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Kære delegerede, kære gæster,
liebe Delegierte, liebe Gäste,
hvis vi ser tilbage på det sidste år, kommer vi ikke uden om, at tale om
flygtningekrisen. På grund af borgerkrigen i Syrien er millioner af mennesker på flugt
og mange af dem har søgt til Europa. Lars Harms har jo i sin tale allerede nævnt
dette og præciseret SSWs holdning til denne sag. Jeg vil på dette sted blot endnu
engang sige tak til de mange tusinder af frivillige hjælpere, der i Slesvig-Holsten har
brugt enormt meget tid på at hjælpe disse arme forfulgte mennesker. Det glæder mig,
at Slesvig-Holsten har vist omverdenen sin positive side.
Die Willkommenskultur für Flüchtlinge und Einwanderer ist in SchleswigHolstein vorbildlich. Der SSW dankt dabei den vielen ehrenamtlichen Bürgerinnen
und Bürgern, die den Behörden bei der Aufnahme der vielen Menschen geholfen
haben. Ohne diese ehrenamtliche Hilfe wäre vieles nicht möglich gewesen. Unser
Dank gilt aber auch der Polizei, der Feuerwehr, den THW und den vielen, vielen
hauptamtlichen Mitarbeitern in den Behörden der Kommunen und des Landes, die im
letzten Jahr enormes bei der Bewältigung der vielen Flüchtlinge geleistet haben.
Diese humanitäre und positive Einstellung vieler Menschen werden wir in den
kommenden Jahren bei der Integration dieser Menschen gut gebrauchen können.
Der SSW will, dass diese Integration gelingt und wird in den politischen Gremien des
Landes auch versuchen die Weichen in die richtige Richtung zu stellen. Zum Beispiel
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müssen die anerkannten Flüchtlinge schneller Deutsch lernen um eine
Arbeitsperspektive zu bekommen und sich so besser integrieren können. Dabei dreht
es sich für uns um Integration und nicht um Assimilation. Das ist eine wichtige
Unterscheidung auf die wir als Minderheitenpartei großen Wert legen. Aber alle
Menschen die bei uns Leben müssen unsere demokratischen Werte und unser
Grundgesetz akzeptieren. In dieser Frage gibt es für den SSW keine Kompromisse
– natürlich für keine Bevölkerungsgruppe.
I forbindelse med flygtningesituationen har Danmark siden januar indført
grænsekontrol. Jeg er glad for at danske regeringen i denne forbindelse har været i
dialog med fra landsregeringen og her især med vores minister Anke Spoorendonk
og har valgt en form stikprøvekontrol, der så vidt muligt tager hensyn til erhvervslivet,
pendlere og studerende. Det er vigtig for os at det grænseoverskridende samarbejde
belastes så lidt som muligt. Men der skal ikke herske tvivl om, at jeg ser frem til
at grænsen igen bliver til en åben grænse. Det vil gavne udviklingen i vores
fælles grænseregion.
Overborgmestervalget i Flensborg den 6. juni 2016 gik for SSWs Simon Faber
desværre ikke så godt, idet SPD, CDU og De Grønnes kandidat Simone Lange fik
knap 50 % af stemmerne. Selvfølgelig kan vi ikke være tilfreds med valgresultatet selv om de 22.8 %, som Simon Faber fik, ville til et kommunalvalg for SSW være et
godt resultat. Vi vil på vegne af SSW sige tak til vores overborgmester Simon
Faber for hans store indsats for byen og dens borgere. Vi i SSW har værdsat
hans arbejde i de sidste 5 ½ år for at udvikle Flensborg til centrum i den dansk-tyske
region. Vi i SSW og i mindretallet er stolte over de gode resultater og den
økonomiske og kulturelle fremgang for byen, som Simon Faber har været med til at
sætte i gang. SSWs overborgmester har bidraget til at udvikle Flensborg i den rigtige
retning. Det bliver det eftermæle, som vi i SSW vil gøre vores til for at formidle til
offentligheden.
I SSW har vi også i år måttet konstatere en mindre medlemsnedgang. Vi er
stadigvæk det tredjestørste parti i Slesvig-Holsten, men vores alderspyramide vender
stadigvæk den forkerte vej. Vi har med forskellige tiltage prøvet på at øge
attraktiviteten af at blive medlem i SSW. Vi har i foråret efter mange møder og
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diskussioner besluttet et ny moderne rammeprogram, der præsenterer SSW som et
regional mindretalsparti med et socialt ansvar og europæisk udsyn. Endnu engang
tak til medlemmerne af rammeprogramkommissionen for det gode arbejde.
Samtidig har vi besluttet, at SSWs medlemmer får endnu mere direkte indflydelse på
beslutningsprocesserne i partiet f.eks. ved at hvert medlem har fået stemmeret til
hovedudvalgsmøder og amtsgeneralforsamlinger. Men det er ikke nok. Vi skal tænke
over flere nye tiltag og former for politiske aktiviteter, hvor vi bliver endnu bedre til at
inddrage nye mennesker og unge mennesker i partiet.
Derfor er jeg som landsformand også glad for at vi atter har et meget aktiv
ungdomsparti, som stadigvæk har medlemsfremgang. SSWU har nu 207 medlemmer
og har i dag med Christopher Andresen og Henriette Boysen fået to håbefulde
kandidater med på vores landsliste. Tillykke kære SSWUere. Jeg tror også at de
kommende valg til landdagen i 2017 og kommunerne i 2018 atter vil åbne øjnene for
mange af vores medborgere og få dem til interessere sig for SSWs politik og i sidste
ende for et medlemskab i vort parti. Valgene øger opmærksomheden på
politikken og giver ofte nye medlemmer.
Kun nogle få måneder før landdagsvalget arbejder koalitionen stadigvæk godt og tæt
sammen. Det viser også ministerpræsidents Torsten Albigs besøg på landsmødet.
Aldrig før har en siddende ministerpræsident været med til et SSWs landsmøde. Tak
for besøget, kære Torsten. Regeringssamarbejdet har været til gavn for
mindretallene og for alle borgerne i Slesvig-Holsten. Det kan vi virkelig konstatere.
Senest har Anke Spoorendonk fået landets første bibliotekslov igennem i
Landdagen. Et gammelt krav fra SSW, som endelig blev opfyldt.
Wer meint, dass die SSW-Ministerin Anke Spoorendonk nur als
Kulturministerin glänzt, der irrt gewaltig. Anke Spoorendonk ist es auch gelungen
im Justizbereich wichtige Akzente zu setzen zum Beispiel mit dem neuen
Justizvollzuggesetz. Eine Änderung des Gesetzes war dringend notwendig um die
Resozialisierung der Strafgefangene zu verbessern. Und darum geht es doch: Die
Insassen in unseren Gefängnissen sollen nach Beendung ihrer Strafen in unserer
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Gesellschaft wieder voll eingegliedert werden. Für so eine liberale und humane
Justizpolitik steht Anke Spoorendonk.
Dazu gehört natürlich auch, dass mehr Personal in diesen Bereich eingestellt wird.
Der schleswig-holsteinische Justizvollzug mit 20 zusätzlichen Bediensteten weiter
gestärkt. Anke Spoorendonk hat die Personalausstattung im schleswigholsteinischen Justizvollzug bereits in den vergangenen Jahren bereits deutlich
verbessert. So hat sie zehn Stellen geschaffen, die durch die Schließung der
Abschiebehafteinrichtung Rendsburg frei wurden und in den Allgemeinen
Justizvollzugsdienst gegeben wurden. Weitere zehn neue Stellen wurden zur
Durchführung der Großprozesse besetzt. Mit Einführung des neuen
Landesstrafvollzugsgesetzes kamen weitere sieben Stellen hinzu.
Ich bin zuversichtlich, dass unsere Anke Spoorendonk damit die gute Arbeit im
schleswig-holsteinischen Justizvollzug noch einmal wird verbessern können – im
Sinne der Bediensteten wie der Gefangenen. Welcher Justizminister oder welche
Justizministerin hat in den letzten 10-15 Jahren zusätzliche Stellen in seinem Bereich
geschaffen?? Meines Wissens keiner. Das ist eigens eine Leistung von
Justizministerin Anke Spoorendonk und der Regierungsbeteiligung des SSW.
Mange tak for din fantastiske indsats kære Anke.
Ja. Vi mener faktisk i SSW, at det er gået fremad siden vi er med i
landsregeringen. Selvfølgelig har vi ikke opnået alt det vi vil. Politik er jo en proces,
som aldrig stopper. Selvfølgelig er der problemer, vi ikke har løst. Men nogen gange
er der problemer, som regeringen faktisk er uskyldig i og som oppositionen gør alt for
at puste op. Det gælder desværre vindmøllesituationen i landet. CDU prøver på at
give det indtryk, at landsregeringen bare hen over hovedet på kommunerne vil
beslutte, hvor der må være vindmøller eller ej.
Det er ikke korrekt. Problemet er ikke landsregeringen, men en dom fra
forvaltningsretten i Slesvig. Den dom tvinger os til handling. Ellers ville der kunne
bygges vindmøller overalt og kommunerne ville slet ingen indflydelse have mere på
det område. Vi gør virkelig alt hvad vi kan for at kommunerne stadigvæk har så
meget indflydelse som muligt. En fremtidig mulig CDU-regering kan ikke handle
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anderledes. Situationen er ærgerligt, men det er en kendsgerning, som vi faktisk har
forsøgt at drøfte og belyse på flere af SSWs hovedudvalgsmøder. Så lyt ikke til
oppositionen. Lyt til jeres egne. Kontakt os, hvis i hører kritik af regeringen og SSW.
Vi skal nok prøve på at informere jer ordentligt.
Uanset hvad mener jeg i al beskedenhed at denne regering har gjort en forskel
og at SSW har en stor andel i det. Derfor vil vi også fortsætte i regeringen, hvis
vælgerne vil det. Aldrig før er så meget SSW-politik blevet omsat. Vi har fået opfyldt
næsten 100 valgkrav fra vores valgprogram. Det er bare flot og derfor kan vi også
selvbevidst gå ind i landdagsvalgkampen. Vi har i dag valgt 24 gode kandidater. Jeg
glæder mig til at føre valgkamp med jer alle sammen.
Der kommende Landtagswahlkampf wird knallhart und erbittert geführt werden. Wir
werden, aber wie gewohnt einen sachlichen, an Inhalten orientiert Wahlkampf führen.
Wir werden den direkten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern suchen und sie
versuchen von unserer Politik zu überzeugen. Der SSW hat sich klar positioniert.
Wer uns wählt, weiß was er bekommt. Wir gehören zu Schleswig-Holstein und
gehen nicht auf Kompromiss mit unseren Werten und Haltungen. Kurz um liebe
Bürgerinnen und Bürger:
Wählt den SSW am 7. Mai. WIR MACHEN DAS.

