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Anke Spoorendonk slået til ridder
af Dannebrog

SSWs landdagsmedlem Anke Spoorendonk er i dag blevet slået til
ridder af Dannebrog. Med denne udmærkelse hædrer Hendes
Majestæt Dronningen Anke Spoorendonks mangeårige virke som
medlem af det slesvig-holstenske delstatsparlament for det danske
mindretal i Sydslesvig. Ridderkorset blev overrakt af den danske
generalkonsul Henrik Becker-Christensen i Flensborg.

„Gennem årene har du ydet en meget stor indsats i Landdagen for det
danske mindretal. Du er en utrættelig fortaler for en økonomisk ligestilling
mellem det danske mindretal og den tyske flertalsbefolkning m.h.t. offentlige
tilskud. Din indsats er påskønnet og værdsat i vide kredse – også inden for
flertalsbefolkningen.
Der har været sejre, op og nedture, pressede situationer, ja også trusler, men
du har altid formået at koncentrere dig om det væsentlige i politik – nemlig
opnåelsen af resultater – og det til gavn for det danske mindretal, friserne og
Sydslesvig som helhed“, sagde generalkonsul Becker-Christensen bl.a. i
anledning af overrækkelsen.

SSWs formand Flemming Meyer lykønsker Anke Spoorendonk i anledning
af dagen: „Dette ridderkors er den rette hæder for Anke Spoorendonks store
personlige indsats. Det er mere end velfortjent og hele SSW ønsker hjertelig
tillykke. Samtidig viser denne orden til vores landdagsmedlem, at det danske
mindretal stadig ses som en naturlig del af det danske folk. Derfor er vi også
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glade for den anerkendelse for hele mindretallet, der er kommet til udtryk i
dag.“

60-årige Anke Spoorendonk har repræsenteret SSW i landdagen siden 1996.
Hun efterfulgte den daværende landdagsmand Karl Otto Meyer, der var
politisk repræsentant for mindretallet i delstatsparlamentet fra 1971 til 1996.


