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Pressemeddelelse : Parlamentetsmedlem Jean Lassalle’s Europa Tour 
 

Da jeg er optaget af situationen i mit land gik jeg i 2013 på Tour de France til fods i 8 måneder. I løbet 

af denne tid gik jeg mere end 5000 km. Her havde jeg muligheden for at samle talrige vidnesbyrd fra 

landsmænd med forskellig social baggrund og forskellige personlige situationer. 

 

Den 22. april rapporterede jeg om min mission til Præsidenten for den Franske Republik og til de 

højeste franske myndigheder. Forholdet mellem Frankrig og Europa og Europas fremtid syntes at være 

noget af det mest essentielle som det franske folk spekulerer over, ligesom gæld, arbejdsløshed, 

globalisering og vores børns fremtid.  

   

Jeg besluttede at forlænge denne passionerede søgen I hele Europa, i løbet af den aktuelle kampagne 

for valget af de europæiske delegerede, som vil blive afholdt mellem den 22. og 25. maj. Jeg begyndte i 

London den 3. maj og jeg planlægger at besøge en del andre lande: Irland, Spanien, Italien, Portugal, 

Tyskland, Belgien, Holland, Danmark, Rumænien, Tjekkiet, Grækenland og Polen. Disse lande vil 

blive besøgt i henhold til de muligheder der vil opstå. Min rejse vil forgå med tog, fly eller bil i forhold 

til afstande og priser, for på denne måde både at møde folk fra byerne og fra landet.  

  

En valgkampagne er privilegeret tid til at lytte, indsamle og forsøge på at forstå de dybe følelser fra 

vores fælles medborgere. Hvis du er interesseret i min aktion står jeg til rådighed for dem som ønsker 

at møde mig. Det ville være virkelig nyttigt for mig at høre din mening såvel som dit syn på det 

nuværende Europa og dets fremtid.   

   

Du kan kontakte min assistent under min europæiske tour: Paul -Antoine : tlf.: 0033 7 50 96 76 48 og 

mit kontor i Paris (00 33 1 40 63 02 65) 

  
Rapport af Jean Lassalle sur la Marche : http://issuu.com/michaelrameil/docs/rapport-
lamarchejeanlassalle?e=11375864/7247005#search 
 

 


