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Husum, den 16.09.2017
Kære venner,
der er ingen tvivl om, at valgresultatet var en skuffelse for os i SSW. Vi mener selv, at
vi både havde gode kandidater, førte en intens valgkamp og har opnået mange
politiske resultater i regeringssamarbejdet i de sidste fem år. Men vælgerne så det
anderledes og ønskede øjensynligt mindretalspartiet SSW tilbage i rollen som
oppositionsparti. Den rolle påtager vi os selvfølgelig.
Tak til alle sammen der har støttet SSW i valgkampen. En særlig tak til Lars Harms,
der som SSWs nye spidskandidat, har gjort det fremragende som afløser for Anke
Spoorendonk. Lars og vi alle sammen havde fortjent et bedre valgresultat. Jeg er
dog sikker på, at Lars Harms i de kommende år vil skabe gode politiske resultater,
som vil blive belønnet med bedre valgresultater til de næste landdagsvalg.
Mens jeg har været ked af valgresultatet, har jeg været stolt af at vi i SSW på en
sobert og intenst måde har drøftet årsagerne til det og er kommet frem med nogle
gode anbefalinger for det fremtidige politiske arbejde. Vi har på mange møder både i
hovedvalget, på amtsplan og i distrikterne drøftet valget. Det synes jeg er
forbilledligt og viser, at vi er et parti der tager vores basis alvorligt.
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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 SchleswigHolstein“ und als regionale Partei hervorgehoben wird, sowie eine stärkere
Ausrichtung auf wirtschaftspolitischen Themen und mehr Angebote für die
Generation 60 Plus ohne das soziale und minderheitenpolitischen Profil zur
Vernachlässigen.
For mig er det særlig vigtigt, at vi nu hvor vi er i opposition igen får kræfter til det, der
har været kendetegnet for SSWs politik. Nemlig at vi ude i vores kerneområde i
Sydslesvig - i vores valgkredse - tager sager op der berører folk. Vi skal møde
menneskerne ude i marken og drøfter deres problemer med dem. Det er det jeg vil
kalde en folkelig regionalpolitik. SSW skal altså igen satse mere på sin profil som
mindretalsparti med skandinavisk islæt, som kun findes i det nordlige SlesvigHolsten.
Jeg mener at vi er godt på vej til i fællesskab at drage de rette konsekvenser af
landdagsvalget. Derfor ser jeg med optimisme fremad. Vi er parat til at tage fat på de
mange politiske udfordringer, som Sydslesvig og Slesvig-Holsten står over for i de
kommende år. Og dem er der nok af. Det er jo urolige tider. Jeg behøver jo blot at
nævne nogle stikord så ved i hvad jeg mener: BREXIT, TRUMP, ERDOGAN, AFD,
terrorisme, klimaforandringen, flygtningekrisen, eurokrisen, grænsekontrol osv.
Vi kan ikke lukke øjnene hverken i Slesvig-Holsten eller i Danmark og tro at disse
udviklinger ikke påvirker os. Wir leben leider nicht auf einer Insel der Seligen. Wir
müssen uns auch als Minderheitenpartei mit den internationalen
Herausforderungen und Krisen dieser Welt beschäftigen. Derfor engagerer SSW
sig jo blandt andet i det europæiske mindretals- og regionalparti EFA og prøver på at
påvirke den europæiske politik. Det ikke nemt men vi har et fælles ansvar for påvirke
udviklingen.
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Gerade vor dem Hintergrund der vielen Krisen haben wir eine gemeinsame
Verantwortung dafür, dass die politische Debatte nicht weiter verroht. Wir haben
eine gemeinsame Verantwortung dafür, dass politische Gegensätze nicht dazu
führen die Gräben zwischen Menschen zu vertiefen. Wir müssen alles dafür tun,
dass der Respekt vor Andersdenkenden, der Respekt vor verschiedenen Religionen,
der Respekt vor Minderheiten, der Respekt vor verschiedenen Sexualität – also der
Respekt vor den grundlegenden Werten, die unsere Demokratie ausmacht,
eingehalten wird. Dies gilt natürlich auch und gerade in den sozialen Netzwerken.
Gerade jetzt im Bundestagswahlkampf sieht man die Verrohung der Sitten. Egal ob
man nun für oder gegen Bundeskanzlerin Merkel ist, so kann es nicht angehen, dass
bei fast jeder ihrer öffentlichen Wahlkampfveranstaltungen gewaltbereite Schreihalse
ihre Auftritte stören. Demokratie bedeutet nicht, dass die lautesten Schreihälse Recht
bekommen. Sondern in der Demokratie kämpft man mit Worten und
Überzeugungen um die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler.
Her i det dansk-tyske grænseland er vi i de sidste årtier kommet lang med at nå til en
fælles forståelse, gensidig respekt af forskelligheder og til at udvikle vores region i
fællesskab. Region Sønderjylland-Schleswig har gjort sit til denne positive udvikling. I
dag fejrer regionen sit 20 års jubilæum. Jeg må indrømme at jeg personlig i 1997 har
været skeptisk overfor dannelsen af regionen. Men jeg er blevet overrasket positiv.
Regionen har været med til at nedbryde nogle af barriererne i grænselandet og til at
gøre grænsen så lempelig som muligt. Uden regionen og regionskontoret ville de
over 14.000 pendlere, der hver dag krydser grænsen have det meget sværere i
dagligdagen.
Der SSW gratuliert der Region Sønderjylland-Schleswig zu ihrem heutigen 20jährigen Bestehen. Die Region ist ein Beispiel von guter gelebter europäischer
Nachbarschaft und sie hat dazu beigetragen, dass sich das deutsch-dänische
Grenzland in den letzten Jahrzehnten hervorragend entwickelt hat. In der Region
wirken nicht nur die Kommunen und Kreise mit, sondern auch die Minderheiten sind
ein ganz natürlicher Teil der politischen Gremien und können somit ihre
Brückenbauerfunktion erfüllen. Neben den 14.000 täglichen Pendlern möchte ich
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besonders die deutsch-dänische Kulturregion hervorheben, die wohl in ganz Europa
einmalig ist. Auch wenn es natürlich noch viele Defizite gibt z.B. bei der
Gesundheitsversorgung oder bei der gemeinsamen Planung und auch wenn die
aktuellen Grenzkontrollen nicht gerade für Freude sorgen, so sollten wir auf das
erreichte Stolz und es unbedingt verteidigen. Wie steht es doch so schön über den
Flensburger Nordertor: „Friede ernährt. Unfriede verzerrt.“
Det gælder vist for alle livets aspekter. Også hvis vi ser på vores egen andedam –
ikke mindst partiintern. Politik er en alvorlig sag. Men det skal også være sjovt at
være med i SSW. Og fællesskabet er afgørende for at vi kan opnå resultater og at vi
får fat i nye medlemmer. Heldigvis ser det ud til at vi i forbindelse med
landdagsvalget igen har haft en medlemsfremgang og det har vi også brug for de
mange af vores ældre medlemmer desværre falder fra.
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 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 jeg 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
kommunalpolitiker 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 eller andre kulturelle tilskud til mindretallet. Derfor er det nok at
tage fat på i forbindelsen med kommunalvalget 2018. Kun en stærk SSWrepræsentation sikrer økonomisk ligestilling af mindretallet i kommunerne. Altså lad
os smøge ærmerne op og tage fat på det kommende kommunalvalg. Vi har
stadigvæk et godt udgangspunkt med mange aktive og gode
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kommunalpolitikere, som fortjener vores understøttelse for at få et godt
valgresultat.

