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1. Året 2016-2017
1.1

Årets højdepunkter

I arbejdsåret 2016-2017 har landsstyrelsen og hele
partiet haft fokus på forberedelserne og gennem
førelsen af landdagsvalget. Desværre gik valget ikke,
som vi håbede. Derfor har partiet efterfølgende brugt
meget tid på at analysere årsagerne til valgnederlaget
og drøftet, hvilke konsekvenser det bør få for SSW.
SSWs nye spidskandidat, Lars Harms, gjorde det
fremragende som afløser for Anke Spoorendonk, der
siden 1996 havde været spydspids for partiet. Lars
havde fortjent et bedre valgresultat. Vi er dog sikre
på, at Lars Harms i de kommende år vil skabe gode
politiske resultater, som vil blive belønnet med bedre
valgresultater til de næste landdagsvalg.
På de indre linjer har landssekretariatet fået nye
lokaler, hvilket forbedrer muligheden for samarbejdet
i partiet og giver medlemmerne en bedre service.
Partiets aktivitetsniveau har i 2016/2017 atter været
meget højt med mange møder og politiske aktiviteter.
Selv om medlemstallet er lidt nedadgående, lever SSW
i bedste velgående. Vi vil med denne beretning give et
lille overblik af SSWs aktiviteter i det forgangne år.

1.2

SSWs valgresultat var en skuffelse

Med 48.941 anden-stemmer og 3,3 % ved
landdagsvalget i maj 2017 fik SSW det dårligste
valgresultat siden ændringen af valgloven i 1999.
Samtidig mistede kystkoalitionen sit flertal, og
ministerpræsident Torsten Albig fra SPD blev nødt
til at træde tilbage. CDUs Daniel Günther er med
støtte fra CDU, FDP og De Grønne blevet valgt til
ministerpræsident i Slesvig-Holsten. Heldigvis beholdt
SSW sine tre landdagsmandater, og landdagsgruppen
vil nu føre en konstruktiv oppositionspolitik i de
kommende fem år.
Der er dog ingen tvivl om, at valgresultatet var en
skuffelse for os i SSW. Vi mener, at vi både havde gode
kandidater, førte en intens valgkamp og havde opnået
mange politiske resultater i regeringssamarbejdet i
de sidste fem år. Men vælgerne ønskede øjensynligt
mindretalspartiet SSW tilbage i rollen som
oppositionsparti.
Hvad der gik galt til valget, det diskuterede SSWs
ledelse sammen med partiets basis på flere
hovedudvalgs- og medlemsmøder op til sommerferien.

5

Det står imidlertid klart, at der ikke er én, men mange
forskellige grunde til, at SSW mistede hen imod 14.000
stemmer.
Blandt de mest afgørende er:
• SSW opstillede for første gang som regeringsparti.
Vi blev derfor ikke som tidligere opfattet som
et alternativ, men som etableret parti, der er
medansvarlig for alt det, mennesker forventer af
eller savner i deres egen tilværelse og i samfundet.
Dermed ikke sagt, at det var forkert at gå med i
regeringssamarbejdet. Tværtimod, vi har opnået
rigtigt mange gode resultater. De har bare ikke
udmøntet sig i stemmer i det omfang, SSW havde
forventet.
• SSW havde ingen speciel mærkesag, der kunne samle
vælgerne omkring partiet. I 2012 var det 100 procentskolesagen, i 2009 var det eksempelvis protesten
imod CO2-lagring.
• Den mediale dækning af valgkampen fokuserede
stærkt på, hvorvidt Daniel Günther kunne hale ind
på Torsten Albig – med en klar analogi til Schulz/
Merkel på forbundsplan. Derfor var det svært – ikke
blot for SSW, men for stort set alle partier – at trænge
igennem med politiske krav og mærkesager.
• SSW havde lagt sig fast på enten at fortsætte
regeringssamarbejdet med SPD og De Grønne eller

at gå i opposition. Det blev til en ulempe i det øjeblik,
stemningen pludselig vendte sig imod SPD og dermed
også imod kystkoalitionen i det sidste par uger inden
valget.
• SSW har ikke i samme grad som tidligere kunnet
profitere af sin skandinavisk orienterede profil.
Det skyldes bl.a., at mange menneskers vilkår har
forbedret sig markant i Tyskland i de seneste år:
Dalende ledighed, gode konjunkturer og stigende
lønninger har nedbragt borgernes behov for politiske
reformer og social retfærdighed. Dertil kommer, at
kontroverse debatter om dansk flygtningepolitik og
grænsekontrol kan have afskrækket sympativælgere
på begge fløje - dog næppe i et valgafgørende
omfang.

1.3

Anbefalinger og konsekvenser af
landdagsvalget

På SSWs sommer- og hovedudvalgsmøde i juli
2017 på Christianslyst drøftede partiets mange
fremmødte medlemmer årsager og konsekvenser af
landdagsvalget. Hovedudvalget blev bl.a. enige om
følgende anbefalinger for partiet:
• SSW skal ikke deltage i en regering for enhver pris;
kun hvis det er den bedste måde at få omsat vores
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politik på. Partiet skal ikke før et valg fastlåse sig til en
bestemt regering, men være åben for forhandlinger
med flere partier.
• 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.
• SSW skal skærpe sin politiske profil i forhold til
erhvervspolitiske emner og generationen 60 plus.
• SSW bør fastholde kravet om større kommuner, men
det skal være frivilligt og ikke ved lovbestemt tvang
fra landet.
Landsstyrelsen vil til efteråret sætte en række
initiativer i gang, som allerede i forbindelse med
kommunalvalget 2018 skal realisere mange af de
fremsatte anbefalinger.

1.4

Regeringsdeltagelsen gav mange
gode resultater

Selv om SSW tabte valget, er vi overbevist om, at
partiets første regeringsdeltagelse var rigtig, idet
partiet sammen med vores minister Anke Spoorendonk
har opnået mange gode politiske resultater i
landsregeringen siden 2012. Først og fremmest var det

selvfølgelig afgørende, at landets mindretalspolitik
igen kom på rette vej; bl.a. ved at den økonomiske
ligestilling af de danske skoler blev genindført – nu
endda sikret i landsforfatningen. Derudover har SSWs
regeringsdeltagelse bl.a. ført til store fremskridt i det
danske-tyske samarbejde f.eks. med direkte kontakter
mellem den danske regering og landsregeringen. Også
inden for kultur- og retspolitik og i socialpolitikken har
SSW sat sine politiske fingeraftryk og realiseret noget
nær 100 valgkrav fra vores valgprogram i 2012.
Som SSWs første minister har Anke Spoorendonk
skrevet historie. Hun har sammen med SSWs
daværende stedfortrædende regeringstalsmand
Lars Erik Bethge og landdagsgruppen
kompetent repræsenteret mindretalspartiet i
landsregeringssamarbejdet. Der har stået respekt
om SSWs samarbejdsvilje og evne til at formidle
kompromiser i regeringen. Det er derfor med ”oprejst
pande” og mange gode erfaringer, at SSW har taget
imod sin oppositionsrolle til gavn for borgerne i
Slesvig-Holsten.
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2. Samarbejde og kontakt til andre
2.1

Samarbejde og kontakter både
nord- og sydpå

Landsstyrelsen og landssekretariatets medarbejdere
har i det forløbne år deltaget i en række møder,
samtaler, arrangementer, landsmøder m.v., blandt
andet med
- 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,
Det Konservative Folkeparti og Slesvigsk Parti
samt deltagelse i Det kommunale Topmøde i
Ålborg og 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
samt mange enkeltpersoner eller organisationer
i øvrigt, der søger kontakt til partiet. For os som
mindretals- og regionalparti er disse møder og
kontakter en uundværlig del af vores arbejde og meget
givtige 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.

2.2

Tak til generalkonsul
Henrik Becker-Christensen

Det er med vemod, at vi i SSW må tage afsked med
vores generalkonsul Henrik Becker-Christensen. Han
har i sine 19 år som generalkonsul på enestående
måde udfyldt denne vigtige position. Han har både
været en indsigtsfuld og kompetent sparringspartner
for det danske mindretal og dets organisationer og
en værdifuld brobygger til vores tyske naboer. Særligt
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i krisen omkring nedskæringen af tilskuddene til
de danske skoler i Sydslesvig fra 2010 til 2012 var
Henrik Becker-Christensen med sin store viden om
mindretalspolitikken og om den slesvig-holstenske
historie en afgørende brik for at vinde forståelse for
mindretallets synspunkter i den tyske og danske
offentlighed samt hos politikerne på begge sider af
grænsen. Dermed bidrog han på afgørende vis til at få
genoprettet en fremadrettet og fair mindretalspolitik i
Slesvig-Holsten.
SSW takker Henrik Becker-Christensens for sin store
indsats for det danske mindretal og for sit bidrag til
den dansk-tyske forsoning og det gode samarbejde
i grænselandet. Vi ønsker ham alt godt for sit
kommende otium sammen med sin kone Grete Bay.
Når nu der skulle udpeges en ny generalkonsul, er
vi i SSW meget glade for, at det blev formanden
for Sydslesvigudvalget, Kim Andersen. Han har en
stor viden om og indsigt i mindretalsforholdene
og det dansk-tyske grænseland. Kim Andersen vil
derfor kunne udfylde den vigtige rolle, den danske
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generalkonsul i Flensborg har for os i mindretallet, på
en god måde. Velkommen til grænselandet, kære Kim
Andersen.

2.3

SSW og sprogpolitikken

I marts 2017 gennemførte det Sydslesvigske Samråd
sin anden Sydslesvigkonference med ca. 200 deltagere
på Jaruplund Højskole. I centrum for konferencen
stod mindretallets vision for og formulering af en
sprogpolitik for det danske sprog. I denne forbindelse
har SSW gjort det klart, at vi støtter alle initiativer
til at styrke brugen af det danske sprog i det danske
mindretal, som Samrådet eller de sydslesvigske
organisationer sætter i gang, fordi vi er enige i, at der
bør tales mere dansk i mindretallet.
Partiet har især fokus på at skabe bedre ramme
betingelser for brugen af det danske sprog i Sydslesvig.
SSW har i årtier gjort en indsats for at synliggøre det
danske sprog i offentligheden i Sydslesvig bl.a. ved at
kræve dansk-tyske byskilte og skilte på dansk sprog,
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der henviser til de danske institutioner og ved at kræve
dansk skiltning i museer eller lignende.
SSW har ved hjælp af sin regeringsdeltagelse sørget
for, at Slesvig-Holsten for første gang i sin historie
har vedtaget en sprogplan for, hvordan det danske
sprog skal udvikles i Sydslesvig. Derudover har SSW
i regeringen fået gennemført en lov, der sørger for,
at man har krav på at henvende sig på dansk i de
sydslesvigske kommuner. SSW arbejder for, at man
også ved domstole kan benytte sig af det danske sprog
uden at det medfører egne omkostninger. Kort sagt:
SSW arbejder på alle plan for at styrke brugen af det
danske sprog i Sydslesvig.

2.4

Anke Spoorendonk i EFAs bestyrelse

SSWs landsformand, Flemming Meyer, deltog i
det forløbne år som bestyrelsesmedlem af det
europæiske parti European Free Alliance (EFA) i flere
møder i Bruxelles og i den årlige kongres, der blev
afholdt i Kattovice i Polen i marts 2017. Ud over SSW
sidder der i EFAs bestyrelse også repræsentanter fra
mindretalspartier fra Vestfrisland og fra Ålandsøerne.
På grund af Flemming Meyers store arbejdsbelastning
som landdagsmedlem og landsformand overtog
Anke Spoorendonk SSWs bestyrelsespost i EFA i juni

2017. Bestyrelsesperioden varer frem til 2019. SSW
vil i bestyrelsen arbejde for et mere socialt Europa,
der tager hensyn til de nationale parlamenter samt
regionernes interesser og mindretallenes rettigheder.
Anke Spoorendonk vil bl.a. arbejde for, at EFA fremover
fokuserer mere på de mange nationale mindretals
situation i de forskellige europæiske lande.
I denne forbindelse er det for SSW vigtigt, at EFA
også understøtter ”Minority Safepack”-initiativet,
en underskriftindsamling fra de europæiske
mindretalsorganisationers sammenslutning, FUEV, til
fordel for mindretallene i Europa. Indtil marts 2018 skal
FUEV nå op på over én million underskrifter.
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3. Vores eget parti
3.1

Partiets økonomi:
kontingentforhøjelse nødvendigt

Landsforbundets regnskabsresultat for 2016 udviser
et overskud på 11.938,00 €. Til overborgmester
valgkampen 2016 i Flensborg gav landsforbundet et
tilskud på ca. 36.000,- €, hvilket var ca. halvdelen af
de samlede valgudgifter. Per 31.12.2016 havde SSWs
landsforbund en formue på ca. 181.000,- €. De var
øremærket til landdagsvalget 2017, som kostede
partiet ca. 193.000,- €. Landsforbundets tilskud til
kommunalvalget i 2018 er budgetteret med 120.000,€. Derfor skal landsforbundet til trods for partiets
stabile økonomi stadigvæk spare op til valgkampen.
Da der i flere år ikke har været en kontingentforhøjelse
og SSW plejer at følge vores søsterorganisation SSF,

foreslår landsstyrelsen, at medlemsbidraget i 2018
bliver tilpasset.

3.2

Nyt landssekretariat styrker
samarbejdet

Siden den 1.1.2017 er landssekretariatet flyttet fra
lokalerne i Schiffbrücke 42 over til landdagsgruppens
lokaler i Norderstr. 76 i Flensborghus. Ud over, at
det på lang sigt giver en økonomisk besparelse for
begge parter, sikrer flytningen et tættere samarbejde
af landssekretariatet og landdagsgruppen og
presseafdelingen. Under landdagsvalgkampen viste
det sig allerede, at det nye landssekretariat styrker
samarbejdet i partiet. Siden starten af året har
landssekretariatet sammen med SSF indført et nyt
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kartotekssystem, som sikrer, at partiets administration
fra det nye år er mere moderne og effektivt.
SSWs amtssekretær for Slesvig-Flensborg amt, Bodo
Neumann-Nee, er fra 1.1.2017 blevet fuldtidsansat i
landsforbundet og har overtaget nogle opgaver fra
SSWs kommunalpolitiske sekretær Gerhard Jessen,
der efter landdagsvalget er gået på pension. Vi ønsker
ham et velfortjent otium efter næsten 30 år som SSWs
medarbejder.

3.3

SSWs medlemstal stiger
i første halvår 2017

Mens medlemstallet fra slutningen 2015 til udgangen
af 2016 faldt med netto 158 medlemmer, er det efter
landdagsvalget igen vokset med 36 medlemmer
netto i første halvår 2017. I skrivende stund har SSW
3.430 medlemmer. SSW havde per 31.12.2016 i alt
3.394 medlemmer. SSW er fortsat det tredjestørste
parti i Slesvig-Holsten. Nedenstående oversigt viser
medlemstal for 2013, 2014, 2015 samt 2016 per amt:
Amtsforbund

2013 2014 2015

2016

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

1.062 1.065 1.002
1.559 1.517 1.523
744 725 702
325 323 325

966
1.451
657
320

Ialt:

3.690 3.630 3.552 3.394

Hovedårsagen for medlemstilbagegangen er
fortsat, at der dør flere gamle SSW-medlemmer,
end der kommer nye til. Næsten halvdelen af
SSWs medlemmer er over 60 år. Det viser, at SSWs
medlemspyramide stadigvæk vender den forkerte
vej, og at tilbagegangen formentlig vil fortsætte i de
næste år. Den ekstraordinære nedgang i medlemstallet
i slutningen af 2016 kan derudover forklares med, at
landssekretariatet i forbindelsen med indførelsen
af det nye kartoteksystem har ryddet op blandt
”kartotekslig” i medlemskredsen.
Interessen for politik og opmærksomheden om
SSWs betydning som mindretalsparti er større,
når der er valgkamp. Derfor lykkedes det under
landdagsvalgkampen igen at få fat i nye medlemmer.
SSW er klar med nye medlemshvervekampagner, også
i forbindelse med det kommende kommunalvalg.
Derudover må partiet konsekvent arbejde videre på, at
medlemmerne får mere direkte indflydelse på partiets
politik, således at det bliver endnu mere attraktivt at
være medlem i SSW.

3.4

SSWU får nyt kontor i Flensborg
bibliotek

For tredje gang blev Christopher Andresen på SSWUs
landsmøde i juni 2017 valgt som formand for SSW
Ungdom. Dermed er Christopher Andresen den længst
siddende SSWU-formand i lang tid.

12

Landsformandens skriftlige beretning
og organisationsberetning 2017

Han kan se tilbage på et godt år for SSWU, hvor
ungdomspartiet gjorde en fornem indsats til
landdagsvalget. Som landdagskandidater opnåede
SSWUs Christopher Andresen og Henriette Boysen
ved kampvalg plads 7 og 10 på SSWs landsliste,
hvilket viser at ungdommen har en god chance for
at få indflydelse i mindretalspartiet. I valgkampen
deltog de unge kandidater og deres medhjælpere i
30-40 paneldiskussioner og understøttede partiet i
gadevalgkamp på fremragende vis. Trods skuffelsen
over valgresultatet var de mange motiverede SSWUere
et lyspunkt under valgkampagnen.
SSW Ungdom har per 01.08.2017 208 medlemmer, en
anelse færre i forhold til sidste år, hvor de på samme
tidspunkt havde 212 medlemmer. Fra 1. september får
SSWU et nyt kontor i Flensborgs bibliotek. Dermed får
den nye, store SSWU-landsstyrelse gode rammer for
det fremtidige ungdomspolitiske arbejde.

3.5

SSWs kommunalpolitiske indsats er
vigtig for mindretallet

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 i alle større byer i Sydslesvig og i Kiel,

i alle nordlige kredsdage og i mange små kommuner
rundt omkring på landet. På alle niveauer gøres en
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.
Hvor vigtigt SSWs kommunalpolitikere indsats er for
mindretallene, viser blandt andet en opgørelse af
Dansk Centralbiblioteks offentlige tilskud fra kredse
og kommuner for 2016. Selv om det er gået lidt tilbage
i forhold til 2015 har SSWs kommunalpolitikere i
sidste år været med til at sørge for, at det danske
mindretalsbiblioteksvæsen fik ca. 332.570,- € i tilskud
fra kredsene og kommunerne.
Alligevel har vi endnu ikke opnået fuld ligestilling
med flertalsbefolkningen på biblioteksområdet,
og derfor er der nok at tage fat på i forbindelsen
med kommunalvalget 2018. Kun en stærk SSWrepræsentation sikrer økonomisk ligestilling af
mindretallet i kommunerne.

3.6

Andre politiske aktiviteter

Også i arbejdsåret 2016-2017 var SSWs kurser til
kommunalpolitikere velbesøgt. Landsforbundet
gennemførte derudover flere hovedudvalgsmøder
og mange informationsmøder med partiets
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landdagskandidater til forberedelsen af valget. I
november 2016 gennemførte SSW sammen med
Nordisk Informationskontor og Landeszentrale für
politische Bildung en ”Demokratikonference”, hvor bl.a.
præsidenten for Nordisk Råd, Henrik Dam Kristensen
fra de danske Socialdemokrater, deltog. I slutningen
af november 2016 arrangerede SSW sammen med
det tyske mindretals ”Schleswigsche Partei” et fælles
arrangement for at drøfte det fremtidige dansktyske samarbejde. I starten af 2017 holdt SSW sin
traditionelle nytårsreception i Wikingerschänke i
Busdorf, hvor forretningsfører Reinhard Böttner fra
Hempels e.V. holdt en usædvanlig festtale ved at
fokusere på de socialt udstødte i Slesvig-Holsten.
Igennem hele året har der atter været en stor interesse
for at høre om SSWs politik og regeringsdeltagelse,
hvilket bekræftes af de mange besøg, partiet fik fra
skoleklasser og voksne grupper – særligt fra Danmark.
For at ære den tidligere landdagskvinde Silke
Hinrichsen stiftede landsforbundet i februar 2017 som
noget nyt en Silke Hinrichsen-Pris. Prisen gives af SSWs
landsforbund til aktive og engagerede kvinder fra
Sydslesvig. Den første pristager blev Katrine Hoop fra
Flensborg.
Flere af landsstyrelsens nedsatte udvalg har fortsat
deres arbejde i det forløbne år. Således drøftede
arbejdsgruppen ”grænseoverskridende samarbejde” på

flere møder bl.a. igen region Sønderjylland-Schleswigs
fremtid. SSWs kvindeforum var ligeledes meget aktiv
og gennemførte flere møder. SSW gennemførte i
det forløbne både flere medlemsmøder om partiets
landdagsvalgprogram og møder, hvor årsagerne til
valgnederlaget blev diskuteret. Det understreger, at
SSW er et udpræget medlemsparti, der sikrer sine
medlemmer stor indflydelse og medbestemmelse.

3.7

SSW siger tak til Anke og Elke

SSWs frontfigur igennem mange år, tidligere minister
og landdagsmedlem Anke Spoorendonk, havde
allerede i god tid meddelt, at hun efter landdagsvalget
stopper sin politiske karriere og derfor ikke ønsker
at fortsætte som medlem af landsstyrelsen. Før
sommerferien meddelte SSWs anden næstformand,
Elke Putzer, ligeledes, at hun ikke længere står til
rådighed som medlem af landsstyrelsen. Dermed skal
der på landsmødet den 16.9.2017 vælges en ny anden
næstformand og bisidder til landsstyrelsen.
Begge kvinder har i mere end 20 år været medlem af
SSWs landsstyrelse og har i mange funktioner gjort
en fremragende og flot indsats for partiet. Mens Anke
Spoorendonk blev valgt til landsstyrelsen som bisidder
den 23.9.1995, indtrådte Elke Putzer som suppleant den
22.10.1996. Det er en meget lang tid at være medlem
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i landsstyrelsen, hvilket dog i SSW har en vis tradition,
idet de tidligere formænd Karl Otto Meyer, Wilhelm
Klüver og Gerda Eichhorn også var medlem i SSWs
landsstyrelse i over 20 år. Alligevel er det en bedrift,
som viser den nære tilknytning som de begge har

til partiet. Vi vil helt sikkert savne deres engagerede
indsats for SSW og også deres gode diskussionsbidrag i
landsstyrelsen og til partiets møder. Vi kan kun ydmygt
sige mange tak for deres politiske virke og ønske dem
alt godt fremover.

4. Afslutning
Kommunalvalget og 70 års jubilæum er i
fokus i 2018
Selv om SSW efter vores mening på alle niveauer
har opnået gode politiske resultater til gavn for
mindretallene i Sydslesvig og for flertalsbefolkningen
i Slesvig-Holsten, er det ikke blevet belønnet af
vælgerne. Partiets ledelse og medlemmerne har
haft en god og konstruktiv drøftelse af årsagerne til
valgnederlaget. Vi er godt på vej til i fællesskab at
drage de rette konsekvenser af landdagsvalget. Derfor
ser vi med optimisme fremad og er parat til at tage fat
på de mange politiske udfordringer, som Sydslesvig og

Slesvig-Holsten står over for i de kommende år.
I arbejdsåret 2017/2018 vil forberedelserne og
gennemførelsen af kommunalvalget stå i fokus. Vi
har stadigvæk et godt udgangspunkt med mange
aktive og gode kommunalpolitikere, som fortjener
vores understøttelse for at få et godt valgresultat.
Derudover skal vi ikke ikke glemme, at det i 2018 er
70 år siden, at mindretalspartiet SSW blev grundlagt.
Dette skal til næste år fejres på behørig vis med vores
medlemmer og venner. Vi siger tak til alle i partiet,
til vore medarbejdere, til samarbejdspartnere i de to
mindretal i Sydslesvig og til alle i Danmark og Tyskland
samt i hele Europa, der har understøttet SSWs arbejde i
det forløbne år.

Flensborg, den 31. august 2017

Flemming Meyer, landsformand

Martin Lorenzen, landssekretær
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Kurze deutsche Zusammenfassung
Wahlerergebnis des SSW war eine Enttäusschung
Mit 3,3 Prozent und 48.941 der Zweitstimmen und dem
Verlust der Regierungsmehrheit der „Küstenkoalition“
wurden die Wahlziele des SSW nicht erreicht. Das
enttäuschende Ergebnis hat viele Ursachen. Zu den
wichtigsten gehört u.a., dass das eigene politische
Profil und die vielen politischen Erfolge (insbesondere
in der Minderheiten- und Kulturpolitik sowie der
deutsch-dänischen Zusammenarbeit) des SSW in der
Regierungsarbeit nicht deutlich genug sichtbar waren für die
Wählerinnen und Wähler außerhalb der Kernwählerschaft.
Die zu enge Anbindung an der Küstenkoalition (und damit
an der SPD und Ministerpräsident Torsten Albig) und
die einseitige Koalitionsaussage für SPD und Grüne vor
der Wahl haben dazu geführt, dass viele bürgerlich- und
regionalorientierte Sympathiewähler dieses Mal nicht den
SSW wählten.
Partei diskutiert Konsequenzen aus der Landtagswahl
Auf der Hauptausschuss-Sitzung zum SSW-Sommertreffen
wurden die Konsequenzen aus dem Wahlergebnis
diskutiert. Der Hauptausschuss hat dabei u.a. empfohlen,
dass wieder deutlicher werden muss, dass der SSW nicht
um jeden Preis in an einer Regierung teilnimmt, sondern
nur wenn wir unsere Politik damit am besten umsetzen
können. Dazu muss das Image/Profil der Partei geschärft
werden u.a. in dem SSW wieder stärker als regionale Marke
„Made in Schleswig-Holstein“ und als regionale Partei
hervorgehoben wird sowie eine stärkere Ausrichtung auf
wirtschaftspolitischen Themen und mehr Angebote für die
Generation 60 Plus.
SSW-Regierungsteilnahme hat viele politische Ergebnisse
gebracht
Die Regierungsteilnahme seit 2012 war richtig, weil der
SSW dadurch über 100 seiner politischen Forderungen aus
dem Wahlprogramm umsetzen konnte. Insbesondere in der
Minderheitenpolitik, Kulturpolitik, der deutsch-dänischen
Zusamemnarbeit und der Sozialpolitik hat der SSW mit
Ministerin Anke Spoorendonk seine klare Handschrift in der
Regierungszusammenarbeit hinterlassen.
Dank an Generalkonsul Henrik Becker-Christensen
Der SSW nimmt mit Wehmut Abschied von Generalkonsul
Henrik Becker-Christensen, der in den letzten 19 Jahren
viel für die dänische Minderheit und für das gute Klima im
Grenzland getan hat. Insbesondere dankt der SSW Henrik
Becker-Christensen für seinen großen Einsatz in Verbindung
mit der Kürzung der Zuschüsse an die dänischen Schulen.
Dadurch hat er entscheidend mit dazu beigetragen die
Minderheitenpolitik des Landes wieder auf den richtigen
Weg zu bringen.
SSW und die Sprachenpolitik
Der SSW unterstützt alle Initiativen des Gemeinsamen
Südschleswigschen Rates um den Gebrauch der
dänischen Sprache in der Minderheit zu förden. Der SSW
sieht es aber insbesondere als seine Rolle an bessere

Rahmenbedingungen für den Gebrauch der dänischen
Sprache in Schleswig-Holstein insgesamt zu schaffen.
Durch die Regierungsbeteiligung des SSW hat das Land
zum ersten Mal einen Sprachenplan für Dänisch erarbeitet.
U.a. kann man sich jetzt mit dänischen Schriftstücke an die
Kommunen in Südschleswig wenden ohne dass, man selbst
die Übersetzung bezahlen soll.
Anke Spoorendonk bekommt Platz im EFA-Vorstand
Weil der SSW-Landesvorsitzender Flemming Meyer durch
seine Landtagsarbeit nicht so viel Zeit zur Verfügung hat,
hat die ehemalige Ministerin Anke Spoorendonk ab Juni
2017 seinen Vorstandsposten bei der europäischen Partei
Europeean Free Alliance (EFA) übernommen.
Der SSW will, dass sich die EU stärker für die Minderheiten
in den europäischen Ländern einsetzt. Die europäische
Partei European Free Alliance, der Zusammenschluss von 35
Regional- oder Minderheitenpartei in der EU, bietet dafür
einen guten politischen Rahmen.
Neue Büros stärkendie Zusammenarbeit
Seit dem 1.1.2017 haben das SSW-Landessekretariat und
die Landtagsgruppe in Flensborghus in der Norderstr. 76
in Flensburg gemeinsame Räumlichkeiten. Damit wird die
Zusammenarbeit zwischen den Landesverband und der
Landtagsgruppe, die sich gemeinsam die Pressestelle teilen,
gestärkt.
Auch die SSW-Jugend und ihr wiedergewählter Vorsitzender
Christopher Andresen bekommen neue Räumlichkeiten. Ab
September mietet die SSW-Jugend ein Büro in der dänischen
Bibliothek in der Norderstraße in Flensburg. Damit hat
die Parteijugend gute Rahmenbedingungen um ihre
jugendpolitische Arbeit fortzusetzen.
Der SSW war wieder sehr aktiv
Seit dem letzten Parteitag waren die SSW-Politiker
und Mitglieder wieder äußerst aktiv und haben mit
zahlreichen politischen Initiativen, mit dem Wahlkampf
zur Landtagswahl und vielen eigenen Veranstaltungen die
politische Landschaft und Debatte in Schleswig-Holstein
geprägt. Als Minderheitenpartei ist der SSW damit seiner
besonderen Rolle gerecht geworden.
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