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"Fremtiden er nu"
Tiden er inde til, at SSW igen drøfter partiets deltagelse i forbundsdagsvalg.
Det mener SSWs landsformand, Flemming Meyer.
"Jeg får tit henvendelser fra vore
vælgere, senest her til EU-parlamentsvalget, hvorfor de ikke kan
sætte kryds ved SSW ved alle valg.
Og jeg kan i grunden kun give dem
ret", siger landsformanden, der nu
vil tage spørgsmålet op til drøftelse
i partiet.
Ved tidligere debatter, senest i
2009, var der ikke stemning i partiet for at opstille til forbundsdagsvalg. Det ville koste partiet mange
ressourcer uden at give særlig megen indflydelse i Berlin, lød argumenterne den gang. Men tiderne
har forandret sig, siger Meyer. Og
nye tider kræver nye svar.
"Den politiske hverdag er blevet
hurtigere, mere larmende og mere
kompliceret siden den gang. Der
er i dag mange flere partier, som
konkurrerer om opmærksomhed
i medier og sociale netværker 24
timer om dagen. Vi risikerer simpelthen at blive glemt, hvis vi kun
finder sted ved hvert andet valg",
siger Flemming Meyer.

Spørgsmålet er derfor ikke længere, om SSW har råd til at deltage i
alle valg, men om partiet har råd
til at lade være og dermed blive
usynlig i offentligheden, mener
landsformanden.
"Hver gang vi undlader at opstille
til et valg, sender vi et signalement
til vore vælgere om, at det er ok at
stemme på andre partier; at andre
kan gøre det lige så godt. Men det
kan de ikke”, fastslår han.
”Når du sætter kryds ved et andet
parti, måske fordi en af deres kandidater selv har baggrund i mindretallet, så er det langtfra sikkert, at
du får en fornuftig mindretalspolitik ud af det. Sikkert er kun, at du
dermed bakker op om et valgprogram, som på mange områder står
i modsætning til SSWs politik”, siger
Meyer og fastslår: ”Der er kun én
original, og den hedder SSW. For
når det kommer til stykket, så er vi
det eneste parti,

der kæmper for gode rammebetingelser for landsdelen Sydslesvig og
vores mindretal.”
Og netop her mener landsformanden, at SSW har meget at byde ind
med på forbundsplan: ”Mange
beslutninger med relevans for
Slesvig-Holsten træffes i Berlin.
Men ingen af de andre forbundsdagspartier har hidtil været særlig
gode lobbyister for os i norden.
Og især ikke for mindretallene.
Når der deles penge ud, så flyder
de som regel uden om SlesvigHolsten. Vi har brug for et regionalt,
miljøbevidst og socialt alternativ,
der i Berlin kæmper for regionen
og mindretallene. Og det kan kun
være os", siger Meyer. SSW har ikke
opstillet til forbundsdagsvalg siden

1961, selv om partiet er fritaget for
fem procent-spærreklausulen og
dermed har en realistisk chance for
at vinde et mandat. For Flemming
Meyer er det ikke blot en chance,
men også en forpligtelse:
"Mennesket har levet over gebyr i
generationer. Vi står på et vendepunkt, hvor det kræver drastiske
økonomiske og økologiske forandringer at sikre, at også vores børn
og børnebørn kan føre et godt liv
på denne klode. Jeg mener, det må
være SSWs fornemmeste opgave at
bidrage politisk til, at ingen hægtes
af denne udvikling. Det kan vi ikke
gøre fra sidelinjen. Fremtiden er nu
– med eller uden SSW", siger han.

SSWs landsstyrelse drøftede landsformandens forslag tirsdag aften
og nåede frem til en anbefaling til
partiet om at diskutere en eventuel deltagelse i det kommende
forbundsdagsvalg.
pd 
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Hegn kan ikke skille
grænselandet ad
Den 18. maj havde SSWUngdom og Junge SPitzen sammen
inviteret til de første "Grænszaun-Games", hvor der skulle
tages en volleyboldkamp over det nye vildsvinehegn ved
den dansk-tyske grænse.
Formålet var at vise, at
grænselandets ungdoms
partier fortsat er utilfredse
med hegnet. For SSWUngdoms landsstyrelse var det
vigtigt at tydeliggøre, at
man selvfølgelig accepterer
den parlamentariske beslutning, men understreger, at
grænselandet står sammen
i fremtiden - selv om den
synlige grænse er kommet
tilbage.

”I kan bygge hegn eller
mure, men I kan ikke skille
grænselandet ad”, lød devisen fra de to ungdomspartier. Blandt deltagerne var
både unge mennesker nord
og syd fra grænsen, kandidater til folketingsvalget og
diverse medier fra begge
sider af grænsen.
ca 
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Fem spørgsmål
til Flemming Meyer:

1. SSW har kunnet klare sig uden repræsentanter i Forbundsdagen siden 1961. Hvorfor er det
så vigtigt nu?
”Fordi mindretallene på sigt risikerer at blive nedprioriteret i Berlin. Vi har i dag flere partier end tidligere.
Og mange nye parlamentarikere har enten ikke
kendskab til vores mindretal eller synes ikke, at der
er prestige nok i at gøre noget for dem. Det gør det i
stigende grad svært for os at føre mindretalspolitiske
forhandlinger i Berlin fra sidelinjen. Vi kan aktuelt se
det i forbindelse med Minority Safepack initiativet:
EU-kommissionen gør alt for at holde den under
gulvtæppet, og forbundsregeringen er øjensynligt
komplet ligeglad.
En anden grund er, at SSW risikerer at blive usynlig.
Vi har fire valg i Slesvig-Holsten: Kommunalvalg,
landdagsvalg, forbundsdagsvalg og EU-parlamentsvalg. Men SSW dukker kun op på stemmesedlen hver
anden gang. Dermed tvinger vi vores vælgere til at
sætte kryds ved andre partier samtidig med, at vi får
nul opmærksomhed i medierne under valgkampene.
Det kunne måske gå an i en tid, da nyheder måtte
vente til morgendagens papiravis og magten var
fordelt på to store partier. Men sådan er det ikke længere. Vi risikerer at blive glemt, hvis ikke vi markerer
os til alle valgkampe.

2. Hvad kan et enkelt SSW-mandat reelt
opnå? Det giver jo ikke engang stemmeret i
udvalgene?
Det er korrekt. Men for mig handler det nu heller
ikke om at vælte flertal. Det handler om synlighed og
overbevisningsarbejde, om at rykke mindretallene i
politikernes bevidsthed, når og hvor tingene bliver
afgjort. Et CDU-forbundsdagsmedlem sagde engang
til mig, at han ville ønske sig, vi sad i Forbundsdagen.
For hver gang, der er penge at fordele, og han tager
vores ønske op om at gøre noget for mindretallene,
så skal han i gang med en lang forklaring om, hvad vi
er for en størrelse. Og så er partikammeraterne oftest
tilbøjelige til i stedet at investere pengene i noget, de
kender. En SSW-politiker i Forbundsdagen ville kunne
sørge for mere synlighed og kendskab til mindretallene.

3. Har SSW overhovedet en chance for at vinde
et mandat? Partiets stemmetal i Slesvig-Holsten
har jo været dalende ved de seneste landdagsvalg.
Historisk set ligger vi stadig på et meget højt niveau.
Og jeg er overbevist om, at når SSW opstiller til
Forbundsdagsvalg, så vil det give et stemmeboost til
SSW.
Fordi vælgerne i Slesvig-Holsten endelig får et poli-

SSW og Forbundsdagen
Allerede ved det første forbundsdagsvalg efter krigen, i
1949, lykkedes det Sydslesvigsk Vælgerforening at vinde et
mandat i det nye forbundsparlament i Bonn.
SSW var ganske vist som
alle andre partier underlagt fem procent-spærreklausulen, men den gjaldt
kun for stemmeresultatet
i de enkelte delstater, ikke
på forbundsplan.
75.388 slesvig-holstenere satte kryds ved det
dansk-frisiske mindretalsparti. Et resultat, der var
tydeligt præget af den
massive tilstrømning,
det danske mindretal
oplevede i de første år
efter krigen. Og dermed
kunne SSW fejre sit første
Hermann Clausen
forbundsdagsmedlem:
Hermann Clausen fra Slesvig. Desværre også sit foreløbig
sidste.
I 1953 blev valgretten ændret, så det nu var nødvendigt
at knække fem procent-spærregrænsen på forbundsplan.
Ændringen betød, at flere små partier mistede deres mandater ved forbundsdagsvalget i 1953 – heriblandt også
SSW.
I 1955 blev SSW ganske vist fritaget for spærreklausulen
ved forbundsdagsvalg som led i Bonn-København erklæringerne. Men det lykkedes ikke partiet at samle det
nødvendige antal stemmer, som et mandat koster. Det
samme var tilfældet i 1957 og i 1961, hvorefter SSW opgav
at opstille til forbundsdagsvalg.
Siden da har der med jævne mellemrum været diskussioner i partiet om at forsøge igen. Senest i 2009. Den gang
afviste et flertal i landsmødet at opstille kandidater til
forbundsdagsvalget.
pd 

tisk alternativ med fokus på deres egen hjemstavn. Et
parti, som kan varetage slesvig-holstenske interesser
uden at skulle tage hensyn til hverken parti-ideologiske dogmer, lobby- eller partiinteresser i andre delstater. Som mindretalsparti er vi vant til at lave politik
hen over midten. Og med vores skandinaviske baggrund sidder vi inde med gode løsninger på mange
tyske problemer.
Ja, jeg tror bestemt, vi har en chance.

4. Hvem skal varetage mandatet i Berlin? Og
hvor skal de medarbejdere, som et mandat udløser, komme fra?
Nu skal vi først engang drøfte i partiet, om der er
stemning for at opstille til valget. Projektet kan kun
lykkes med fuld opbakning fra vores basis. Derfor er
det vigtigt, at alle medlemmer kan komme til orde.
Skulle landsmødet derefter give grønt lys for, at vi
deltager i valget, så er jeg ikke i tvivl om, at der helt
naturligt melder sig kandidater på banen. Vi har så
mange dygtige politikere derude. På det punkt er jeg
slet ikke nervøs.
Jeg er også ganske afslappet, hvad medarbejdere
angår. SSW har siden 2012 ansat diverse nye medarbejdere i både partiet og i landdagsgruppen. Hver
eneste af dem er så dygtig og engageret, som de
bare kan være. I øvrigt åbner det da for helt nye,
attraktive karrierechancer for medlemmer af vores
danske og frisiske mindretal.

5. Hvad med Bruxelles – bør SSW også opstille til
valget til EU-Parlamentet?
Jeg mener klart ja. Også her har vi realistiske chancer
for at vinde et mandat. Og i kraft af vores medlemskab i European Free Alliance, som allerede er repræsenteret i EU-Parlamentet, ville vores mandat også
have en vis vægt. Så behøver vi ikke længere ty til, at
andre varetager vores mindretalspolitiske interesser
for os.
pd 
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SSW: Klares Nein
zu Fracking und CCS

SSW-Vorstandsmitglied
Peter Knöfler

Der SSW-Hauptausschuss hat sich auf seiner Mai-Sitzung
entschieden gegen die Anwendung von Fracking- und CCS-Technologien in Deutschland ausgesprochen.

Foto: Lars Salomonsen

Die Risiken für Mensch und Umwelt
seien weiterhin nicht absehbar,
deshalb seien diese Technologien
konsequent abzulehnen, erklärte
Vorstandsmitglied Peter Knöfler.
Zudem beschloss der SSW Hauptauschuss, der Volksinitiative zum
Schutz des Wassers als offizieller
Bündnispartner beizutreten. Die
Initiative setzt sich unter anderem für
eine Änderung des Landeswassergesetzes in Schleswig-Holstein ein,
um Fracking in Schleswig-Holstein
dauerhaft zu untersagen.

Die umstrittene Fracking-Technologie dient der Gewinnung von Erdöl
und Erdgas. Durch das Einpressen
von Flüssigkeiten in den Untergrund
werden diese fossilen Brennstoffe an
die Oberfläche befördert. In den USA
und anderen Fracking-Ländern hat
diese Technologie bereits zu massiven Umweltschäden geführt.
CCS dient hingegen der unterirdischen Speicherung von CO2. Auf
Bundesebene wird erwägt diese
Technologie einzusetzen, um das
Erreichen der deutschen Klimaziele

zu begünstigen. SSW-Landeschef
Flemming Meyer lehnt dies entschieden ab:
„Die CCS-Technik birgt enorme
geologische Risiken. Es reicht nicht,
das Kohlendioxid einfach unter den
Teppich zu kehren. Ziel der Bundesregierung muss sein, die Produktion
von Treibhaus-Emissionen dauerhaft
zu senken“, so Meyer.
pd 

Einsprachigkeit ist heilbar - die Finnen machen es vor
Finnland ist nicht nur Vorreiter in Sachen Bildung, sondern auch wenn es darum geht, verschiedene Sprachgruppen in Lehre und Beruf, gesellschaftlich und medial einzubinden.
"Was in Finnland seit Jahren gut
funktioniert, muss in Schleswig-Holstein auch möglich sein", fasst Lars
Harms die diesjährige Fraktionsreise
des SSW im Landtag nach Helsinki
zusammen.
Finnland ist wie Schleswig-Holstein
ein Land der Sprachen und Kulturen.
Und doch in vielen Punkten einen
guten Schritt voraus. Etwa wenn es
um Mehrsprachigkeit in den öffentlich-rechtlichen Medien geht.
"Während sich der NDR seit Jahren
weigert, auch Inhalte in dänischer
Sprache anzubieten, sendet die finnische Rundfunkanstalt Yle längst in 18
Sprachen, im TV auch mit Untertiteln
in mehreren Sprachen. Und zwar
nicht auf irgendwelchen Nischensendern, sondern im PremiumProgramm", so Harms. Hier sei in
Schleswig-Holstein noch deutlich
Luft nach oben - auch in Bezug auf
die friesischen Sprachen.
Ähnlich sehe es beim Fremd- und
Muttersprachenunterricht aus, so
die bildungspolitische Sprecherin
Jette Waldinger-Thiering: "Allein im
Laufe der neunjährigen Gesamtschule lernen die Schüler mindestens
zwei Fremdsprachen. Mit der neuen
Schulreform im Jahr 2020 soll die
erste Fremdsprache gar schon ab der
ersten Klasse unterrichtet werden".
Bemerkenswert sei dabei, so der
SSW-Abgeordnete Flemming Meyer,
dass die konkrete Ausgestaltung des
Fächerangebotes sowie der Didaktik weitgehend in die Hände der
Schulträger gelegt wird. "So werden
wichtige Dinge von den Schulprofis
vor Ort anhand ganz individueller
Bedürfnisse der Kinder entschieden.
Davon können wir einiges lernen",
sagt Meyer.
Auch im Studium wird großen Wert
auf den Erwerb von Sprachen gelegt.
"Das Angebot ist enorm. Und auf

diese Weise wird dem Mangel an
mehrsprachigen Fachkräften in
Forschung, Lehre und Wirtschaft, wie
wir ihn kennen, effektiv entgegengewirkt", stellt Jette Waldinger-Thiering
fest. "Deshalb müssen wir den Dänisch- und Friesischunterricht nicht
nur an unseren dänischen, sondern
vor allem auch an den deutschen Bildungseinrichtungen weiter stärken",
so die SSW-Bildungsexpertin.
Rund 5,5 Prozent der Finnen spre-

chen Schwedisch als Muttersprache;
die sogenannten Finnlandschweden.
Schwedisch gilt neben Finnisch als
zweite Amtssprache. Und das ist
nicht nur in Helsinki und auf Åland,
sondern auch in vielen weiteren
Regionen des Landes sicht- und
erlebbar: Die Straßenbeschilderung
erfolgt konsequent zweisprachig,
es gibt schwedische Kindergärten,
Schulen und Bibliotheken, und
selbst die Kommunikation mit den

Behörden kann hier komplett auf
schwedisch erfolgen - ähnliche jener
Regelung, die der SSW im Landtag
für Dänisch und Friesisch im Landesteil Schleswig und Kiel erreicht hat.
"Einsprachigkeit ist heilbar. Wer konsequent auf den Erwerb von Fremdund Muttersprachen setzt, steht
auch im internationalen Vergleich
besser dar. Die Finnen sind dafür der
beste Beweis", so Harms.
Das Reiseprogramm des SSW

umfasste u.a. Besuche und Gespräche im Finnish National Agency of
Education, dem Sprachinstitut der
Universität zu Helsinki sowie in den
mehrsprachigen Redaktionen der
Rundfunkanstalt Yle. Besucht wurden auch die finnische Nationalbibliothek sowie die nordische Bibliothek
der Hauptstadt.
pd 

Foto: Per Dittrich

Die Landtagsruppe in Helsinki. Von rechts nach links: Anne Sophie Flügge-Munstermann, MdL Lars Harms, Stella Neelsen, Jan Ehrenreich, MdL Jette Waldinger-Thiering, Björn Bahnsen und MdL Flemming Meyer.
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Ny amtsstyrelse i Nordfrislands Amt
Kendte ansigter og nye ansigter udgør den ny amtsstyrelse i
Nordfrislands Amt.
Efter 12 år på formandsposten
valgte Lars Harms at trække sig

på generalforsamlingen for at
koncentrere sig mere på landdagsarbejdet i Kiel.
Sybilla Lena Nitsch (38) blev
enstemmigt valgt til formands-

posten og vil sammen med den
ny bestyrelse udvikle visioner for
SSW-arbejdet i Nordfrisland og
Helgoland.
Klima- og miljøpolitiske spørgsmål og livskvaliteten til alle
borgere i amtet skal stå i fokus.
Spørgsmål om bæredygtig
turisme, både socialt og i forhold
til naturen og forbedringen på
boligmarkedet vil spille en rolle.
Bestyrelsen vil satse på nye
formater og glæder sig til sam
arbejdet med distrikterne, for
sammen med dem at dele og
drøfte fælles politiske linjer. Den
tætte kontakt til mindretalsorganisationerne vil også stå i fokus,
måske kunne fælles arrangementer tænkes, hvor fx kulturelle
arrangementer knyttes sammen
med politiske diskussioner. Den
nye amtsstyrelse vil sætte et
startskud til arbejdet i slutningen
af juni og ser med glæde frem til
de næste år.

Silke-Hinrichsen-Prisen
uddeles igen den 19. juni 2019
Onsdag den 19. juni 2019 inviterer SSWs kvindeforum til
uddeling af Silke Hinrichsen-Prisen kl. 19 i Flensborghus.
Det er anden gang, at SSW uddeler prisen. Første gang var i
2017 og her var Katrine Hoop prismodtageren.
Den engagerede lands- og kommunalpolitiker Silke Hinrichsen fra Flensborg har sat sine spor. Den overbeviste
sydslesviger har været brobygger, har aktivt understøttet
kriseramte mennesker og kæmpet for kvindernes rettigheder i og uden for parlamentet. For at hylde hende har SSWs
kvindeforum etableret Silke Hinrichsen-prisen, som hædrer
socialt engagerede kvinder fra regionen. Alle er velkommen. Tilmelding kan ske per mail info@ssw.de eller per
telefon 0461-14408310.
ml 

Wir reichen Snacks und Getränke.
Um Anmeldung wird gebeten.

Vi byder på snacks og drikkevarer.
Vi beder om tilmelding.
info@ssw.de

telefon +49(0)461-144 08 310

Kvindeforum
Frauenpolitisches Forum

Fra venstre: Peter Knöfler, Sebastian Loske, Harald Wolbersen, Sybilla
Nitsch, Lars Harms og Lukas Knöfler,

sln 

SSWs sommermøde

SSWerin leitet die Geschicke in Deutschlands kleinster Stadt
Arnis hat eine neue Bürgermeisterin. Der
Stadtrat wählte neulich einstimmig die
SSW-Politikerin Marina Brügge an die Verwaltungsspitze der kleinen Schleistadt.
Bei der Kommunalwahl 2018 hatte der
SSW hier sein prozentual bestes Ergebnis
erzielt: Ganze 45,8 Prozent der Arnisser
Wählerinnen und Wähler setzten ihr Kreuz

Kom og vær med i SSW!

sætter fokus på partiets arbejdsgrupper og digitaliseringen af arbejdsmarkedet
SSW inviterer til sit traditionelle sommermøde
fredag den 16. august 2019 fra kl. 16 på kursusstedet Christianslyst (kaffe fra kl. 15). Også i år er
sommermødet også et hovedudvalgsmøde, hvor
vi bl.a. vil drøfte konsekvenserne af digitaliseringen
for arbejdsmarkedet i regionen. Til dette formål har
vi inviteret arbejdsmarkedsforsker Dr. Volker Kotte
fra "Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung"
og Hans-Martin Rump, som er leder af "Agentur für
Arbeit" i Flensborg.
I de sidste måneder har der dannet sig flere arbejdsgrupper i SSW, hvilket viser at vi er et levende
parti, hvor medlemmerne gerne vi diskutere
politik. SSW har f.eks. fået en kulturarbejdsgruppe,
en socialarbejdsgruppe og der skal dannes en

arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med de vigtige
emner miljø, økologi og klimabeskyttelse. Derud
over har vi bl.a. et meget aktiv kvindeforum og en
arbejdsgruppe grænseoverskridende samarbejde.
På hovedudvalgsmødet den 08.05.2019 besluttede
forsamlingen, at EFA-udvalget skal gendannes.
Vi vil meget gerne give medlemmerne lejlighed
til at deltage i arbejdsgrupperne og orientere sig
om deres arbejde. Til dette formål præsenteres
arbejdsgrupperne på mødet og man kan tilmelde
sig.
Vi håber, at der igen er mange der har lyst til at
deltage i sommermødet. Tilmelding kan ske per
mail info@ssw.de eller per telefon 0461-14408310
senest torsdag den 08.08.2019.
ml 

Hochschulgruppe Südschleswig
steht vor erster Uni-Wahl
Ende 2018 wurde die Hochschulgruppe Südschleswig
gegründet. Jetzt im Juni tritt sie
erstmals bei den Uniwahlen an
der Christian-Albrechts Universität an. In der Hochschulgruppe
Südschleswig sind viele SSWer
aktiv und zentrales Anliegen ist es die skandinavischen Universitäten zum
Vorbild zu nehmen um
einen Unialltag zu gestalten, der mehr als nur
Pauken beinhaltet. Bei
der jährlichen Wahl zum
Studierendenparlament
werden im Zeitraum
vom 6. bis 20.6
die 21 Vertreter für

dieses Gremium gewählt. Einen
dieser Plätze möchte für die
Hochschulgruppe Südschleswig
der Vorsitzende und Spitzenkandidat Marvin Schmidt einnehmen. Ziele sind mehr Freiräume
zum lernen und treffen an
der Uni, fächerübergreifende Aktivitäten wie z.B
eine Fredagsbar und
mehr Wasserspender
auf dem Unigelände.
Aber neben dem
aktiven Mitgestalten
des Unialltags sieht der
SSWU-Landesvorsitzende Christopher
Andresen
auch
einen

Kam, wees ma önj e SSW!
Komm, mach mit
beim SSW!
Dit mindretal. Dit parti.
Din manerhäid. Din partai.
Deine Minderheit.
Deine Partei.




PERSONER

SSW siger tillykke
til SSWs amtssekretær Bodo Neumann, der
den 04. april 2019 fyldte 60 år.

Foto: Lars Salomonsen

SSW tager afsked
med Lis Suhr fra Harreslev, der i en alder af 86 år døde i slutningen af maj. Lis Suhr
var et kendt og engageret medlem af det danske mindretal, og et trofast medlem
af SSW. Æret være hendes minde.

anderen Aspekt: „Wir haben in
den letzten Jahren gemerkt, dass
gerade junge Menschen oftmals
nicht viel mit dem SSW anfangen
können. Und durch die Hochschulgruppe haben wir eine
Chance das zu ändern“.
ca 

Harms erneut an die Spitze des
SSW im Landtag gewählt

6 K A LE N D E R

Onsdag den 19.06.2019, kl. 19:
Fredag den 16.08.2019; kl. 16:
Lørdag den 02.09.2019; kl. 10:

Lørdag den 07.09.2019; kl. 10:
Lørdag den 14.09.2019, kl. 9:
Mandag den 16.09.2019; kl. 18:

Im Mai hat der SSW im Landtag
turnusmäßig seinen Vorstand
neu gewählt.
Die SSW-Abgeordneten
votierten einstimmig für
die Wiederwahl von Lars
Harms als Vorsitzenden

bei der dänisch-friesischen Minderheitenpartei.
Mit weniger als 300 Einwohnern ist Arnis
die kleinste Stadt Deutschlands. Marina
Brügge lebt hier mit ihrem Ehemann, dem
Bootsbauer Jan Brügge, und ihren beiden
Kindern.
pd 

der Landtagsgruppe. Stellvertretende Vorsitzende bleibt
die Abgeordnete Jette
Waldinger-Thiering.
Auch diese Wahl erfolgte einstimmig.
pd 

Silke Hinrichsen-prisen
i store sal, Flensborghus
SSWs sommermøde på
Christianslyst
SSW-kursus om presse- og
offentlighedsarbejde,
AKTI Flensborg
SSW-kursus om kassererhvervet i
et politisk parti, Bredsted skole
SSWs landsmøde i Hotel des
Nordens, Harreslev kommune
SSW-kursus om kassererhvervet i
et politisk parti, Slesvighus
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