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1. Året 2015-2016
1.1

Årets højdepunkter

I arbejdsåret 2015-2016 har landsstyrelsen haft
fokus på at udvikle partiets politik og styrke det
organisatoriske arbejde. Årets højdepunkt var
vedtagelsen af SSWs nye rammeprogram i starten
af 2016. På samme landsmøde blev det vedtaget, at
medlemmerne fremover får endnu mere indflydelse
i partiets organer. Samtidig er partiet gået i gang
med forberedelsen af landdagsvalget 2017, hvor
partiets basis i første halvår 2016 har udpeget deres
valgkredskandidater og er kommet med deres
bud på kandidater til SSWs landsliste. Allerede i
efteråret udpegede landsmødet Lars Harms som
ny spidskandidat for SSW til landdagsvalget.
Derudover har landsforbundet understøttet SSW
Flensborg bys overborgmestervalgkamp. Desværre
gik overborgmestervalget i Flensborg ikke så godt for
overborgmester Simon Faber - selv om han havde stor
opbakning både fra SSW Flensborg, SSWUngdom og
SSWs landsforbund. Alt i alt har vi i det forløbne år
Et af utallige møder i rammeprogramskommissionen

igen haft et meget højt aktivitetsniveau, hvor partiets
politikere og medlemmer var med til at præge den
politiske debat i Slesvig-Holsten.

1.2 SSW har fået et nyt rammeprogram

SSW fik i april 2016 et nyt rammeprogram,
som blev vedtaget med stort flertal på et
ekstraordinært landsmøde i Harreslev. Det nye
rammeprogram erstatter det gamle fra 1999, som
slet ikke var tidsvarende i forhold til den politiske,
kulturelle og teknologiske udvikling som vort
samfund og hele verden har gennemgået siden
dengang. Rammeprogrammet blev udviklet af en
rammeprogramskommission, som efter to års arbejde
med mange interne og eksterne møder i efteråret 2015
kunne fremlægge et udkast. På dette sted skal der
endnu engang lyde en stort tak til alle medlemmer
af rammeprogramskommissionen for deres kæmpe
indsats.
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Dette udkast blev herefter diskuteret på flere
regionale møder, hvor alle SSWs medlemmer fik
mulighed for at komme med egne forslag. På det
ekstraordinære landsmøde var der derfor fremsat
mange ændringsforslag som efter gode debatter
blev sat til afstemning. Med det nye rammeprogram
fremstår SSW som et moderne, social bevidst og
nordisk inspireret mindretals- og regionalparti, der er
parat til at bære et politisk ansvar på alle niveauer for
at udvikle vores samfund og som også vil engagere sig
i den europæiske politik. Udgangspunktet for al vores
politiske virke er og forbliver det danske mindretal og
de nationale frisere i Slesvig-Holsten.

1.3 Mere indflydelse til SSWs medlemmer
Sammen med et nyt rammeprogram vedtog det
ekstraordinære landsmøde, at alle medlemmer
fremover har stemmeret både til hovedudvalgsmøder
og til amtsgeneralforsamlinger. Dermed fortsætter
SSW sine bestræbelser på at gøre det mere attraktivt
at være medlem i partiet ved at få mere direkte
indflydelse på de politiske beslutninger. Samtidig
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blev der besluttet, at der fortsat vælges delegerede
til hovedudvalgsmøder og amtsgeneralforsamlinger,
således at der stadigvæk er medlemmer, der føler et
særligt ansvar for at følge med i partiets politik. For
partiets højeste myndighed – landsmødet – gælder
stadigvæk delegeretsystemet.

1.4 Lars Harms er SSWs nye spidskandidat
SSWs minister Anke Spoorendonk og partiets
spidskandidat siden 1996 bekendtgjorde allerede for
over et år siden at hun ikke mere står til rådighed
som landdagskandidat til det næste valg. På SSWs
landsmøde i september 2015 blev Lars Harms
enstemmigt valgt som partiets nye spidskandidat til
landdagsvalget 2017. Lars Harms er den første friser
siden Berthold Bahnsen, som i slutningen af 1960érne
var spidskandidat for SSW. Han har stor opbakning
i hele partiet og i mindretallene på grund af hans
fremragende politiske indsats i de sidste 20 år – ikke
mindst som formand for SSWs landdagsgruppe siden
2012. Vi er overbevist om, at Lars Harms kan løfte den
store arv som hans forgængere Anke Spoorendonk,

FOTO: LARS SALOMONSEN

Lars Harms taler efter sin nominering til spidskandidat
på SSWs landsmøde i september 2015
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SSWs kandidater til landagsvalget 2017
Karl Otto Meyer, Berthold Bahnsen og Samuel
Münchow har efterladt.
På grundlag af vedtægtsændringen havde alle
medlemmer mulighed for at vælge deres lokale
landdagskandidater direkte. På fem regionale møder
valgte SSWs basis 13 valgkredskandidater og kom med
flere anbefalinger til SSWs landsliste. For første gang
opstiller SSWs tre valgkredskandidater i hele byen Kiel
og opstiller i valgkredsen Slesvig-Ditmarsken. Sammen
med vores 3 aktuelle landdagsmedlemmer Lars
Harms, Jette Waldinger-Thiering og Flemming Meyer
kandiderer 25 personer for SSW til landdagsvalget 2017.
Det er ny rekord for partiet i antal landdagskandidater
og bl.a. opstiller SSWU med to egne kandidater. Den
endelige landsliste for SSW, som er afgørende for
hvem der kommer i Landdagen, bliver besluttet på
landsmødet i september. Vi forventer kampvalg til flere
af de forreste listepladser.

1.5 Koalitionen gør klar til landdagsvalget
”Kystkoalitionen” med SSW, SPD og De Grønne
arbejder fortsat godt sammen til gavn for borgerne.
Siden september 2015 er der kommet næsten 50.000
flygtninge til landet - især fra Syrien og Irak. Til trods
for de mange udfordringer som dette medfører, blev
de godt modtaget af de fleste borgere. Måske skyldes
det Slesvig-Holstens historie efter 2. verdenskrig, hvor
landet modtog 1 million flygtninge overvejende fra

Østpreusen og Slesien. Selvfølgelig er integrationen
af de mange mennesker en stor opgave især for
kommunerne i disse tider, hvor den offentlige debat
i Tyskland og hele Europa er præget af terrorisme og
usikkerhed.
Koalitionen gør alt for at denne store opgave lykkes
- uden at det går ud over de mange andre opgaver
som landet skal løfte som f.eks. på skoleområdet,
på det sociale område eller når det drejer sig om
infrastrukturen i Slesvig-Holsten. Koalitionspartierne
har i de sidste fire år arbejdet godt sammen med
ministerpræsident Torsten Albig i spidsen og derfor
er der enighed om at fortsætte regeringssamarbejdet
efter landdagsvalget 2017, hvis et flertal af borgerne
ønsker det.
En meningsmåling i april 2016 viste, at der fortsat er
et flertal for regeringen. Men valget er først i maj 2017
og meget kan ske endnu. F.eks. er det ikke usandsynligt
at det nye tyske højrepopulistiske parti, AFD, kommer
ind i Landdagen. Derfor skal regeringen og koalitionen
arbejde målrettet videre med at udvikle landet, således
at borgerne også i 2017 ønsker en fortsættelse af dette
regeringssamarbejde. SSW vil gøre alt hvad vi kan for
at forhindre et regeringsskifte. Vi har fået næsten alle
vores valgkrav opfyldt i de forløbne år. Det gælder især
på mindretalsområdet, men også for udviklingen af
det for os vigtige dansk-tyske samarbejde, hvor det
senest lykkedes vores minister Anke Spoorendonk at
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få en observatørplads for Slesvig-Holsten i Nordisk
Råd. Dermed har SSW bidraget til at Slesvig-Holsten
bogstavelig talt er kommet tættere på Norden.

1.6 Overborgmestervalget i Flensborg

Overborgmestervalget i Flensborg den 5. 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. De 22,8 %, som Simon
Faber fik, ville til et kommunalvalg for SSW være et
godt resultat. Men for et parti med den siddende
overborgmester, der har massevis af gode resultater og
skabt fremgang for byen, er valgresultatet skuffende.
Hvis man analyserer valgresultatet og ser på de
enkelte valgkredse, er det påfaldende, at Simon Faber
står stærkest i de valgkredse hvor SSW traditionelt står
godt. Dvs. i et vist omfang lykkedes det at mobilisere
vore egne vælgere. Men en valgdeltagelse på lidt
over 30 % er ikke særlig godt – selv om det er steget
lidt i forhold til 2010. Det er desværre ikke lykkedes
for os og Simon Faber i nævneværdigt omfang at få
Gadevalgkamp i Flensborg i år

stemmer fra flertalsbefolkningen. SSW har sammen
med Simon Faber ført en sobert, fair og anstændig
valgkamp. Vi har satset på at præsentere Simon Fabers
gode resultater og ideer for byen. Vi har sat Flensborg
i centrum. Vi vil på vegne af SSW sige tak til vores
overborgmester Simon Faber for hans store indsats
for byen og dens borgere. Vi har værdsat hans arbejde
i de sidste 5 1/2 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.

1.7 SSW og grænsekontrollen ved
den dansk-tyske grænse

Allerede i flere år er bølgerne gået højt i Danmark og i
Slesvig-Holsten når talen kommer på at genindføre en
fysisk grænsekontrol ved den dansk-tyske landegrænse
på grund af stigende flygtningetal eller krimininaliten

FOTO: LARS SALOMONSEN
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støtter grænseoverskridende kulturprojekter.
For unge mennesker i vores region er det
attraktiv at bo i det ene land og arbejde
i det andet land. Især Flensborg er en by,
som tiltrækker mange unge danskere. De
bor i byen og arbejder i Danmark helt uden
problemer. Det er denne positive og gode
udvikling i det dansk-tyske grænseland,
som vi mener er i fare, når der er stærke
kræfter i Danmark, der vil genindføre en
permanent grænsekontrol ved den dansktyske grænse. For tiden har Danmark indført
stikprøvekontroller, som kun har ført til få
ulemper for nogle pendlere eller vognmænd.
Det kan man en overgang leve med. Det var
især vores minister Anke Spoorendonk der
med ihærdige samtaler har overbevist den
danske regering om kun at indføre denne
Martin Lorenzen og Uffe Elbæk fra Alternativet ved Kruså grænse
begrænsede grænsekontrol.
En genindførelse af en permanent og fysisk
hen over grænsen. Det er ingen hemmelighed, at SSW
grænsekontrol vil på lang sigt hæmme den
er imod dette af forskellige årsager. Vi er i forbindelse
grænseoverskridende trafik og vores fælles
med indførelsen af den danske grænsekontrol fra
arbejdsmarked. Derudover vil det betyde et stort
januar 2016 blevet beskyldt for at være illoyalt overfor
psykologisk tilbageskridt for hele regionen. Og alle
vores moderland Danmark. Intet kunne være mere
ved, at psykologi betyder meget for den økonomiske
forkert, idet vores synsvinkel tager udgangspunkt i
og kulturelle udvikling. Næsten alle borgmestre på
fremtidsperspektiverne for vores fælles grænseland.
begge sider af grænsen er derfor imod en skærpet
Den åbne grænse og den positive udvikling mellem
grænsekontrol – også det regionale erhvervsliv er
Tyskland og Danmark har i de sidste 10 år ført til et
meget bekymret for udviklingen og har advaret mod
økonomisk opsving med titusinder af grænsependlere
en genindførelse af en permanent kontrol.
og en frugtbar kulturel udveksling, idet der blandt
andet blev indgået en dansk-tysk kulturaftale som

2. Samarbejde og kontakt til andre
2.1 SSW får plads i EFA-bestyrelsen
På EFA-kongressen i Korsika i marts 2016 blev
Flemming Meyer valgt til EFAs bestyrelse, som en af
7 vicepræsidenter. Det europæiske parti European
Free Alliance (EFA), som er en sammenslutning af 35
regional- og mindretalspartier, vil fremover styrke sin
mindretalspolitiske profil bl.a. ved at få bedre kontakt
til den europæiske mindretalsorganisation FUEV og
ved at have flere repræsentanter fra mindretalspartier
i bestyrelsen. Derfor blev SSW spurgt, om vi var
villige til at få en bestyrelsespost. SSW har sagt ja

til posten, fordi vi gerne vil styrke vores europæiske
samarbejde og mulighederne for at få indflydelse
på politikken i Bruxelles. Det nye rammeprogram
lægger ligeledes op til at SSW skal være sig sin
internationale rolle som mindretalsparti bevidst og
være mere aktiv på europæisk plan. Udover SSW sidder
der også repræsentanter fra mindretalspartier fra
Vestfrisland og fra Ålandsøerne i bestyrelsen. På grund
af Flemming Meyers store arbejdsbelastning som
landdagsmedlem og landsformand er det aftalt, at
Anke Spoorendonk overtager bestyrelsesposten i EFA
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efter at hun er stoppet som europaminister i maj 2017.
Bestyrelsesperioden går 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.

2.2

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
- de tyske partier på landsplan, f.eks. SPDs og de
Grønnes landsledelse til koordineringsmøderne og
deltagelse i CDU Slesvig-Holsten 70 års jubilæum
- de danske partier på landsplan, f.eks. Venstre,
Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og
Slesvigsk Parti samt deltagelse i Det kommunale
Topmøde i Ålborg og SSFs Folketingstur.
- de tyske og danske myndigheder f.eks. et møde
i Kontaktudvalget med forbundsregeringens
mindretalskommitterede Hartmut Koschyk
- bestyrelsen, forvaltningsgruppen og kulturudvalget
FOTO: MARTINA METZGER
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af region Sønderjylland-Schleswig og med de
sydslesvigske organisationer, inkl. Det Sydslesvigske
Samråd
og mange enkeltpersoner eller organisationer i øvrigt,
der søger kontakt til partiet. For os som mindretalsog regionalparti er disse møder og kontakter en
uundværlig del af vores arbejde og meget givtige
for det politiske arbejde og politiske tiltag. Det
samme gælder, når vi ser på kontakter og udveksling
af informationer med flertalsbefolkningen, hvilket
hænger sammen med vort daglige politiske virke på
lands- og kommunalplan.

2.3

Samrådet indgår ny
samarbejdsaftale

I december 2015 indgik Det Sydslesvigske Samråd
efter et års forhandlinger en ny samarbejdsaftale.
Som noget nyt er der mulighed, ved visse fælles
anliggenheder for Sydslesvig, at gennemføre
flertalsafstemninger i Samrådet. Derudover skal der
gennemføres en årlig Sydslesvigtingkonference, hvor
vigtige emner for det danske mindretal kan drøftes.
Sidst men ikke mindst bliver Samrådets formand nu
Sydslesvigkonference
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valgt med flertal for to år. Formanden kan genvælges
to gange og kan komme fra alle organisationer, der
har plads i Samrådet. Før gik formandposten på skift
i de store folkevalgte foreninger. Den første formand
for det nye Samråd blev Christian Jürgensen fra Dansk
Centralbibliotek for Sydslesvig. SSW havde ønsket sig
en mere vidtgående reform af Samrådssamarbejdet.
For os er det vigtigt, at der er et fælles demokratisk
forum i Sydslesvig, som kan fungere som talerør for
hele det danske mindretal og som kan drøfte vigtige
fælles anliggenheder for mindretallet. Vi ser den nye
aftale som et lille skridt i den rigtige retning.

2.4

Mindretalsrådet advarer mod
hadsk politisk debat

Den heftige debat om de mange flygtninge som
Tyskland har modtaget siden september 2015 har fået
negative følger for flere af de mindretal, som SSW
og SSF samarbejder med i mindretalsrådet i Berlin.

Således har både de slaviske sorbere og Sinti og
Romaerne i Tyskland i stigende grad været udsat for
overgreb siden sidste efterår. I Sachsen og Brandenburg
er mange sorbiske byskilte blevet ødelagt og unge
sorbere blevet overfaldet. Sinti og Romaerne mærker
en stigende aggression mod sig i hele Tyskland, som
også fører til verbale og fysiske overgreb. På den
baggrund udtalte mindretalsrådet sig i forbindelse
med et besøg i Sinti og Romas Dokumentationscenter
i Heidelberg i marts 2016 i en pressemeddelse mod
den stigende fremmedfjenskhed og advarede mod
den hadske poltitiske debat, som flygtningedebatten
har udviklet sig til. For mindretallene i Tyskland er
det afgørende at den demokratiske debat føres
på en ordentlig og sober måde og respekten for
mindretallenes rettigheder sikres. For os i SSW er det
vigtigt, at vi som repræsenterer de stærkere mindretal
i Tyskland, i disse tider er solidarisk med de svagere
mindretal. Et fungerede demokrati bør altid måles på,
hvordan den behandler sine mindretal.

3. Vores eget parti
3.1 Partiets økonomi er fortsat stabil

Landsforbundets regnskabsresultatet for 2015 udviser
et overskud på 59.157 €. Det er ca. 4.000 € bedre end
oprindeligt budgetteret. På grund af ekstraordinære
indtægter til finansieringen af den tyske udgave
af SSWs historie var indtægtssiden med 581.683 €
næsten 9.000 € større end budgetteret. Vi siger tak
til de danske fonde, der har bidraget til at denne bog
ligeledes kunne udgives på tysk. På udgiftssiden var
personaludgifterne 6.000 € mindre end budgetteret,

mens især udgifterne til arrangementer med ca.
22.000 € var meget højere end fastlagt i budgettet.
Det viser det høje aktivitetsniveau i partiet og er
dermed ”fornuftige” udgifter.
Overskuddet overføres til partiets valghenlæggelser,
som skal bruges til valgene i 2016, 2017 og 2018.
Per 31.12.2015 har landsforbundet en formue på ca.
170.000 €. Til overborgmestervalgkampen 2016 i
Flensborg gav landsforbundet et tilskud på 25.000 €.
Da valgkampene i de næste år er budgetteret med
i alt 320.000 € skal landsforbundet til trods for
partiets stabile økonomi stadigvæk i de næste år
spare op til valgkampene. For 2017 har SSW på lige
fod med de andre sydslesvigske organisationer søgt
Sydslesvigudvalget om en forhøjelse af tilskuddet fra
Danmark på 1,7 %.

3.2

SSWs landssekretariat flytter
per 1.1.2017

Efter længere drøftelser har SSWs landsstyrelse
sammen med landdagsgruppens ledelse besluttet,
at partiets landssekretariat fra den 1.1.2017 flytter fra

11

Landsformandens skriftlige beretning
og organisationsberetning 2016

FOTO: LARS SALOMONSEN

lokalerne i Schiffbrücke 42 over til landdagsgruppens
lokaler i Norderstr. 76 i Flensborghus. Udover at det
på lang sigt giver en økonomisk gevinst for begge
parter, sikrer flytningen et tættere samarbejde
af landssekretariatet og landdagsgruppen samt
presseafdelingen, hvilket især er gavnlig i forbindelse
med de kommende valgkampe. Herudover vil der være
bedre muligheder for landssekretariatet at modtage
gæster og kontorerne kan besættes bedre i ferietiden.
Da landssekretariatet i slutningen af året sammen
med SSF indfører et nyt medlemskartotekssystem (for
at kunne yde en bedre medlemsservice) vil partiet
administration fra det nye år være mere moderne og
mere effektivt.

3.3

SSWs medlemstal

Medlemstallet er fra slutningen 2014 til udgangen af
2015 faldet med netto 78 medlemmer. SSW havde per
31.12.2015 i alt 3.552 medlemmer. SSW er fortsat det
tredjestørste parti i Slesvig-Holsten. Nedenstående
oversigt viser medlemstal for 2012, 2013, 2014 samt
2015 per amt:
Amtsforbund

2012 2013 2014

2015

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

1.076 1.062 1.065 1.002
1.537 1.559 1.517 1.523
742 744 725
702
305 325 323
325

Ialt:

3.660 3.690 3.630 3.552

Mens Slesvig-Flensborg og Rendsborg-Egernførdes
amts medlemstal er stabile, var det især Flensborg
by og Nordfrislands amt, hvor der var en forholdsvis
stor nedgang i medlemstallet. Hovedårsagen i
tilbagegangen er fortsat at mange gamle SSWmedlemmer afgår ved døden og at der ikke kommer
nok nye medlemmer til. Næsten halvdelen af
SSWs medlemmer er over 60 år. Det viser, at SSWs
medlemspyramide stadigvæk vender den forkerte
vej og at tilbagegangen formegentlig vil fortsætte i
de næste år. Tilsyneladende er interessen for politik

SSWUs formand, Christopher Andresen
og opmærksomheden om SSWs betydning som
mindretalsparti ikke så stor når der ikke er valgkamp.
De senere år viser, at det især i forbindelse med SSWs
valgkampe er lykkedes at få mobiliseret det danske
mindretal og at få fat i nye medlemmer. SSW er derfor
klar med nye medlemshvervekampagner i forbindelse
med de kommende valg. Derudover må partiet
konsekvent arbejde videre med, at SSWs medlemmer
får endnu mere direkte indflydelse på partiets politik,
således at det bliver mere attraktivt at være medlem i
SSW.

3.4

SSWU formand fortsætter

Til SSWUs landsmøde den 13. maj 2016 blev Christopher
Andresen fra Flensborg genvalgt som formand for
SSWs Ungdom. Da Christopher Andresen med succes
har taget studentereksamen på Duborg-Skolen, vil
han blive i Slesvig-Holsten og studere i Kiel. Dermed
vil han og en stor del af SSWUs landsstyrelse fortsætte
deres arbejde for mindretallets ungdom. Landsmødet
besluttede, at SSWU for første gang i mange år vil
opstille egne kandidater til landdagsvalget 2017, som
de gerne ser placeret langt fremme på SSWs landsliste.
SSWUs landsmøde valgte Christopher Andresen og
Henriette Boysen som ungdommens bud på gode
kandidater til landdagsvalget.
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SSWUs medlemmer var særdeles aktive til
overborgmestervalgkampen i Flensborg, hvor de deltog
i mange arrangementer og i gadevalgkampen. Selv
om valget ikke gik så godt for SSW og Simon Faber
var de mange motiverede SSWUér et lyspunkt under
valgkampagnen. SSWs Ungdom har per 01.08.2016 212
medlemmer, hvilket er en mindre fremgang i forhold
til sidste år, hvor de på samme tidspunkt havde 207
medlemmer.

3.5 SSWs kommunalpolitiske indsats
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 nivauer 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.
Siden SSWs regeringsdeltagelse er kravene til
partiets kommunalpolitikere blevet øget, idet

især oppositionspartierne prøver på at misbruge
de kommunale parlamenter til at angribe
landsregeringen. Her er det vigtigt, at vi SSW intern
står sammen og koordinerer landspolitikken med
de kommunale udfordringer. Det gælder f.eks. når
kommunerne på grund af en lovændring, som SSW
stod for, skal aflægge rapporter i hver valgperiode om
mindretallenes situation i deres kommune. Kritikken
af denne lovændring har været massiv og derfor er
det SSWs kommunalpolitikernes opgave at formidle,
hvorfor det er en god ide, at beskæftige sig med
mindretalspolitikken også på lokalt niveau.

3.6

Andre politiske aktiviteter

I arbejdsåret 2015-2016 var SSWs kurser til
kommunalpolitikere velbesøgt. Landsforbundet
gennemførte derudover flere hovedudvalgsmøder og
informationsmøder om kommunalpolitiske emner
bl.a. om flygtningepolitikken, EFA-resolutioner,
region Sønderjylland-Schlesvigs fremtid eller om
handelsaftalen med USA, TTIP. Igennem hele året har
der atter været en stor interesse for at høre om SSWs

Gadevalgkampkursus i Aktivitetshuset. Christopher Andresen og Karin Haug laver rollespil

FOTO: LARS SALOMONSEN
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Minister Johannes Kramer til SSWs nytårsreception
politik og regeringsdeltagelse, hvilket bekræftes af
de mange besøg partiet fik fra skoleklasser og voksne
grupper – særligt fra Danmark. SSW gennemførte
i det forløbne år fem regionale møder med SSWs
medlemmer om det nye rammeprogram samt fem
medlemsmøder, hvor partiets basis kunne udpege
deres landdagskandidater.
I starten af 2016 holdt SSW sin traditionelle
nytårsreception i ”Osterkrug” i Husum, hvor minister
Johannes Kramer fra vores venner fra FNP i Vestfrisland
holdt festtalen og den nye danske ambassadør i Berlin,
Friis Arne Petersen, kom med en hilsen. I november
2015 gennemførte SSW sammen med Nordisk

Informationskontor en konference om ”Mindretallene
i Norden”, hvor bl.a. den tidligere finske justitsminister
Anna-Maja Henriksson fra det svenske mindretalsparti
i Finnland deltog.
Flere af landsstyrelsens nedsatte udvalg har fortsat
deres arbejde i det forløbne år. Således har den
kommunale arbejdsgruppe fulgt op på SSWs udspil
om kommunale sammenlægninger. Arbejdsgruppen
”grænseoverskridende samarbejde” drøftede på flere
møder bl.a. igen region Sønderjylland-Schleswigs
fremtid. SSWs kvindeforum var ligeledes meget aktiv
i det forløbne år og gennemførte flere møder bl.a. et
møde hvor et standpunktpapir om ligestillingen blev
drøftet.

3.7

SSW tager afsked med Karl Otto

Det var en meget trist dag for det danske mindretal, da
SSW-politikeren Karl Otto Meyer døde i februar 2016
i en alder af 87 år. Man kan ikke beskrive det danske
mindretals politiske historie efter 1945 uden at komme
ind på Karl Otto Meyer og hans fremragende virke. Han
var i årtier SSWs og det danske mindretals ubestridte
leder og ansigt udadtil. Både som landsformand
1960-1975, som landdagsmedlem 1971-1996 og som
chefredaktør for Flensborg Avis 1964-1982 satte

FOTO: LARS SALOMONSEN
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Karl Otto sit særlige præg og sine fingeraftryk på
mindretallets og samfundets udvikling. Uden hans
livslange indsats for ligestillingen ville mindretallene
og mindretalspolitikken ikke stå så stærkt, som
de gør i dag. Karl Otto skabte med sin politiske
kamp forudsætningerne for, at SSW i dag bærer
regeringsansvar i Slesvig-Holsten og er et vigtigt parti
i vores hjemstavn. Vi i SSW vil aldrig glemme denne
store og fremragende politiker og gode menneske, der
har betydet så meget for partiet og mindretallene og
for mange mennesker i grænselandet, i Danmark og i
Slesvig-Holsten. Ære være hans minde.

Karl Otto som vi kender og vil huske ham.

4. Afslutning
Igen har det været et meget aktivt år for SSW med
mange gode oplevelser og desværre en del negative
hændelser. SSW har på alle niveauer igen opnået
gode politiske resultater til gavn for mindretallene
i Sydslesvig og for flertalsbefolkningen i SlesvigHolsten. På den baggrund går vi optimistisk ind i det
nye år, hvor der venter et spændende og meget vigtigt
landdagsvalg forude.
Den politiske dagsorden er præget af flygtninge
situationen og diskussionen om, hvordan vi håndterer
terrorismen. Det er alvorlige tider vi lever i og der er
mere end nogen sinde brug for at vi alle sammen
holder hovedet koldt og ikke glemmer vores værdier. Vi

må aldrig opgive vore egne humanistiske holdninger
i kampen for at komme disse betænkelige udviklinger
til livs. Vi må stå fast på vores demokratiske principper
og bekæmpe denne negative udvikling med alle
demokratiske midler. Arven fra den danske grundlov
eller den tyske forfatning bør aldrig udvandes eller
undergraves. Sker det, er det os og vores samfund der
bliver taberne.
Vi siger tak til alle i partiet, til vore medarbejder, til
samarbejdspartnere i de to mindretal i Sydlsesvig og til
alle i Danmark og Tyskland, der har understøttet SSWs
arbejde i det forløbne år.

Flensborg, den 31. august 2016

Flemming Meyer, landsformand

Martin Lorenzen, landssekretær
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Kurze deutsche Zusammenfassung
Neues Rahmenprogram
Höhepunkt der politischen Arbeit des SSW im
Arbeitsjahr 2015-2016 war der Beschluss eines
neuen Rahmenprogrammes im April 2016 auf dem
außerordentlichen Parteitag im „Hotel des Nordens“
in Harrislee. Seit 2013 har der SSW an einem neuen
Rahmenprogramm für die Partei gearbeitet. Das letzte
Rahmenprogramm war von 1999 und damit völlig
überaltert. Ab Herbst 2015 hat der SSW auf vielen regionalen
Veranstaltungen den Entwurf und Änderungsvorschläge
diskutiert. Auf dem Landesparteitag am 16.04.2016
wurden über den ursprünglichen Entwurf und die
Änderungsvorschläge der regionalen Ebene diskutiert und
abgestimmt. Nie zuvor wurde ein neues Rahmenprogram
so breit in der Partei auf allen Ebenen diskutiert. Der
SSW sieht sich im Rahmenprogramm als Volkspartei der
dänischen und friesischen Minderheit - also als regionale
Minderheitenpartei, die ausschließlich Politik für SchleswigHolstein macht.
Lars Harms neuer Spitzenkandidat zur Landtagswahl
Bereits auf dem letzten Landesparteitag im September 2015
wurde Lars Harms als neuer Spitzenkandidat des SSW zur
Landtagswahl 2017 gewählt. Ministerin Anke Spoorendonk,
die seit 1996 bei jeder Wahl Spitzenkandidatin des SSW war,
hatte ihren Rücktritt für 2017 angekündigt. Der Friese Lars
Harms ist ein würdiger Nachfolger für Anke Spoorendonk,
Karl Otto Meyer oder Berthold Bahnsen, der ebenfalls
als Friese in den 1960-Jahren Spitzenkandidat des SSW
war. Lars Harms hat als SSW-Fraktionsvorsitzender und
Landtagsabgeordneter seit 2000 bewiesen, dass er auf
Augenhöhe mit den anderen Topleuten der Parteien in der
politischen Debatte bestehen kann.
SSW-Basis wählt Landtagskandidaten
Durch eine Satzungsänderung konnten die Mitglieder zum
ersten Mal direkt ihre lokalen Wahlkreiskandidatinnen
und Wahlkreiskandidaten wählen. Der SSW stellt in 13
Wahlkreisen eigene Kandidaten auf, dabei zum ersten
Mal in allen drei Wahlkreisen in Kiel. Insgesamt wollen
25 Kandidatinnen und Kandidaten den SSW bei der
Landtagswahl 2017 repräsentieren. Die Entscheidung über
die Landesliste trifft der Landesparteitag.
Simon Faber verliert OB-Wahl
Obwohl Simon Faber viele Erfolge in seiner fünfjährigen
Amtszeit als Oberbürgermeister von Flensburg vorweisen
konnte und die volle Unterstützung des SSW hatte, haben
wir unser Ziel nicht erreicht. Das Bündnis von SPD, CDU und
Die Grünen, das hinter der Kandidatin Simone Lange stand,
war zu stark für den ersten SSW-Oberbürgermeister seit
1952. Der SSW bedankt sich für Simon Fabers Einsatz. Wir
sind stolz auf die erreichten Ergebnisse. Flensburg steht
heute wirtschaftlich und kulturell viel besser da als 2011.
SSW kritisiert dänische Grenzkontrollen
Der SSW hat die Einführung der Grenzkontrollen an
der deutsch-dänischen Grenze kritisiert. Das fällt nicht

bei allen unseren dänischen Landsleuten auf positive
Resonanz. Nicht zuletzt durch den Einsatz von Ministerin
Anke Spoorendonk gelang die dänische Regierung davon
zu überzeugen, dass die Grenzkontrollen bisher nur
stichprobenartig durchgeführt werden. Deshalb hat es
bisher wenige Probleme an der deutsch-dänischen Grenze
gegeben. Die Einführung von permanenten Grenzkontrollen
würde aber aus Sicht des SSW ein Rückschritt für
den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt und für die
wirtschaftliche Entwicklung der gesamten deutschdänischen Grenzregion bedeuten.
SSW bekommt Sitz im EFA-Vorstand
Auf dem EFA-Kongress auf Korsika wurde SSWLandesvorsitzender Flemming Meyer zu einem der 7
Vizepräsidenten gewählt. Die europäische Partei European
Free Alliance, der Zusammenschluss von 35 Regional- oder
Minderheitenpartei in der EU, will damit die Rolle der
Minderheitenparteien in der EFA stärken. Der SSW will, dass
sich die EU stärker für die Minderheiten in den europäischen
Ländern einsetzt. Ab 2017 wird Anke Spoorendonk den
Posten von Flemming Meyer übernehmen.
Das SSW-Landessekretariat zieht ab 1.1.2017 um
Das Landessekretariat zieht in die Norderstraße 76
im Flensborghus in die Räumlichkeiten der SSWLandtagsgruppe um. Durch diese Zusammenlegung erhofft
sich der Landesverband eine engere und effizientere
Zusammenarbeit mit der Landtagsgruppe. Außerdem wird
man langfristig kosten sparen.
SSWU-Vorsitzender wiedergewählt
Der Landesvorsitzende der SSW-Jugend Christopher
Andressen wurde im Mai 2016 in seinem Amt bestätigt.
Obwohl er im Juli 2016 sein Abitur gemacht hat, wird er dem
SSWU erhalten bleiben, weil er in Kiel studieren möchte.
Zum ersten Mal seit langer Zeit schickt die SSW-Jugend
mit Christopher Andresen und Henriette Boysen zwei
Kandidaten um die vorderen Plätze auf der SSW-Landesliste
ins Rennen.
Finanzen sind stabil
Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind die Finanzen der Partei
stabil geblieben. Der Überschuss von 59.157 € wird als
Wahlkampfrücklage für die kommenden Wahlen 2017 und
2018 benötigt die insgesamt mit 320.000 € budgettiert sind.
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 und vielen eigenen
Veranstaltungen die politische Landschaft und Debatte
in Schleswig-Holstein geprägt. Als Minderheitenpartei
mit Regierungsverantwortung ist der SSW damit seiner
besonderen Rolle gerecht geworden.
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