  
styrke   vores   samarbejde..  
 
“Volts   DNA   handler   om   at   hjælpe   hinanden   og   at   tænke   fremadrettet   for   det   er   der  
ganske   enkelt   brug   for,”   siger   Kathrine   Richter.  
 
Volts   største   udfordring   i   Danmark   er   at   blive   store   nok   til   at   stille   op   til   Kommunalvalget   i  
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2021.   Det   næste   år   vil   derfor   handle   om   at   rejse   rundt   i   landet   og   bygge  
by-holdene   op,   så   de   kan   føre   kampagner.   Til   den   tid   vil   de   også   have   masser  
af   erfaring,   da   Volt   allerede   har   deltaget   i   fire   andre   lokalvalg   (Mainz,   Wachenheim,   Rom  
og   Bulgarien)   og   står   foran   mindst   fem   lokalvalg   i   2020   (Emilia-Romagna,   Hamburg,  
Munchen,   Bamberg   og   Münster.)  
 
På   den   sydlige   side   af   grænsen   arbejder   Volt   Tyskland   i   øjeblikket   under   højtryk   på  
etableringen   af   landsforbund   i   alle   16   delstater,   for   det   ene   for   at   kunne   deltage   i   lokale  
og   kommunale   valg   i   hele   Tyskland,   men   også   som   forberedelse   på   deltagelsen   i  
forbundsdagsvalget   i   Tyskland   i   2021.  
Selvfølgelig   også   i   Slesvig-Holsten,   hvor   vi   er   i   tæt   dialog   med   bl.a.   vores   naboforbund   i  
Danmark   og   Hamborg   for   at   etablere   et   slesvig-holstensk   delstatsparti.  
 
“Vi   er   i   bund   og   grund   et   europæisk   parti   med   meget   stærke,   lokale   forankringer.   Vi   ved,  
at   forandring   finder   sted   når   borgere   går   sammen   og   bliver   givet   en   stærkere   stemme.”   
 
I   denne   weekend   håber   Volt   derfor   både   at   gøre   mere   opmærksom   på   deres   politiske   og  
samfundsmæssige   ambitioner,   men   også   at   sende   et   klart   signal   til   borgere   i   hele  
Europa:  
Nemlig   at   frygt   for   hinanden   ikke   skaber   de   resultater,   vi   har   brug   for.   At   man   kan   føre  
politik   på   et   videnskabeligt   og   europæisk   grundlag   og   at   regionerne   burde   have   en  
stærkere   rolle   at   spille   i   Europa.  
 
Man   k  
an   møde   Volt   i   grænselandet   her:  
 
Lubeck Fredag   d.   7.   Februar   kl.   18.30-21.00   på   Cafe&Bar   Celona  
Kiel Lørdag   d.   8.   Februar   kl.   11-14,   derefter   Aftermøde   på   POI  
Ahlmannstrasse   kl.   19-21   
Sønderborg  Søndag   d.   9.   Februar   kl.   12-15   efterfulgt   af   Meet   and   Greet   på  
Torve-hallen   kl.   16-18  
Aabenraa Mandag   d.   10.   Februar   kl.   11-15   på   Nørretorv   hvor   du   kan   stille  
spørgsmål   og   møde   Volt-medlemmer.  
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