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1. Året 2017-2018
1.1

Årets højdepunkter

I arbejdsåret 2017-2018 har landsstyrelsen og
hele partiet haft fokus på forberedelserne og
gennemførelsen af kommunalvalget. Til trods for
en mindre tilbagegang holdt SSW skansen, og står
med i alt 176 kommunale mandater fortsat stærkt i
Sydslesvig.
Som konsekvens af det skuffende valgresultat
til landdagsvalget og som forberedelse af
kommunalvalget bestilte SSW for første gang i sin
historie en ekstern meningsmåling om den politiske
stemning i Sydslesvig. Anbefalingerne på baggrund
af meningsmålingen var ikke så overraskende, men
de hjalp med at få formuleret SSWs kampagne til
kommunalvalget, der trods alt standsede en yderligere
tilbagegang i forhold til landdagsvalget.
I Landdagen har SSW i det forløbne år været tilbage
i rollen som konstruktivt oppositionsparti efter
skandinavisk forbillede, der formår at samarbejde både
med regeringen og det største oppositionsparti SPD for
at få realiseret vores politik.
På de indre linjer i partiet er der mange steder sammen
med valget sket et gradvis generationsskifte, der skal
fremtidssikre SSW ud over året for partiets 70 års
jubilæum. Partiets aktivitetsniveau har i 2017/2018
atter været højt med mange møder og politiske
aktiviteter samt en stor indsats i valgkampen. Selv
om medlemstallet er svingende, lever SSW i bedste
velgående. Vi har mange ildsjæle i vore rækker, og vi

vil med denne beretning give et lille overblik af SSWs
aktiviteter i det forgangne år.

1.2

Meningsmåling som basis for
SSWs fremtidige strategi

Med 48.941 anden-stemmer og 3,3 % ved
landdagsvalget i maj 2017 fik SSW det laveste
valgresultat siden ændringen af valgloven i 1999.
På SSWs sommer- og hovedudvalgsmøde i juli
2017 drøftede partiet årsager og konsekvenser af
valget. Hovedudvalget blev bl.a. enig om følgende
anbefalinger for partiet:
• SSW skal igen satse mere på sin profil som regionalt
mindretalsparti med skandinavisk islæt, som kun
findes i det nordlige Slesvig-Holsten.
• Partiets profil skal skærpes bl.a. ved ekstern
rådgivning og ved at være mere synlig lokalt.
På den baggrund nedsatte landsstyrelsen i september
en arbejdsgruppe, der i samarbejde med professor
David Hopmann fra Syddansk Universitet og
meningsmålingsinstitutet EMNID gennemførte
en meningsmåling som skulle danne fundament
til en strategi for partiet for de kommende år og
give anbefalinger til partiets valgkampagne til
kommunalvalget.
Meningsmålingen blev gennemført i november 2017 i
hele Sydslesvig og byen Kiel, fordi mindretallet primært
findes her, og fordi SSW kun opstiller i disse sydlige
kommuner med undtagelse af øen Helgoland, hvor der
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bor frisere. I meningsmålingen blev 500 borgere spurgt
om, hvilke politiske problemer de synes, der er vigtigst
for dem, og hvordan de ser SSW.
David Hopmann og hans team udarbejde
efterfølgende en analyse om SSW med anbefalinger
(”Politik, Identität und Regionale Verbundenheit im
Landesteil Schleswig”). Da vores politiske konkurrenter
muligvis kunne drage nytte af informationerne
fra analysen, besluttede landsstyrelsen, at kun en
snæver kreds fra partiets ledelse skulle få den at
se. I analysen kom det f.eks. frem, at helt op til 20
procent af borgerne i området på sigt kan forestille
at stemme på SSW. Derfor var det særligt interessant
at se på, hvilke emner, der beskæftiger borgerne. Det
viste sig, at det især var tre overordnede emner, der
dominerede i november 2017: Fællesskabsfølelsen
forstået som samfundssind og social ansvarlighed, god
undervisningspolitik samt bevarelsen af vores natur og
nærmiljø.
Eftersom disse emner passer godt til SSWs profil,
anbefalede arbejdsgruppen, at disse skulle være
partiets overordnede mærkesager til kommunalvalget
2018. På flere arbejdsgruppe- og hovedudvalgsmøder
blev mærkesagerne sammen med SSWs kandidater
udmøntet i konkrete politiske krav, og partiets
presseafdeling udarbejdede deraf en kampagne til
kommunalvalget. Under mottoet ”Weil gemeinsam
alles geht” blev kravene i valgkampagnen synliggjort
på plakater, i brochurer, i annoncer og ved valg af
arrangementer m.m. Kampagnen fik stor ros og blev
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selvfølgelig suppleret med de regionale og lokale
valgkrav fra SSWs amter og distrikter. Derudover blev
der under mottoet ”dit mindretal, dit parti” også kørt
en mindretalsintern valgkampagne - særlig i de sociale
medier - for at aktivere mindretallets kernevælgere.
Vi mener, at partiet bør arbejde videre med denne
strategi og mærkesagerne også på landsplan.
Landsstyrelsen vil i arbejdsåret 2018-2019 fortsætte
udviklingen af strategien, bl.a. ved at gennemføre et
klausurmøde om emnet.

1.3

Kommunalvalget 2018 i tal:
SSW holdt skansen

SSW opstillede til kommunalvalget 2018 i 67 kredse,
kredsfrie byer og kommuner med i alt 632 kandidater
på listerne. Dvs. næsten 20 procent af SSWs
medlemmer eller hvert femte medlem kandiderede til
kommunalvalget. Det viser, at det igen lykkedes SSW
at aktivere sine egne medlemmer op til valget. Bortset
fra nogle enkelte steder lykkedes det SSW at opstille
egne kandidatlister overalt der, hvor der også findes
danske institutioner og organisationer. Og dermed blev
det atter engang tydeligt, at når SSW går til valg, så går
hele mindretallet til valg.
Vi må dog også konstatere, at i 2013 opstillede SSW i
76 kommuner med ca. 700 kandidater. Dels er nogle
kommuner i Sydslesvig blevet sammenlagt i de seneste
fem år, dels fandt man enkelte steder ikke kandidater
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Tabel 1: SSWs kommunalvalg-resultater 1998-2013:

år
Hele landet
Stemmer i tusinde:
Mandater i kredse/kredsf.byer:
Mandater i Kommuner
Mandater i alt

1998 2003 2008 2013
2,9% 2,5% 3,0% 2,9%
38
30
33
30
22
21
26
23
139
134
174
172
161
155 200
195

2018
2,3%
26
22
154
176

Tabel 2: SSWs regionale valgresultater til kommunalvalget 2018:
Kreds/kredsfrie byer SSW-stemmer Gyldige stemmer
Flensborg by
4.756
27.032
Slesvig-Flensborg amt
8.915
85.430
Nordfrisland amt
5.157
69.697
Rendsborg-Egernførde amt
4.543
120.571
Kiel by
2.497
88.628
I alt		
25.868
391.291

nok til at opstille på en egen SSW-liste. En skæbne, som
SSW deler med mange andre partier. Selv det store
kommunale parti CDU formåede kun at opstille egne
kandidater i ca. 400 af de 1.100 kommuner i SlesvigHolsten. I over halvdelen af kommunerne opstillede
kun en fælles vælgerliste til valget. Også 8 SSWere blev
valgt på disse fælles lister i enkelte kommuner.
Overalt dér, hvor mindretallet står stærkt, fik SSW
også gode valgresultater, selv om kommunalvalget
ikke gik helt, som vi havde håbet. Partiets valgmål
var 3 % og ca. 30.000 af stemmerne på landsplan.
Til kommunalvalget fik SSW på landsplan 2,3 % af
stemmerne og ca. 26.000 stemmer (tabel 1). I forhold
til de seneste valg siden 1998 var der altså tale om en
tilbagegang. I forhold til landdagsvalget i 2017, hvor
vi kun opnåede ca. 2 % af stemmerne på landsplan i
Sydslesvig var der dog tale om en lille fremgang.
Alligevel mener vi, at SSW holdt skansen, idet det
lykkedes os at vinde 176 kommunale mandater - heraf
22 mandater i kredsene og de kredsfrie byer. Dermed
ligger vi over mandattallet fra kommunalvalgene i
2003 og 2008 ( jvf. tabel 1).
Bortset fra Nordfrisland Amt, hvor SSW tabte ét
mandat, holdt partiet mandattallet fra 2013 i alle
kredse og kredsfrie byer ( jvf. tabel 2). I mange
kommuner holdt vi også mandattallet, og flere steder
havde SSW endda fremgang. Her vil vi især nævne
Harreslev og Sønderløgum, hvor SSW blev største parti,

SSW-procent
17,6%
10,4%
7,4%
3,8%
2.8%
6,6%

SSW-mandat.
8 (8)
6 (6)
4 (5)
2 (2)
2 (2)
22 (23)

samt Arnis, hvor SSW med ca. 46 % havde sit bedste
enkeltresultat.
Også på Helgoland, i Lyksborg, Egernførde, Rendsborg,
Bredsted, Drage, Busdorf, Tarp og St. Vi og mange
andre steder klarede vores lokale kandidater sig godt.
Derudover sikrede SSW sig igen borgmesterposterne
i Jardelund og Lütjenweststed. Det viser at gode og
kendte kandidater samt hårdt benarbejde kan give
succes ved de kommunale valg. Vi vil gerne på dette
sted takke alle kandidater og valgkæmpere for deres
store indsats for mindretallets parti – også til dette
valg.
I hele Sydslesvig inklusive Kiel og de dele af amtet
Rendsborg-Egernførde, der ligger syd for kanalen,
opnåede SSW ca. 6,6 % af stemmerne ( jvf. tabel 2). I
forhold til meningsmålingen fra november 2017 er der
altså en del luft til de ca. 20 % potentielle SSW-vælgere
i vores region. Alligevel mener vi, at partiets kampagne
til kommunalvalget virkede. Det tager imidlertid
længere tid at få vendt en negativ trend, som SSW har
været udsat for.
Det er aldrig tilfredsstillende at miste stemmer og
mandater, men vores politikere sidder overalt i de
sydslesvigske kredse, kredsfrie byer og kommuner
på vigtige poster, hvor de har mulighed for at gavne
mindretallene og alle borgere i de næste fem år. Og det
er trods alt det, det kommer an på: at omsætte SSWs
valgkrav i reel politik til gavn for samfundet.
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1.4

Konstruktiv oppositionspolitik
i Landdagen

I 65 af SSWs 70 år har partiet været i opposition, når
vi sad i Landdagen. Derfor var det ingen overraskelse,
at SSW meget hurtig igen var tilbage i rollen
som oppositionsparti efter landdagsvalget 2017.
Allerede til landdagsmøderne i juni og juli fremsatte
landdagsgruppen med Lars Harms i spidsen flere
konkrete forslag fra partiets valgprogam.
SSW vil som mindste oppositionsparti påvirke
Landdagen i retning af et samarbejdende folkestyre,
som man kender det fra Danmark og de nordiske
lande. Derfor er landdagsgruppen på samme måde
som under den store koalition eller de rød-grønne
regeringer parat til at indgå kompromiser med CDUFDP-De Grønne-regeringen, hvis deres politik går i
den rigtige retning. Samtidig siger SSW klart fra, når
regeringen fremlægger forslag, der går imod SSWs
politik. Især på socialområdet.
Vi konstaterer med tilfredshed, at landsregeringen
fortsætter den gode mindretalspolitik, som
kystkoalitionen på foranledning af SSW stod for i de
sidste fem år. Det er især det store regeringsparti
CDU, der siden 2012 har skiftet holdning i
mindretalspolitikken, og det vil SSW holde dem fast
på. Det var også et godt signal fra ministerpræsident
Daniel Günther, at han på sin første rejse til København
tog SSWs gruppeformand Lars Harms med. Det viser,

at landsregeringen fortsat vægter det dansk-tyske
samarbejde højt. Dette var som bekendt en af SSWs
mærkesager, da vi selv var i regeringen.
Som konsekvens af det konstruktive samarbejde
med regeringen stemte landdagsgruppen for
det samlede delstatsbudget. Også det er en god
parlamentarisk tradition, man bl.a. kender fra
ansvarlige oppositionspartier i Danmark. Det er dog
alt for tidligt at sige noget om, hvad det konstruktive
samarbejde kommer til at betyde for SSWs holdning
om et regeringssamarbejde efter næste landdagsvalg.
Regeringen har indtil nu ikke haft de store
udfordringer. Dels fordi landets økonomi er usædvanlig
stabil, dels fordi det største oppositionsparti SPD er i
intern krise efter flere store valgnederlag. SSW står ikke
til salg til den højstbydende. Vi går efter at omsætte
vores politiske krav, samtidig med at vi er villige til at
påtage os et ansvar for det samfund vi er en del af. Det
skylder vi vores vælgere.
Foreløbig glæder vi os over, at landdagsgruppen med
mange store og mindre forslag har markeret SSWs
politik i Landdagen og været synlig i den offentlige
debat. Det er det, der skal til, hvis SSW igen skal have
fremgang ved næste landdagsvalg. For valg bliver
vundet mellem valgene. Det siger et ordsprog, og det
er nok ikke helt forkert.
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2. Samarbejde og kontakt til andre
2.1

Kontakten til Danmark skal
intensiveres

Landsstyrelsen og SSWs medarbejdere har i det
forløbne år deltaget i en række møder, samtaler,
arrangementer, landsmøder med blandt andre
tyske partier på landsplan, f.eks. SPDs og de Grønnes
landsledelse til koordineringsmøderne og møder med
kandidater til forbundsdagsvalget,
danske partier på landsplan, f.eks. Venstre,
Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og
Slesvigsk Parti samt deltagelse i flere møder med
medlemmerne af Sydslesvigudvalget,
tyske og danske myndigheder, f.eks. et møde
i Kontaktudvalget med forbundsregeringens
mindretalskommitterede Hartmut Koschyk,
mindretalsrådet og indenrigsudvalget i Berlin,
bestyrelsen, forvaltningsgruppen og kulturudvalget
af Region Sønderjylland-Schleswig og med de
sydslesvigske organisationer, inkl. Det Sydslesvigske
Samråd og med Grænseforeningen
samt mange enkeltpersoner eller organisationer,
der søger kontakt til partiet. For os som mindretalsog regionalparti er disse møder og kontakter en
uundværlig del af vores arbejde og meget givtig
for det politiske arbejde og politiske initiativer. Det
samme gælder i forhold til kontakter og udveksling
af informationer med flertalsbefolkningen, hvilket
hænger sammen med vort daglige politiske virke på
lands- og kommunalplan.

Landsstyrelsen vil fremover gøre mere ud af at
intensive kontakten til Danmark. SSW vil arbejde
for at positive tiltag og eksempler til løsning af
samfundsproblemer i Danmark også bliver synliggjort
i Tyskland. Blandt andet organiserede landsforbundet
i efteråret 2017 et informationsbesøg i Esbjerg
kommune, i februar 2018 en studietur til demensbyen
Svendborg og i marts 2018 et foredrag om den digitale
udvikling i det danske sygehusvæsen. Samtidig
besøgte landdagsgruppen i maj 2018 Århus.
Vi vil fortsætte ad den vej, fordi det er vigtigt, at vi som
mindretalsparti følger tæt med i samfundsudviklingen
i Danmark. Den består jo af mere og andet end
grænsekontrol eller flygtningepolitik, selv om man
kunne få et andet indtryk i visse medier. Vi mener
fortsat, at vore venner i Danmark har mange gode
løsningsforslag, som vi kan bruge i Slesvig-Holsten.
Ikke kun på det sociale og det kulturelle område,
men også når vi ser på byudvikling, infrastruktur,
digitalisering og meget andet.

2.2

Samrådet ved en skillevej

Desværre kom det Sydslesvigske Samråd igen
ud i et offentligt stormvejr især på grund af
uenighederne om mindretallenes hus og en ønsket
konsulentundersøgelse. En overgang truede SdU
endda med at forlade Samrådet, hvilket vel havde
ført til nedlæggelse af rådet. Samrådet står igen ved
en skillevej. Vi i SSW mener, at det ikke kan fortsætte
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på den måde. Det er pinligt og ufrugtbart, hvordan
Samrådet til tider fungerer i dag. Vi er nødt til at
have et fælles organ i Sydslesvig, der kan diskutere
overordnede sager for mindretallet. Vi sidder i samme
båd og bør arbejde fælles om det samme mål, nemlig
at styrke fællesskabet og udvikle det danske mindretal.
SSW går derfor ind for, at Samrådet til efteråret igen
ser på sin samarbejdsaftale og prøver på at finde ud
af, hvordan samarbejdet i Sydslesvig kan forbedres.
Vi kunne forestille os en model, hvor der ansættes
en Samrådssekretær, der koordinerer arbejdet og
forbereder Samrådets møder og udvalgsarbejde.
Dermed kunne man muligvis undgå nogle af de
interne uenigheder.

2.3

Mindretalsrådet venter på Berlin

På grund af de lange koalitionsforhandlinger
efter forbundsdagsvalget blev en ny
forbundsregering først dannet i april 2018. For
SSW og SSFs arbejde i mindretalsrådet betød
det, at vi i mange måneder ventede på en ny
regering, en ny mindretalskommiteret og på at
forbundsdagsgrupperne udpegede deres medlemmer
i kontaktudvalget. Først i maj 2018 blev Dr. Bernd
Fabritius fra CSU udnævnt til efterfølger af Hartmut
Koschyk, som mindretallene i Tyskland havde et godt
samarbejde med. Fabritius har en baggrund i det
tyske mindretal i Rumænien. Det bliver spændende
at se, hvordan han vil udfylde sit nye embede. Det
første møde med Fabritius er aftalt til november,
hvor det danske mindretals kontaktudvalg ved
indenrigsministeriet skal mødes i Berlin. Arbejdet i
mindretalsrådet har altså stået på stand by, mens man

ventede på Berlin, og kommer først op i fart i efteråret
2018, da der er planlagt et møde med Forbundsdagens
indenrigsudvalg.

2.4

Puigdemonts fængsling
var en skændsel

SSWs landsformand, Flemming Meyer, og EFAbestyrelsesmedlem Anke Spoorendonk deltog sammen
med landssekretær Martin Lorenzen i april 2018 i
partikonkressen for det europæiske parti European
Free Alliance (EFA) i Landshut. Kongressen var præget
af situationen i Katalonien og af den næsten samtidige
fængsling af den tidligere præsident for Katalonien.
Det er skændsel, at Charles Puigdemont blev fængslet i
Tyskland. Heldigvis kom han ret hurtigt fri igen. Uanset
om man er for eller imod Kataloniens uafhængighed,
så bør denne konflikt løses ad politisk vej og ikke med
fængslinger af demokratisk valgte politikere.
SSWs Anke Spoorendonk arbejder i EFA for et mere
socialt Europa, der tager hensyn til de nationale
parlamenter samt regionernes interesser og
mindretallenes rettigheder. Blandt andet fik SSW
kongressen til at vedtage en resolution, der opfordrer
EU til at overtage mere ansvar for medlemslandenes
mindretalspolitik. I denne forbindelse er det meget
glædeligt, at det lykkedes FUEV at samle over 1 million
underskrifter til ”Minority Safepack”-initiativet,
som netop skal styrke mindretalspolitikken inden
for EU. Tillykke med det. Nu skal EU forholde sig til
kravene fra initiativet. Det bliver spændende og EFAs
repræsentanter i europaparlamentet har lovet at følge
sagen.
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3. Vores eget parti
3.1

Partiets økonomi er solid

Landsforbundets regnskabsresultat for 2017 udviser et
underskud på 98.764,00 Euro.
SSWs regnskab er altid præget af, om der er valgår eller
ikke. I 2017 var der landdagsvalg, hvor landsforbundet
havde udgifter på 195.443,00 €. I 2017 besluttede
partiet en kontingentforhøjelse, som vil påvirke
regnskabet positivt fra 2018. Per 31.12.2017 havde SSWs
landsforbund en formue på ca. 82.000,- €. Den var
øremærket til kommunalvalget 2018, som kostede
partiet ca. 120.000,- €. Derfor regner landsforbundet
for 2018 med et underskud på ca. 54.000,- €. Ultimo
2018 planlægges der med en formue på ca. 28.000,- €.
Dermed er partiets økonomi efter tre valg 2016, 2017
og 2018 og samlede valgudgifter på ca. 350.000,- €
stadigvæk solid, og landsforbundet vil i de kommende
år igen kunne spare op til de næste ordinære valg i
2022 og 2023.

3.2

SSW styrker det politiske arbejde
i Flensborg by

Per 1.6.2018 er Philipp Bohk blevet ansat som
deltidsmedarbejder i SSW. Philipp er 32 år gift
og nybagt far. Han har en uddannelse i sprog og
økonomi fra Universitet i Flensborg og Syddansk
Universitet i Sønderborg og har været medlem af
SSWs byrådsgruppe i Flensborg siden 2013. Philipp vil

fremover agere som bysekretær for SSW Flensborg,
hvor han får til opgave at styrke bystyrelsens politiske,
strategiske og organisatoriske arbejde. Derudover
vil han løse opgaver for SSWs landsforbund, hvor
han bl.a. vil understøtte SSW Ungdoms økonomiske
anliggender og være med til at udvikle SSWs digitale
profil bl.a. internet- og facebooksiderne.
Ligeledes per 1.6.2018 har SSWs landdagsmedlem
Flemming Meyer ansat Dr. Karin Haug som deltids
valgkredsmedarbejder for valgkredsen i Flensborg.
Dr. Karin Haug er 54 år, gift og har to børn. Hun
er journalist og arbejder blandt andet som
pressetalskvinde for SSWs byrådsgruppe i Flensborg og
skriver taler for SSWs landdagsgruppe. Karin Haug skal
fremover stå for koordineringen og opsamling af lokale
landdagsemner fra Flensborg, således at hun sammen
med Flemming Meyers anden valgkredsmedarbejder
Rainer Wittek, som er ansvarlig for Slesvig-Flensborg
amt, styrker SSWs lokale valgkredsarbejde.
Med disse to ansættelser vil SSWs samlede politiske
og organisatoriske arbejde i Flensborg blive styrket.
Dermed har SSWs landsforbund nu for første gang
politisk og organisatorisk ansvarlige medarbejdere i
hvert amt. Den tidligere stilling som kommunalpolitisk
sekretær er blevet opløst og arbejdsopgaverne fordelt
til de nye amts- og bysekretærer. Derudover har
landdagsmedlemmerne ansat valgkredsmedarbejdere
i hvert amt i Sydslesvig. Det sikrer partiets
professionelle arbejde, som er en forudsætning for
implementering af SSWs strategi efter landdagsvalget
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i 2017, hvor en af anbefalingerne netop var at styrke det
lokale parti- og valgkredsarbejde i vores kerneområde i
Sydslesvig.

3.3

SSWs medlemstal går op og ned

Medlemstallet steg fra slutningen 2016 til udgangen
af 2017 med netto 27 medlemmer, således at partiet
havde 3.421 medlemmer. Aktiveringen af mindretallene
i forbindelse med kommunalvalget førte til et stigende
antal medlemmer. I skrivende stund har SSW dog med
3.396 en let faldende medlemsskare og er igen på
niveau ved udgangen af 2016. Nedenstående oversigt
viser medlemstal for 2014, 2015, 2016 samt 2017 per
amt:
Amtsforbund

2014 2015 2016

2017

Flensborg by
Slesvig-Flensborg amt
Nordfrisland amt
Rendsborg/Egernførde amt

1.065 1.002 966 970
1.517 1.523 1.451 1.454
725 702 657 659
   323 325 320
338

Ialt:

3.630 3.552 3.394 3.421

Hovedårsagen for medlemstilbagegangen er fortsat, at
der dør flere ældre SSW-medlemmer, end der kommer
nye unge til. Næsten halvdelen af SSWs medlemmer
er over 60 år. Det viser, at SSWs medlemspyramide

fortsat vender den forkerte vej, og at tilbagegangen
formentlig vil fortsætte i de kommende år. Interessen
for politik og opmærksomheden om SSWs betydning
som mindretalsparti er større, når der er valgkamp.
Derfor lykkedes det under valgkampene igen
at få fat i nye medlemmer. SSW er klar med nye
medlemshvervekampagner. Derudover vil partiet
konsekvent arbejde videre på, at medlemmerne får
mere direkte indflydelse på partiets politik, så det
bliver endnu mere attraktivt at være medlem i SSW.

3.4

SSWU er aktiv i kommunalpolitikken

SSWs ungdom gjorde igen en stor indsats i forbindelse
med kommunalvalget, hvor ungdomspartiet
særlig i gadevalgkampen med mange aktioner
understøttede moderpartiet. Til dette valg havde
SSWU også mange medlemmer, der aktiv kandiderede
på de forreste pladser i kredsfrie byer, kredsdage
og mange kommuner. Med 19-årige Tjark Jessen
blev der for første gang valgt et medlem af SSWU
som byrådsmedlem i Flensborg. SSWUs formand
Christopher Andresen kandiderede på SSWs liste
i kredsen Rendsborg-Egernførde og blev efter
valget udpeget som forretningsfører for den nye
kredsdagsgruppe.
SSW Ungdom har per 01.08.2018 179 medlemmer,
hvilket er en forholdsvis stor nedgang i forhold til
sidste år, hvor de på samme tidspunkt havde 208
medlemmer. Det skyldes hovedsageligt, at mange af de
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ældre SSWU-medlemmer nu vokser fra aldersgrænsen
27 år og dermed bliver fuldgyldige medlemmer af
SSW. Fra 1. juni tager SSWs nye bysekretær Philipp
Bohk sig også af SSWUs landsstyrelses arbejde, hvor
han vil styrke partiets ungdom både organisatorisk
og på det regnskabsmæssige område. Efter 3 år som
SSWU formand har Christopher Andresen på grund
den store tidsbelastning i forbindelse med sine studier
i Kiel meldt sin afgang som formand. Han agter dog
at fortsætte som suppleant i landsstyrelsen. SSWs
landsforbund siger tak for hans store indsats for
partiets ungdom. Vi er sikker på, at han også fremover
vil spille en god og konstruktiv rolle i vores parti.

3.5

Endnu mere indflydelse til
SSWs medlemmer

SSW er et udpræget medlemsparti. Efter flere
vedtægtsændringer har SSWs medlemmer
fået stemmeret til både hovedudvalgsmøder
og amtsgeneralforsamlingerne. Særligt
hovedudvalgsmøderne har udviklet sig til en succes.
Med mellem 70 og 90 deltagere er tilslutningen til
partiets 3-4 hovedvalgsmøder ret stor. Det viser, at der
ud over de valgte hovedudvalgsdelegerede også er
mange normale medlemmer, der kommer til møderne.
Landsstyrelsen bestræber sig på at sætte relevante og
aktuelle emner på dagsordenen, som så kan diskuteres
af alle medlemmer. Indførelsen af arbejdsgrupper og

en flad struktur til møderne har også øget dialogen
mellem SSWs ledelse, landdagsgruppe og partiets
basis.
Vi vil fortsætte ad denne vej. Derfor foreslår
landsstyrelsen bl.a. at landsmøderne også bliver
mere dialogorienteret f.eks. ved at indføre en
landdagsgruppens spørgetid. Derudover vi vil med
en vedtægtsændring give medlemmerne endnu
flere indflydelse ved at alle medlemmer fremover
får stemmeret når landsmødet skal beslutte SSWs
valgprogrammer, et ny rammeprogram eller stemme
om eventuelle koalitionsaftaler efter landdagsvalg.

3.6

Andre politiske aktiviteter:
SSW fejrer 70 år jubilæum

Også i arbejdsåret 2017-2018 var SSWs kurser til
kommunalpolitikere velbesøgt.
Kurserne var særlig tilrettelagt til SSWs kandidater
til kommunalvalget. Landsforbundets medarbejdere
og partiets ledelse deltog i mange opstillingsmøder
til kommunalvalget, og der blev holdt mange interne
informationsmøder til forberedelsen af valget.
I forbindelse med kommunalvalget gennemførte SSW
også flere godt besøgte offentlige debatmøder. F.eks.
gennemførtes i Husum et møde om bi- og insektdøden
med ca. 80 deltagere og et møde om forureningen af
Slien, hvor endda 200 mennesker deltog. Også et møde
i Satrup om miljøproblemer af landbruget trak næsten
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150 deltagere i den lokale kro. Disse gode erfaringer
stresset. Kun i fællesskab og med hinanden opnår vi
giver os mod til også fremover at satse på, at arrangere politiske resultater.
offentlige debatmøder med vigtige aktuelle politiske
Susanne Schäfer-Quäck, Flensborg:
Anne-Sophie Flügge-Munstermann, Kiel:
emner.
Som gruppeformand står jeg ofte i
Kommunale råd skal repræsentere et tværsnit af beførste række når jeg går ind for vores
folkningen, men når vi så ser efter, ser vi væsentligt færre
Kommunalpolitik er
I starten
af
2018
holdt
SSW
sin traditionelle
sag. Derfor har jeg mine kampe med
kvinder end mænd. Hos SSW ved vi: Mangfoldighed komde andre partier, men jeg har allerede
mer alle til gode.
Ogsåden
– ellernye
især – i de kommunale råd!
nytårsreception
i Oase i Flensborg,
hvor
alt for vigtig til
opnået meget.
Kvinder, politikken har brug for jer!
generalkonsul Kim Andersen holdt en munter og
at overlade den
Ilse Johanna Christiansen,
positiv festtale
SSW. Tak for det.
Jette om
Waldinger-Thiering,
Bredsted:
Egernførde:
Når
frisere kæmper
deres
til mændene!
Flere af landsstyrelsens
udvalg
har for
fortsat
Kvinder kan også detnedsatte
der
rettigheder, er kvinderne altid
med politik!
med, og derfor
er det en selvderes arbejde
i det forløbne år. Således
mødtes
følge for mig at være politisk
aktiv som kvinde.
Lajt de äi
arbejdsgruppen ”grænseoverskridende
samarbejde”
uunerfüng!
i ny sammensætning efter region SønderjyllandSchleswig ændrede struktur med nye udvalg. SSWs
Dr. Karin Haug, Flensborg:
i kommunalpolitik kan
kvindeforum er fortsat aktiv og gennemførteKun
møder
jeg for alvor gøre en forskel.
med
særlig
fokus
på
kvinder
til
kommunalvalget.
Og så er det oven i købet
Susanna Swoboda, Kiel:
sjovt!
m kommunalpolitiker
oplever nyt blev der dannet en arbejdsgruppe,
Som noget
Henriette Boysen,
hvordan mine handlinger
Flensborg:
direkte virkninger,
som hvordan
beskæftiger
sig med nye former og aktioner for
Politisk engagekan sætte processer i gang og
mentpolitiske
er aktiv
e med til atat
tage
beslutninger. SSWs
formidle
budskaber i denne
Melanie digitale
deltagelse. Jeg kan
ætte sig ind i politiske emner
Jürgensen,
ikke vente på, at
yder for migverden.
at udvide sin
Egernførde:
andre skal forbedn (videns-) horisont, og sidst
Kom i gang,
I
forbindelse
med
sommermødet
i
slutningen
re verden.
n ikke mindst er det sjovt at
prøv det af og
utere emner og forsvare sin
skab
en foranaf
august
fejrer
SSW
sit
70
års
jubilæum
med
n holdning.
dring!
underholdning, hygge og god samvær. Efter de mange
Sybillato
Lena
Nitsch,
strabadser
i forbindelse med de sidste
valg
erHusum:
Spoorendonk,
Harreslev:
Kommunalpolitik – med mod,
u nogensinde tænkt over, hvad der
humor og udholdenhed
opnår
vigtigt, at
hvordan
tegner goddet
kommunalpolitik?
Eftervi stopper op og værdsætter,
vi bæredygtige resultater for
mening lever gode kommunalpoliSSW har udviklet sig i de sidste 70 år.
positiv
voresUden
mål.
fgørelser af, at kvinder engagerer
bidrager tilsamværd,
det politiske arbejde
i
ægte tillid og trivsel med hinanden havde
unerne med deres livserfaringer og
vi i fællesskab ikke opnået så mange gode politiske
Kvindeforum
resultater i de sidste årtier. Det skal
vi huske Forum
på, når vi
Frauenpolitisches
i dagligdagens udfordringer er under pres og måske er
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4. Afslutning
Partiet er på rette vej
I august 2018 er det 70 år siden, at SSW blev
grundlag af danskere og frisere. Selvom
grundlæggelsen af SSW skete på grund af de engelske
besættigelsesmyndigheders krav om at skille kultur
og politik ad, er der for os ingen tvivl om, at det var
en lykke for det danske mindretal og friserne, at vi
fik vores eget parti. Uden SSW ville mindretallenes
krav om kulturel, økonomisk og socialt ligestilling
med flertalsbefolkningen ikke være kommet på
dagsordenen på samme måde, som vi ser det i dag.
SSW har i særlig grad bidraget til, at mindretallene
er integreret – ikke assimileret – og er anerkendt
i brede dele af flertalsbefolkningen. I disse tider,
hvor den ekstreme nationalisme i Europa og mange
steder i verden genopstår og viser sit aggressive og
usympatiske ansigt, er det flot, hvor langt vi er kommet
med at acceptere forskellige nationaliteter og kulturer
her i grænselandet. Det har vores parti på afgørende
vis været med til at sikre. Men udviklingen andre
steder viser, at denne ligestilling og anerkendelse af
forskelligheder ikke kommer af sig selv, og at man

skal forsvare sine demokratiske rettigheder. Derfor
vil SSW som mindretalsparti også fremover spille en
vigtig rolle for mindretallene og alle borgere i SlesvigHolsten.
Efter det dårlige valgresultat i 2017 har partiets
medlemmer vist, at vi står sammen, og at vi
også fremover er parat til at tage et ansvar for
samfundsudviklingen i vores hjemstavn. Med 3
landdagsmedlemmer, 176 kommunalpolitikere,
ca. 3.400 medlemmer samt mange sympatisører
og vælgere er vi parat til at arbejde hårdt for at
udvikle samfundet i den rigtige retning. Respekt
for hinanden og et samfund, hvor alle har lige
rettigheder og muligheder er vores ledetråd, sådan
som det også fremgår af SSWs strategi og valgkrav til
kommunalvalget. Vi tror på, at vores parti er på rette
vej, og ad denne vej vil vi fortsætte.
Vi siger tak til alle i partiet og til vore medarbejdere.
Tak for et godt stykke arbejde. Det skal også lyde tak til
vore samarbejdspartnere i de to mindretal i Sydslesvig
og til alle i Danmark og Tyskland og hele Europa, der
har understøttet SSWs arbejde i det forløbne år.

Flensborg, den 15. august 2018

Flemming Meyer, landsformand

Martin Lorenzen, landssekretær
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Kurze deutsche Zusammenfassung
Meinungsumfrage als Grundlage für die zukünftige
Strategie
Auf der Hauptausschuss-Sitzung beim SSW-Sommertreffen
wurde als Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden bei
der Landtagswahl u.a. empfohlen, eine externe Expertise für
die Strategieentwicklung einzuholen. In Zusammenarbeit
mit Professor David Hopmann von der SDU wurde durch
EMNID eine Meinungsumfrage im nördlichen Landesteil
durchgeführt. Die Befragten wurden nach den wichtigsten
politischen Problemen und nach ihrer Haltung zum SSW
gefragt. Bis zu 20 Prozent der Bevölkerung im Norden
könnten sich vorstellen den SSW zu wählen. Als wichtigste
politische Probleme sahen die Befragten das Fehlen von
Gemeinsinn und Gemeinsamkeit in der Gesellschaft, die
vielen Umweltherausforderungen und den Schutz der
heimischen Natur sowie die Situation des Bildungswesens
an. Auf Grundlage der Ergebnisse der Meinungsumfrage und
auf Empfehlung einer internen Arbeitsgruppe entwickelte
die Presseabteilung unter dem Motto „Weil gemeinsam alles
geht“ die Wahlkampagne des SSW für die Kommunalwahl
2018. Der Landesvorstand will mit den Empfehlungen, die
sich aus der Meinungsumfrage ergeben, weiter an der
zukünftigen Strategie und den politischen Kernforderungen
des SSW arbeiten.
Kommunalwahl 2018: SSW hielt die Stellung
Trotz eines stimmunmäßigen und prozentualen Rückgangs
hielt der SSW mit landesweit 2,3 % der Stimmen und mit
176 kommunalen Mandaten – davon 22 in den Kreisen und
kreisfreien Städten - die Stellung in Südschleswig und Kiel.
Damit liegt der SSW in den Mandatszahlen höher als bei
den Kommunalwahlen 1998 und 2003, jedoch niedriger
als in 2008 und 2013. Im Verhältnis zum sehr schlechten
Landtagswahlergebnis im Landesteil Schleswig in 2017 hat
sich der SSW sogar leicht verbessert. Überall dort, wo die
dänische Minderheit oder die friesische Volksgruppe stark
vertreten ist, hat auch der SSW wieder seine kommunalen
Mandate gewonnen. In einigen Kommunen hatte der
SSW sogar Zuwachs. So wurde die Partei in Harrislee
und Süderlügum stärkste Fraktion, und in Arnis bekam
der SSW sogar 46 % der Stimmen. Auch auf Helgoland,
in Glücksburg, Eckernförde, Rendsburg, Bredsted, Drage,
Busdorf, Tarp oder Großenwiehe konnte der SSW gute
Ergebnisse erzielen. Insgesamt hat der SSW mit seinen vielen
Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern eine
gute Ausgangssituation, um vernünftige und zukunftsfähige
Politik für die Bürgerinnen und Bürgern zu machen.
Konstruktive Oppositionspolitik im Landtag
Die SSW-Landtagsgruppe hat sich sehr schnell mit ihrer
neuen (alten) Rolle als Oppositionspartei im SchleswigHolsteinischen Landtag zurecht gefunden. Der SSW will so
viele seiner Wahlforderungen wie möglich umsetzen und
ist dabei nach skandinavischem Vorbild bereit auch mit der
Regierung Kompromisse zu schließen. Diese konstruktive
Oppositionspolitik kommt einerseits einer Fortsetzung
der positiven Minderheitenpolitik der Landesregierung
entgegen; anderseits hat sie dazu geführt, dass die SSW-

Fraktion schon viele politische Akzente setzen konnte.
Der SSW im Landtag wird sich nicht verbiegen, sondern
konsequent seine Politik umsetzen und einfordern. Nur
wenn die Vorschläge der Regierung in die richtige Richtunge
gehen, wird der SSW sie unterstützen. Was dies für die
Landagswahl in 2022 bedeutet, ist noch nicht klar. Die
Landesregierung hat es angesichts der guten finanziellen
Lage des Landes und einer schwachen SPD bisher leicht
gehabt. Wahlen werden zwischen den Wahlen gewonnen,
sagt man, und in diesem Sinne haben sich unsere drei
Landtagspolitiker und Landtagspolitikerinnen seit der Wahl
bisher sehr gut politisch profiliert.
Der Kontakt zu Dänemark soll intensiviert werden
Der Landesvorstand will in Zukunft die Kontakte der Partei zu
Dänemark weiter intensivieren. Es ist wichtig, dass der SSW
auf Augenhöhe mit der gesellschaftlichen Entwicklung in
Dänemark bleibt und in Schleswig-Holstein dafür wirbt, dass
gute Lösungsvorschläge für gesellschaftliche Probleme aus
Dänemark bekannt werden. Denn jenseit der Debatte um
Grenzkontrollen oder Flüchtlinge geht unter, dass Dänemark
immer noch in vielen Bereichen ein Wohlfahtsstaat ist,
der sich um seine Bürgerinnen und Bürger kümmert.
Davon konnten sich die SSW-Mitglieder im letzten Jahr
selbst überzeugen, etwa beim Informationsbesuch in
Esbjerg Kommune, der Studientur zum Demenzdorf in
Svendborg oder bei einem Vortrag über die Digitalisierung
des dänischen Gesundheitswesens in Schleswig. Auch die
Landtagsgruppe hat sich bei einem Informationsbesuch in
Aarhus im Mai über aktuelle Entwicklungen im kulturellen
und sozialen Bereich in Dänemark informiert. Als Partei der
dänischen Minderheit ist uns der enge Kontakt zu Dänemark
wichtig.
Noch mehr Einfluss für die SSW-Mitglieder
Bereits seit einigen Jahren haben alle Mitglieder des
SSW Stimmrecht auf den Hauptausschuss-Sitzungen
und Kreishauptversammlungen. Mit Erfolg, denn diese
sind deutlich besser besucht als früher. So kamen zu den
Hauptausschuss-Sitzungen im letzten Jahr zwischen
70 und 90 Mitglieder. Der Landesvorstand will den
Mitgliedern noch mehr Einfluss geben und schlägt vor,
dass alle SSW-Mitglieder Stimmrecht bei wichtigen
Abstimmungen auf dem Landesparteitag bekommen, etwa
wenn es um Wahl- und Rahmenprogramme geht oder
um Koalitionsabsprachen. Auf diese Weise soll es noch
attraktiver werden Mitglied im SSW zu sein. Wir wollen
weiterhin einen engen Dialog zwischen der Parteiführung
und allen Mitglieder organisieren, damit die Politik des SSW
von unten nach oben kommt.
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