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Selvom det sidste år allerede har stået under
landdagsvalgets fortegn, har kystkoalitionen fortsat
lavet ansvarlig politik for landet Slesvig-Holsten.

Nordisk Råd
Generelt kan vi konstatere, at forholdet mellem
Danmark og Slesvig-Holsten, siden 2012 er blevet
meget bedre igen. Det skyldes Især europaminister
Anke Spoorendonks ihærdige indsats.
I forlængelse af det dansk-tyske samarbejde blev
der også sat fokus og ny ”drive” på samarbejdet i
østersøområdet. SSWs selvforståelse og politik har
selvfølgelig altid været inspireret af Danmark og
skandinavisk politik. For os som SSW er det helt klart,
at vi ser Slesvig-Holsten som del af den europæiske
norden og som et vigtigt led til det sydlige Europa.
Derfor har vi som SSW også understøttet det politiske
initiativ, at landet Slesvig-Holsten fremover får en
officiel observatør status indenfor Nordisk Råd. Dvs.
SSWs landdagsmedlem, Jette Waldinger-Thiering, vil
fremover få mulighed at være med til de årlige møder,

hvor de nordiske parlamentarikere tager beslutninger
om forhold som man ønsker at de nordiske regeringer
skal finde løsninger på. Med denne observatørstatus
får landet Slesvig-Holsten en helt ny tilknytning til
Danmark og Norden, takket være Anke Spoorendonks
indsats.

Parlamentarisk undersøgelsesudvalg
I marts 2017 var den afsluttende parlamentariske
behandlig af parlamentets undersøgelsesudvalg
omkring begivenhederne i ”Friesenhof”. Efter godt
og vel to års regelmæssige og arbejdsrige møder har
landdagsgrupperne i den afsluttende debat gjort
rede for deres syn på sagen. For SSW gjorde Flemming
Meyer tydeligt, at det efter hans mening hurtigt blev
klart at det for oppositionen drejede sig hovedsagligt
om at desavouere den ansvarlige minister og at
pigerne fra Friesenhof kun blev instrumentaliseret til
deres formål.
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Flygtninge fra Afghanistan
Selvom man på forbundsplan har truffet beslutning
om at hjemsende afghanske flygtninge, har SlesvigHolsten sat sig hen over denne beslutning. For SSW
har det været helt klart, at vi ikke sender mennesker
hjem i lande hvor der er krig og terror. Når man ser
nøje på sikkerhedssituationen i Afghanistan, må man
konstatere, at situationen har forandret sig. Der er
selvmordsangreb og terror rundt omkring i landet,
også i regioner, som i de sidste år blev betegnet som
sikre. Vi har understøttet landsregeringens besluttning
om at standse hjemsendelsen af afghanske flygtninge
fordi landets sikkerhed er forværret. Dette cirkulære
gjaldt fra den 14. februar til den 13. maj 2017.
Landsregeringen og kystkoalitionen blev kritiseret for
denne politiske enegang.
Imidlertid har forbundsregeringen korrigeret sin
holdning i sagen. En generel hjemvisning er udsat,
så længe sikkerhedssituationen ikke er klar. Kun på
frivillig basis må man rejse hjem til Afghanistan,

eller som dømt gerningsmand eller som såkaldt
”Gefährder“.

”Landespolitik mit Vergangenheit” -

et historisk opgør med tidligere politikere
med nazi fortid
På grundlag af en enstemmig landdagsbeslutning
har historikerne Uwe Danker og Sebastian LehmannHimmel i slutning af sidste år fremlagt deres
videnskabelige undersøgelse omkring slesvigholstenske politikere med nazi fortid i efterkrigstiden.
Det er blevet tydeligt, at slesvig-holstensk politik
i efterkrigsårene har været langt mere berørt af
eks-nationalsocialister end tilfældet var i andre
forbundslande.
”Landespolitik mit Vergangenheit” foreligger i bogform
og er et videnskabeligt opgør med landets politiske
historie. Undersøgelserne gør tydeligt, at ikke ét parti i
landdagen har været uberørt eller fri for personer med
nazi-fortid – det gælder også for SSW.
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For os er det helt klart, disse undersøgelser giver
anledning til at fortsætte og udvide undersøgelserne.

Modernisering af videreuddannelsesloven
Enhver har ret på videreuddannelse, sådan er det
slået fast i loven for videreuddannelse. Men også
for videreuddannelsesloven gælder, at det kun er så
godt, såvidt det bliver omsat. Derfor kan det være
nødvendigt, at love bliver moderniseret og de bliver
tilpasset til realiteten.
I december sidste år har kystkoalitionen besluttet en
modernisering af virdereuddannelsesloven. Vi har
ikke kun sat fokus på kulturel videreuddannelse. For
os var det vigtigt, at videreuddannelse generell får
en ny drive. Dvs. med vores lovændring har vi udvidet
tilbuddet. Men vi var også nødt til at skabe finansiel
sikkerhed for de ansvarlige organisationer og derfor
har vi sørget for at give flere penge ind i systemet.
Generelt må dog konstateres, at der for få, der tager
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chancen for videreudannelsen. Derfor må det fremover
også dreje sig om, at skabe attraktive tilbud, sådan at
flere mennesker gør brug af mulighederne.

Diskrimineringsfri adgang for homoog biseksuelle mænd som bloddonorer
Efter tysk lov er det stadigvæk sådan, at homo- og
biseksuelle mænd er udelukket fra bloddonation, dvs.
på grund af deres seksuelle orientering er de udelukket
fra at donere blod. Lovgiveren ser en generel fare for
en HIV-transmission når homo- og biseksuelle mænd
donerer deres blod til blodbanker. Derfor er denne
gruppe udelukket fra at hjæpe andre mennesker med
deres blod.
Dette er helt klart en generell udelukkelse pga.
seksuell orientering og er dermed i strid med
diskriminieringsforbuddet. Helt klart har patientens
sikkerhed største prioritet, dog må en risikovurdering
ved bloddonation ikke bero på fordomme. De faktiske
ricici må afvejes helt rationelt og i givet fald må
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forundersøgelserne tilpasses. Dvs. at man er nødt til
at udarbejde et detaljeret spørgekatalog der tager
hensyn til forskellige risikofaktorer i stedet for et
totalforbud. Landdagen har i december vedtaget en
fællesbeslutning om at opfordre forbundsregeringen
til at ophæve den generelle udelukkelse af homo- og
biseksuelle mænd fra at donere blod.

Fællesudvalg Slesvig-Holsten og
Hamborg
Samarbejdet mellem Slesvig-Holsten og Hamborg
har altid været meget tæt. Det er på mange
forskellige plan – økonomi, arbejdsmarked, trafik eller
planlægning bare for at nævne fire – at de to lande er
rykket tættere sammen, for at hjælpe hinanden.
SSW har altid udtalt sig for et tæt samarbejde
med Hamborg, fordi vi ser store chancer for landet
Slesvig-Holsten i sådan et tæt samarbejde. Dette
gælder for såvidt ikke kun for metropolregionen –
Hamburger Speckgürtel – men for hele landet. Sådan

et samarbejde har heller ikke noget med Nordstaat
at gøre. Vi har et godt samarbejde, som ikke er
institutionaliseret. Det må dog konstateres, at på
mange områder skal der også politiske beslutninger
til for at genemmenføre de forskellige projekter.
Af forfatningsmæssige grunde er det ikke tilladt
at, danne ét fællesudvalg. Derfor har landdagen
besluttet at indsætte et udvalg, ”Ausschuss für die
Zusammenarbeit der Länder Schleswig-Holstein und
Hamburg”. Parallelt har det hamborgske parlament
– Hamburger Bürgerschaft – besluttet, at indsætte et
udvalg med de samme opgaver. Begge udvalg afholder
principielt fælles møder.

Ferie for familier med mange børn
Hvert fjerde mindreårige barn i Slesvig-Holsten lever
i et hjem, der ikke har de finansielle muligheder
og råd til at tage på ferie. SSW er kommet med et
politisk tiltag for at ændre det. Vores formål med
initiativet er, at familier med mange børn og enlige
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forældre skal have mulighed for at holde ferie i en
af ca. 100 velgørende familie-feriehuse i Tyskland –
gemeinnützige Familienferienstätten. Til dette formål
blev der indrettet en fond på 200.000 Euro.
Dette er ingen ny opfindelse, det har været muligt
allerede i 50’erne og 60’erne i Tyskland. Men idag har
kun otte ud af 16 forbundslande lignende fonde som
giver tilskud til ferie. Denne regel blev afskaffet i 2011
af den daværende CDU og FDP regering. Vi korrigerer
denne fejl, sådan at børn og unge igen har mulighed
for at opleve familiesamvær som gavner deres
udvikling.

Mindretals- og regionalsprog i vuggestuer
I sin tid har SSW sat gang i et initiativ, som skulle
være til gavn for mindretals- og regionalsprog i
vuggestuerne og vi har afsat flere hundredtusinde
Euro til dette formål. Landet giver et tilskud på 2.000
Euro til hver plejegruppe der søger, når de tilbyder
dansk, frisisk eller plattysk.
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I midlertid oplever vi, at vi har stor succes med vores
initiativ til at understøtte og fremme mindretals- og
regionalsprog i vuggestuerne her i landet. SlesvigHolsten er landet med en enestående kulturell og
sproglig mangfoldighed. Derfor er det vigtigt, at
allerede de mindste får adgang til de forskellige
sprog. Med vores initiativ fremmer vi den sproglige
mangfoldighed som del af barnets udvikling. På grund
af den store succes, vil SSW sætte sig ind for, at også
den nye landsregering fortsætter med programmet.

En fridag mere
Hvis det kommer til at Slesvig-Holsten i fremtiden vil
få en arbejdsfri helligdag mere end før så skyldes det
SSWs initiativ for en ”Tag der Landesverfassung”. Som
bekendt er Slesvig-Holsten et af de forbundslande
med færrest helligdage. Det alene er anledning nok
til at forandre noget ved det. Men vi mener også
at lige vores landsforfatning skulle komme mere i
offentlighedens focus. Efter forfatningsreformen i
2014 blev det tydeligt at vores landsforfatning ikke
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kun er en stadigvæk moderne forfatning men også
en forfatning der rummer de vigtigste punkter
der holder samfundet sammen. Det gælder f.eks.
grundlovene, det demokratiske system, transparente
forvaltningsprocesser og ikke mindst de særlige
mindretalsrettighder vi har. Derfor er der al grund til at
hylde vores landsforfatning og de rettigheder folk har
med en særlig arbejdsfri dag.

Medarbejderne skal overtages
Med et andet initiativ vil vi sørge for at medarbejderne
efter en udlicitering af offentlige trafikopgaver skal
overtages når en anden har vundet udliciteringen.
Indtil nu kan den der udliciterer kræve at
medarbejderne bliver viderebeskæftiget, men man
er ikke forpligtet til det. Det fører til at den ene eller
anden offentlige arbejdsgiver ”glemmer” det for at få
billiglønnede medarbejderne. Det vil vi forandre, fordi
vi mener at også medarbejderne i trafiksystemet og
deres familier skal have en vis sikkerhed.

Bafög-Refom
Vi har stillet et andragende om at vores Bafög-System
skal ændres og at den nye landsregering skal sætte
sig ind for at Bafög i fremtiden beregnes uden at
forældrenes indtægter bliver modregnet og uden at
halvdelen af Bafög skal tilbagebetales. Det initiativ
skal sørge for at de unge bliver mere selvstændige og
uafhængige af forældrene. Der er penge nok til det
på forbundsplan. Man regner med omkostninger på
omkring 3 mia. euro. Overskuddet på forbundsplan
ligger i år på omkring 12 mia. euro.

Planlægningen af infrastruktur skal
forbedres
Tysklands og landets planlægningslove skal i fremtiden
tilpasses så det er nemmere, lettere og hurtigere
at planlægge og omsætte infrastrukturprojekter. I
Tyskland er det alt for svært at omsætte projekter.
Derfor har vi stillet et andragende at landsregeringen
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skal skaffe et system der ligner de danske forhold.
Når man er politisk enig om et projekt så skal det i
fremtiden kun dreje sig om, hvordan man omsætter
projektet og ikke, om man omsætter projektet.

Mindretalspolitikken
Det bliver interessant, hvordan mindretalspolitikken
udvikler sig de næste år. I den sidste valgperiode har
vi afsikret mange mindretalsrettigheder via love, i
kontrakter og gennem vores landsforfatning. Det har
været en stor mindretalspolitisk succes der nu sikrer
rettighederne, da vi ikke mere er i regeringsansvar. Men
stadigvæk venter der opgaver på os.
Der er kontrakter mellem landet og f.eks. Dansk
Centralbibliotek og Nordfriisk Instituut. Her er
det nødvendig at disse kontrakter forlænges og
videreudvikles. Dertil hører også at tilskuddet til de
berørte ogranisationer fremskrives.
Noget andet er at vores danske kulturforening, SSF,
indtil nu ikke har fået en sådan kontraktaftale. De
sidste årtier fik SSF stort set altid det samme tilskud.
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I realiteten er det en nedskæring p.g.a. inflationen.
Her skal der også et bedre perspektiv med et markant
forhøjet tilskud til.
Än uk bai da friiske täiwe der apgoowe. Dåt lönj as
jüst begand ma än stal twäärspräkete schilde önj
Nordfraschlönj ap. Ouers bit heertu san bloots naie
schilde twäärspräket mååged wörden. Da üülje
schilde wat stönjen bliwe, schan ouers uk amstald
wårde. Sü säit et uk et friisk-gesäts. Än deer schan da
feroontuurdlike mansche åltens wider aw haanewiset
wårde.
Än we hääwe nü dåt forårbe for en stifting for da
friiske lååsted. We hääwe enooch stiftingskapitool
(ambai 1,5-2 Mio. euro), we koone da lottomadle for da
luupene ütjeefte brüke än et wus bit heertu ploond,
dåt e stifting tu e 01.01.2018 grünläid wårt. Deer schan
we am fååsthüülje.
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Landdagsgruppen holder skindet på
næsen
Vi må erkende, at landdagsvalget ikke gik som vi
havde forventet og håbet. Selvom vi har tabt stemmer,
kunne vi dog holde på vores tre mandater – og det er
det, det kommer an på. Sammen med mine kollegaer
Jette og Flemming vil vi nu lave et konstruktivt
oppositionsarbejde – og det er jo ikke nyt for SSW.
Den 06. juni mødtes den 19. landdag for første gang og
har konstitueret sig. Siden er vi så småt begyndt med
det politiske arbejde igen. For os gælder det nu om, at
vi fortsætter vores konstruktive politik, som man hidtil
altid har kendt SSW for.

Tak
Sidst – men ikke mindst – siger jeg tak for et godt
og tillidsfuldt samarbejde med mine kollegaer i
landdagsgruppen og vores gode medarbejdere.
Med stolt kan vi sige, at det har været os, der var med i
den første regering, som SSW har været en del af. Det
var en dejlig tid og vi har opnået en masse gode ting
for landet.
Særlig tak til vores minister Anke Spoorendonk og
hendes team. En særlig tak også til landssekretariatet
og alle dem der støtter vores arbejde.

Lars Harms
Formand for SSWs landdagsgruppe/
formoon foon e SSW-loondäisfloose
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