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Kære venner
liiw följkens,
liebe Freunde,
Det sidste år har været et spændende år, selv om jeg godt kunne have været den
ene eller anden oplevelse foruden. Men det har også været året, hvor vi for alvor fik
vist, at vores regeringskoalition fungerer og at vi gør en forskel.
Efter landsmødet sidste år havde vi vores ”Bergfest”. I denne anledning gjorde vi i
regeringen omfattende status. - En kort version er lagt ud her i dag. - Vi kunne
konstatere, at vi tre parter har omsat størstedelen af vores koalitionsaftale. Og at det
er sket ligeligt. SSW har realiseret en stor del af det vi er gået til valg på og næsten
alt det, vi har forhandlet ind i koalitionsaftalen. Det lyder selvfølgeligt, men vi ved alle,
at sådan er det langtfra altid i politikken. Så det kan vi være stolte over.
”SSW, darauf kannst Du Dich verlassen” gælder også, når vi er regeringsparti.
Det betyder dog ikke, at vi er ved vejs ende. Også tre år efter at vi er blevet enige om
en koalitionsaftale kan vi blive enige om nye tiltag, projekter og prioriteringer.
I juli 2015 blev vi enige om, at vi vil sætte børnefamilierne endnu mere i fokus. Det er
dem der skaber sammenhold og fremtiden i vores samfund. Det er dem, der bærer
store byrder, uden at beklage sig. Familierne yder stort, ikke kun ved de yngstes
opvækst men også, når det handler om at pleje de ældste. Derfor har vi set på, hvad
vi kan gøre for at understøtte dem.
Pakken for at gøre dette er omfattende. Den omfatter blandt andet forbedringer hos
vuggestue- og børnehavebørn – både med hensyn til antallet af pladser, og også når
det handler om den pædagogiske kvalitet. Slesvig-Holsten er i dag helt fremme i
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Tyskland når det handler om at udbygge tilbuddet. Men vi bliver ved. Vi har taget
hånd om kvalitetssikringen i daginstitutionerne og vi udbygger dem til familiecentre.
Vi giver flere penge til den individuelle understøttelse til børn fra socialt svage familier
og vi fremmer sprogindlæringen hos de mindste. Og kommunerne har fået
understøttelse til at løfte opgaven: Tilskuddet til de under-tre-årige børn hæves fra
10.000 til 13.000 Euro per 1.1.2018. Desuden har vi afsat 20 millioner Euro til at
forbedre voksen-barn-relationen i institutionerne, så der bliver færre børn per
pædagog og kvaliteten dermed hæves. Desuden går vi på lang sigt efter at aflaste
familierne ved børnehavebidragene. Og også skolerne og universiteterne får den
opbakning og støtte, de har fortjent.
Det er alt sammen SSW-politik, så det batter, kære venner!
Og det gælder for en hel masse andre områder. Den rød-grøn-blå landsregering
flytter meget på mange områder. Vi gør det ikke selvhøjtideligt med store fanfarer og
vi gør det ikke ved at tale om store reformer. Vi gennemfører dem til dagligt i det små
– og flytter Slesvig-Holsten dermed et stort stykke frem.
Det er pragmatisk politik som vi kan lide den i SSW.
Men, kære venner,
det har ikke altid været vores politik der stod i centrum for det i kunne læse høre og
se i medierne. Efter at uddannelsesminister Wara Wende og indenrigsminister Andreas Breitner var trådt tilbage, var der nogle skår at kitte. Men vi er vokset ved det.
Det gælder også for den sagen omkring en gidseltagning i fængslet i Lybæk i julen.
Jeg vil da ikke lægge skjul på, at det var træls i flere uger at skulle sidde i den
kæmpe skandale-sæbeboble, som oppositionen havde sat mig i og blev ved med at
pumpe op. Jeg kan godt sige jer, at det til tider har været ret utåleligt, at skulle være
ufrivillig hovedperson i det absurde skuespil, som oppositionen opførte og medierne
gav så stor opmærksomhed. Men al snak om angivelige fejl og alle trusler med bål,
brand og undersøgelsesudvalg er forstummet. Oppositionens boble brast. Der er
blevet det rene ingenting tilovers.
Det samme gælder for det Sodom og Gomorra nogle ville gøre de to ministerskifter
til. I dag må vi bare konstatere, at det har gjort vores regering endnu stærkere. Britta
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Ernst laver en dygtig, solid og moderne skolepolitik, som vi vil have den. Og Stefan
Studt klarer sig fremragende i flygtningepolitikken.
Flygtningspolitikken er netop en område, hvor der viser sig til fulde, at vi har valgt de
rigtige partnere. Vi vil en flygtningepolitik, der ser realiteterne i øjnene, der ikke
glemmer vores egen historie og som tager et medmenneskeligt ansvar. Det er det,
vores regering står for. Jeg er utrolig glad for, at vi har koalitionsvenner, der ikke først
tager alle bekymringerne og men’er på forskud, men som første følger deres hjerte
og giver husly til mennesker på flugt, når de kommer til os. Vi er ikke blåøjede, vi ser
de opgaver og problemer, der skal løses. Men de kan løses og de skal ikke kvæle
vores værdier. Som danske sydslesvigere hører det til vores kulturelle arv, at
mennesker i vores forældres og bedsteforældres generationer også måtte flygte her
fra landet. Fordi de blev forfulgt af nazisterne eller fordi de måtte flygte fra krigens
rædsler og fordrivelse. Det glemmer vi ikke. Vi hjælper. Og vi er glade for, at vi netop
i disse år har mulighed for at præge flytningepolitikken i vores land.
Kære venner,
SSW har efterladt sine fingeraftryk. I landdagen. Ved kabinetsbordet, hvor
landsregeringen træffer alle beslutninger. Og i ministeriet for justits, kultur og Europa.
På justitsområdet har jeg også i det forløbne år kunnet præge landets politik med
SSWs pragmatiske retspolitik. Vi har nu fremlagt en ny lov om fængslerne – et
moderne Justizvollzugsgesetz. For fængslerne er ikke kun til for, at spærre
mennesker væk og give ofrene en vis retfærdighed. De skulle også gerne sørge for,
at dem, der kommer ud derfra, ikke bliver kriminelle igen. Det vil vi gerne sørge for
med vores nye lov. Samtidig sørger vi for mere sikkerhed for de ansatte i fængslerne.
Et kerneområde for en SSW-minister er selvfølgelig det dansk-tyske samarbejde. Og
vi er kommet rigtig langt. Landet har fået en rammeplan for det dansk-tyske
samarbejde. Og for første gang nogensinde er der i år blevet underskrevet en
samarbejdsaftale mellem den danske regering og landsregeringen.
Rammeplanen er ikke nogen ønskeliste og opremsning af ting, der foregår i forvejen,
sådan som vi har været vant til fra tidligere regeringer. Den består af klare udsagn og
konkrete mål. Også den fælles ministererklæring mellem Slesvig-Holsten og
Danmark sætter konkrete mål indenfor en overskuelig tidsramme og fører til konkrete
resultater.
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Erklæringen blev endnu underskrevet af den gamle, socialdemokratisk ledede
danske regering. Også den nye danske regering er indstillet på, at holde fast i dette
stærke samarbejde. Det fik jeg bekræftet, da jeg kort efter Folketingsvalget besøgte
mine nye danske ministerkolleger i København. Om en lille måneds tid tager
Ministerpræsidenten og jeg igen til København for at tale med statsministeren om
fortsættelsen på det gode samarbejde.
Samtidig oplever vi også, at den voksede interesse fra København har styrket vores
regionale samarbejde. Det glæder vores tætte Partner i Syddanmark. Men vi har
også opnået, at Region Sjælland nu vil have en tilsvarende aftale om handleplaner
for regionalt samarbejde, som vi har med vores syddanske partnere. Det giver også
kun god mening. For vi må styrke vores samarbejde langs Jyllandsruten og langs
Fermern-Belt i lige andele, hvis landet ikke skal rives midt over.
Kære venner,
ministerpræsidenten fremhæver gerne det specielle i, at et medlem for det danske
mindretal også står for hele kulturpolitikken i SH – også den tyske. Det er har været
utænkeligt er i dag en realitet. Og det er ikke kun en realitet i ministerierne i Kiel. De
mange forskellige aktører i kulturen anerkender også, at de endelig tages alvorligt
igen.
Jeg har som minister i de senere år formuleret en helt ny kulturpolitik for SlesvigHolsten. Det er oprettelsen af såkaldte ”Kulturknotenpunkte” et godt eksempel på.
Udvalgte kulturinstitutioner får fremover et tilskud fra landsregeringen for at fremme
kulturarbejdet i de landlige områder. Vi i SSW mener nemlig, at kulturen skal være
tilgængelig for alle borgere – ikke kun for dem i de store byer.
Derfor har kulturministeriet og SSW på alle niveauer også gjort meget for at støtte
”Landestheater”. Og det er værd at bemærke: Det er SSW og det danske mindretal
der bakker op om den nordlige landsdels offentlige, tysksprogede teater, mens det
store borgerlige parti CDU sammen med FDP i flere byer og kredse prøver på at
opsige teaterkontrakterne og på landsplan fører en ren obstruktionspolitik. Til trods
for det håber jeg, at ”Landestheater” fremover i en ny struktur vil kunne fortsætte sit
gode arbejde.
Andre gode SSW-resultater er, at både vikingemuseum Hedeby og museum Slot
Gottorpfå tilskud til renoveringerne af deres bygninger og forbedringer af
udstillingerne. Og friluftsmuseet i Molfsee får endda en ny udstillingsbygning, hvor vi
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også kan vise landets nyere historie. Hvis ikke vi i koalitionen havde kæmpet for det,
var det næppe kommet.
Tja, og så hører det jo også med til detaljer i det forgangne år, at der var en SSWminister der meddelte, at hun ikke opstiller som spidskandidat igen ved næste
landdagsvalg. Det har der jo været talt om allerede. Men det gælder vel og mærke fra
2017. Jeg har opnået rigtig meget. Men jeg glæder mig til de næste halvandet år som
minister, for der er meget at nå endnu: Et af de mål, jeg gerne vil omsætte er, at
Slesvig-Holsten endelig får en bibliotekslov, der sikrer dette vigtige arbejde. Et andet
er, at Slesvig-Holsten får pladser i Nordisk Råd. Vores danske venner - både den blå
blok og de røde - i Folketinget bakker fuldt op om denne ide. De har endda taget det
til sig, som deres sag i det kommende år, hvor Danmark har formandskabet i Norden.
Så jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak til vores danske partnere, der
helhjertet bakker op om vores bestræbelser på at føre Slesvig-Holsten og Danmark
tættere sammen.
Tak til landdagsgruppen for godt samarbejde, landssekretæren for stor
understøttelse etc.

