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Kære delegerede, kære gæster,
liebe Delegierte, liebe Gäste,
-

Vi har også i år igen haft en del SSW-medlemmer, der er afgået ved døden.
Stedfortrædende for dem alle, vil jeg på dette sted nævne med Christian
Wietz, som var tidligere byrådsmedlem og distriktsformand i Flensborg og
Karl Grage tidligere kommunerådsmedlem i Jaruplund og chef for
Sydslesvigsk Pressetjeneste samt Uwe Bruhns fra Hamborg, som har været
initiativtager til vores arbejdsgruppe Holsten/Hamburg. Jeg beder jer alle
sammen at rejse jer for et minuts stilhed. Ære være deres mindre.

-

Medlemstallet er fra 2013 til 2014 faldet med netto 60 medlemmer. SSW er
fortsat det tredjestørste parti i Slesvig-Holsten foran de Grønne og FDP. En
medlemskampagne til årsmøderne gav kun ca. 20 nye medlemmer. Tilsyneladende

er interessen for politik og opmærksomheden om SSWs betydning som
mindretalsparti ikke så stor når der ikke er valgkampe. De senere år viser, at
det især i forbindelse med SSWs valgkampe er lykkedes at få mobiliseret det
danske mindretal og få fat i nye medlemmer. Vi skal derfor igen være klar med
nye medlemshvervekampagner i forbindelse med de næste valgkampe.
Derudover må partiet konsekvent arbejde videre på, at SSWs medlemmer får
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endnu mere direkte indflydelse på partiets politik, således at det bliver mere
attraktivt at være SSW-medlem
-

Medlemsindflydelse: SSWs landsmøde besluttede sidste år, at der skulle
gennemføres flere hovedudvalgsmøder, hvor regeringens og partiets politik
kan diskuteres. Samtidig blev det tilladt at alle SSW-medlemmer kan få
stemmeret til hovedudvalgsmøderne. Det er dog de valgte hovedudvalgsmedlemmer, der til hvert møde skal beslutte om medlemmerne får
stemmeret. Vi mener, at SSWs medlemmer bør få endnu mere direkte
indflydelse på partiets politik. En mulighed kunne være at
hovedudvalgsmøderne og amtsgeneralforsamlingerne fremover som
udgangspunkt i vedtægterne er defineret som medlemsmøder, hvor hvert
medlem har møde- og stemmeret. Disse forslag skal endnu drøftes i partiet. I
givet fald er det vores mål, at vedtægterne ændres i den retning når vi i marts
2016 beslutter et nyt rammeprogram på et ekstraordinær landsmøde.

-

Processen for at få besluttet et nyt rammeprogram for SSW er godt på vej.
SSWs rammeprogramkommission har i de forløbne år haft utal af møder for at
diskutere dette vigtige emne. I maj 2015 fremlagde kommissionen et første
udkast som blev drøftet med mange SSW-medlemmer på partiets
sommermøde i juli. Udkastet blev vel modtaget og intenst diskuteret på
Christianslyst. Rammeprogramkommissionen har fået mange input af SSWs
medlemmer og vil nu formulere et endeligt udkast i løbet af september eller
oktober. Det er planen, at landsstyrelsen derefter ser på udkastet, som
herefter udsendes til partiets amter og distrikter inden det endelig kan
besluttes på et ekstraordinært landsmøde i marts 2016.

-

SSW er et udpræget kommunalt parti. Vort parti har næsten 200
kommunalpolitikere i Sydslesvig, som er en meget aktiv og uundværlig søjle af
SSW. SSW er repræsenteret alle større byer i Sydslesvig og Kiel, i alle
nordlige kredsdage og i mange små kommuner rundt omkring på landet. På
alle niveauer gøres e god og dygtig politisk indsats, der er med til at sikre
partiets gode anseelse og regionale profil. Det vil vi på dette sted gerne sige
tak for. Siden SSWs regeringsdeltagelse er kravene til partiets
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kommunalpolitikere blevet øget, idet især oppositionspartierne prøver på at
misbruge de kommunale parlamenter til at angribe landsregeringen. Det
kunne man især iagttage i diskussionerne om ”Landestheaters” fremtid, hvor
CDU prøver på at angribe SSWs kulturminister Anke Spoorendonk ved at så
tvivl om teatrets fremtid. Her er det vigtigt at vi SSW-intern holder sammen og
koordinerer landspolitikken med de kommunale udfordringer. Det gælder ikke
mindst på flygtningeområdet, hvor kommunerne i de næste mange år står
overfor mange opgaver
-

Siden 01.02.2015 har SSW fået et eget kontor på Slesvighus. Det er
landsforbundets som sammen med amtsforbundet og kredsdagsgruppen
betaler lejen. På kontoret har SSWs nye deltidsamtssekretær Bodo NeumannNee sammen med landdagsmedlem Flemming Meyers valgkredsmedarbejder
Rainer Wittek fået plads til deres arbejde. Kontoret vil fremover blive benyttet
til amtsstyrelsesmøder og kredsdagsgruppemøder samt møder af SSW
Slesvigs byrådsgruppe. Konntoret er åben for offentligheden i flere dage om
ugen, således at både SSW-medlemmer men også andre borgere kan komme
i kontakt med SSW. Det vil fremme det politiske arbejde i SSWs største amt
og partiet bliver mere synlig i Slesvig-Flensborg amt.

-

Der erste SSW-Oberbürgermeister seit 1951 hat natürlich die volle
Unterstützung des SSW-Landesverbandes und der Landtagsgruppe. Wir
schätzen insbesondere seinen Einsatz für den Ausbau der deutsch-dänischen
Zusammenarbeit, wo Simon Faber mit der Mitarbeit im Grenzdreieck und in
der Region Sønderjylland-Schleswig ein wichtiger Faktor ist, nicht zuletzt
wenn es um die Infrastrukturentwicklung der Jütland-Route bis nach Hamburg
geht.“

-

Det danske mindretals repræsentant i kulturudvalget for regionen
Sønderjylland-Schleswig, Manfred Kühl, har meddelt os, at han desværre
ikke mere står til rådighed for dette vigtige grænseoverskridende arbejde.
SSWs landsstyrelse har derfor udpeget Sybilla Nitsch fra Eggebek til nyt
medlem af det danske mindretal i kulturudvalget for region SønderjyllandSchleswig. SSWs landsstyrelse siger mange tak til Manfred Kühl, der fra
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starten af region Sønderjylland-Schleswig i 1990érne har været meget aktiv i
det grænseoverskridende kulturarbejde. Han har bl.a. været med til at der blev
indført et dansk-tysk kulturudvalg i regionen og været aktiv i forbindelse med
beslutningen om den første dansk-tyske kulturaftale mellem den danske
regering og regeringen i Slesvig-Holsten. Vi glæder os over, at Manfred vil
fortsætte med at støtte det grænseoverskridende samarbejde i bestyrelsen for
region Sønderjylland-Schleswig, hvor han er min stedfortræder som
repræsentant for det danske mindretal.
-

I marts 2015 mødtes repræsentanter fra det danske og tyske mindretal
sammen med den tyske og danske udenrigsminister i Berlin for at
højtideligholde 60 års jubilæum for Bonn-København-eklæringerne fra
1955, der har været udgangspunktet for de gode forhold vi i dag har i det
dansk-tyske grænseland. I juli 2015 fejrede tyske politikere sammen
forbundsdagspræsident Norbert Lammert og med repræsentanter fra det
danske mindretal 50 års jubilæum af kontaktudvalget i Berlin. Det danske
mindretals kontaktudvalg ved forbundsregeringen blev grundlag i 1965, fordi
SSW ikke mere kunne opnå valg til forbundsdagen. Det er SSW der
repræsenter det danske mindretal i kontaktudvalget. Traditionelt får SSF en
plads af SSW i kontaktudvalget.

-

For at et regeringssamarbejde fungerer godt skal der være opfyldt tre
betingelser. 1. Partierne i en koalition skal have en stor overenstemmelse i
deres politik. 2. Der skal være tillid mellem parterne. 3. De personlige
relationer mellem de handlende politikere skal være iorden. Ofte opstår der
problemer i et regeringssamarbejde med flere partier når tilliden mangler og
der er personlige uoverenstemmelser mellem toppolitikerne. I samarbejdet
mellem SSW, SPD og de Grønne har især de personlige relationer udviklet sig
meget positive og koalitionen arbejder godt sammen. Det er ikke mindst SSW
fortjeneste.

-

Det er især succesen i mindretalspolitikken der viser SSWs håndskrift i
regeringen. Den økonomiske ligestilling af de danske skoler var i denne
sammenhæng en milepæl. De danske skolers økonomiske ligestilling og
sikringen af frisiskundervisningen er nu kommet med i landets forfatning. Det
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er en historisk beslutning, idet den langvarige strid mellem det danske
mindretal og flertalsbefolkningen om finansieringen af de danske skoler
dermed er blevet afsluttet. Uden SSWs regeringsdeltagelse ville denne
forfatningsændring og mange andre tiltage for mindretallene næppe være
kommet i stand. Kort sagt: SSWs mindretals- og regionalpolitiske samt
partiets liberale skandinaviske profil kan tydelig ses af landsregeringens
politiske handlemåde og resultater i de sidste tre år.

