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Historisches
Bundestagswahlergebnis gibt
Rückenwind für den SSW zur
Landtagswahl
 

Flemming Meyer, SSW-Landesvorsitzender
Rede zu TOP 5 – Politisk beretning/Politischer Bericht

Harrislee, den 23.10.2021

Es gilt das gesprochene Wort. 

Kære venner,
det er det første landsmøde siden 2019, hvor vi igen kan mødes under
nogenlunde normale forhold og sidde sammen, hvis vi vel og mærke alle
overholder de såkaldte 3G-regler. Men hvor er det dejligt at se jer
allesammen igen uden maske.
Det har været et af de mest udfordrende og vanskelige år i SSWs historie,
som sluttede med et fantastisk valgresultat. I hele arbejdsåret var SSWs
deltagelse i forbundsdagsvalget og corona-pandemien de centrale emner,
som partiet skulle tackle.

Afsked med tidligere landssekretær Dieter Lenz
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Også i det forløbende år har vi atter måtte tage afsked med en del
medlemmer, som er afgået ved døden. Hver især har på egen måde været
med i vort fællesskab og været med til at styrke vort arbejde. I den
forbindelse vil vi i dag gerne mindes tidligere landssekretær Dieter Lenz, som
desværre døde alt for tidligt i juli i år.
Dieter Lenz var en Flensborg-dreng som voksede op i det danske mindretal,
gik på Duborg-Skolen og som efter sit studie i Göttingen kom tilbage
Sydslesvig for at arbejde for Sydslesvigsk Forening. Her var han til sidst
stedfortrædende generalsekretær, inden han blev videnskabelig
medarbejder for SSWs landdagsmand Karl Otto Meyer. Dette arbejde fik
Dieter også, fordi han allerede tidligt var aktiv i SSW Flensborg by, hvor han
både var distriktsformand i en årrække og også en overgang byrådsmand for
mindretalspartiet. Samtidig havde Dieter Lenz startet en karriere som
landdagskandidat, hvor han bl. var SSWs nr. 2 på landslisten og kørte et tæt
politisk parløb med Karl Otto Meyer. 

Således var Dieter meget tæt på den såkaldte Barschel-affære i 1987, hvor
Karl Otto Meyer måtte have politibeskyttelse, fordi han fik trusler, da SSW
ikke ville støtte en CDU-regering. Det var her, jeg personligt lærte Dieter at
kende som et venligt, engageret og meget politisk tænkende menneske.
Dieter var meget loyal overfor Karl Otto og bidrog med sin menneskelige
måde til at berolige situationen. I det hele taget var Dieter kendt for at være
et flink og venligt menneske, der havde et godt ord for alle. Denne egenskab
kom ham tilgode, da han efter ti år som videnskabelig medarbejder i Kiel i
1995 blev SSWs landssekretær. Dieter var landssekretær i 13 år og havde her
et tæt samarbejde med tidligere landsformand Gerda Eichhorn, med SSWs
gruppeformand i landdagen, Anke Spoorendonk, og senere med mig som
formand. 

I de 13 år, hvor Dieter Lenz var landssekretær, blev grundlaget for partiets
fremgang, som vi har i disse år, lagt. Således vandt SSW både i 1996 og 2000
landdagsvalgene og havde stor stemmemæssig fremgang. Fra at SSW kun
havde et landdagsmedlem, fik partiet nu mellem 2 til 4 landdagsmedlemmer.
Denne fremgang har Dieter som landssekretær haft sin andel i. 

Da Dieter Lenz i 2008 blev pensioneret, fik han endelig mere tid til sin familie,
sin kone, sin datter, sin søn og sit barnebarn. Derudover gik Dieter Lenz
meget op i DGF Flensborg, hvor han til i år endnu var en yderst skattet og
vellidt formand. 
Dieter var altså meget aktiv til det sidste, og jeg kan huske, at han deltog i
SSWs regionalmøde om forbundsdagsvalget i foråret 2020, hvor han var en
ivrig fortaler for, at SSW skulle deltage i valget. Desværre oplevede han så
ikke mere SSWs sensationelle valgsejr her i oktober, da han overraskende
døde i juli. Det er vi i partiet meget kede a,f og vi vil ikke glemme Dieter Lenz
indsats for SSW og for det danske mindretal. 



Jeg vil gerne bede forsamlingen om at rejse sig til ære for Dieter Lenz og for
at mindes vore døde.
Æret være deres minde!

SSWs valgkampagne var en succes
Kære venner, 
i september 2020 besluttede et flertal i SSW, at partiet for første gang siden
1961 skulle stille op til et forbundsdagsvalg. Kandidatsøgningen blev i den
grad vanskeliggjort af, at det ikke var muligt at gennemføre offentlige møder
fra oktober 2020 til starten af maj 2021. Alligevel meldte sig tre personer på
banen inden udgangen af året som mulige spidskandidater: Sybilla Nitsch
blev foreslået fra SSW Nordfrisland, Stefan Seidler af SSW Flensborg og SSW
Slesvig-Flensborg amt samt Maylis Roßberg af SSWU. Senere blev Maylis
Roßberg også støttet af SSW Rendsborg-Egernførde og Kiel. Stefan Seidler
blev i et tæt opløb SSWs spidskandidat. Men alle tre overbeviste i den grad.
Senere valgte SSWs landsmøde 14 kandidater til forbundsdagsvalget, heraf
fem SSWUere. 

HVOR GJORDE DE TRE OG ALLE ANDRE KANDIDATER DET GODT. 
GIV DEM EN HÅND.

På et hybrid hovedudvalgsmøde i juni 2021 præsenteredes partiets
kernekrav til forbundsdagsvalget: Mindretalsrettigheder, regionale slesvig-
holstenske krav og skandinaviske impulser skulle bane vejen til Berlin. På den
baggrund udviklede SSWs presseafdeling en valgkampagne, som man ikke
har set før i partiets historie. Under mottoet ”Mission Bundestag” og ”Jetzt
kommt der Norden” vakte kampagnen med vikingerskibet som baggrund
opsigt i Slesvig-Holsten, Danmark og i hele Tyskland. 
Især SSWs valgspot, hvor Stefan Seidler og en gruppe vikinger kræver mere
fokus på Slesvig-Holsten interesser i Berlin, var et mediehit, som blev set
mere en 200.000 gange under valgkampagen.

Noget nyt var, at mange SSW-medlemmer og institutioner fra det danske
mindretal bakkede op om partiet og tillod, at SSWs bannere og plakater
kunne hænges op på deres private grunde. Aldrig før har man set så mange
SSW-bannere hængende i Sydslesvig. 6.000 plakater blev hængt op i hele
Slesvig-Holsten. SSWs kandidater og deres valghjælpere førte en intens
gadevalgkamp i over seks uger. Den blev suppleret med en flot digital
valgkamp af spidskandidaterne og af partiet samt af radio-og tv-spots.

MANGE TAK til alle, der bidrog til den store og flotte indsats i SSW. 

Historisches Bundestagswahlergebnis gibt Rückenwind für den SSW zur
Landtagswahl
Die erste Teilnahme des SSW an einer Bundestagswahl seit 1961 war ein
voller Erfolg. Mit 55.578 Zweitstimmen und 3,2% in Schleswig-Holstein hat



der SSW zum ersten Mal seit 1953 wieder ein Bundestagsmandat in Berlin.
Herzlichen Glückwunsch nochmals an Stefan Seidler, der zusammen mit
unseren engagierten Kandidatinnen und Kandidaten und unseren
Mitarbeitern einen phantastischen Wahlkampf geführt hat. 

Mit unserem Motto „Mission Berlin“ haben wir die Menschen in Schleswig-
Holstein erreicht. In allen Wahlkreisen haben wir unser Wahlergebnis im
Verhältnis zur Landtagswahl 2017 verbessert. Aber besonders in
Südschleswig haben wir mit knapp 35.000 Zweitstimmen ein hervorragendes
Wahlergebnis bekommen. Das zeigt uns, dass die Mitglieder der
Minderheiten den SSW auch zur  Bundestagswahl gewählt haben. 

Ich weiß, dass viele unserer Mitglieder skeptisch waren, ob die Wählerinnen
und Wähler das Angebot des SSW annehmen würden. Aber unsere
Wahlkampagne hat deutlich gemacht, dass wir die Interessen der
Minderheiten und die Interessen Schleswig-Holstein im Bundestag vertreten
wollen. Stefan Seidler will auf den Tisch hauen, wenn die Belange Schleswig-
Holsteins in Berlin mal wieder nicht berücksichtigt werden. Das kam an bei
den Wählerinnen und Wählern. 

Erst wenn man bedenkt, wie stark die Konkurrenz bei uns im Norden mit
einer wiedererstarkten SPD, einer modernisierten FDP und mit der
Trendpartei Die Grünen und ihrem Superstar Robert Habeck war, kann man
ermessen, wie gut unser eigenes Wahlergebnis ist. Auch das Erststimmen-
Ergebnis unserer Kandidatinnen und Kandidaten war mit über 35.000
Stimmen hervorragend. Das zeigt die hohe Qualität unserer
Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, die vor Ort unermüdlich im Einsatz
waren. 

Genau das sollte auch das Rezept für die kommende Landtagswahl sein. Das
historische Wahlergebnis zur Bundestagswahl gibt dem SSW Rückenwind für
die Landtagswahl 2022. Wenn wir mit dem gleichen Einsatz, dem gleichen
Engagement, mit der gleichen Begeisterung und mit unseren politischen
Kernthemen in den Landtagswahlkampf ziehen, bin ich sehr sicher, dass wir
auch im Mai 2022 ein hervorragendes Wahlergebnis erzielen können. 

Der skal kampgejst, begejstring og vilje til, så får SSW også et godt
valgresultat til landdagsvalget 2022. 

Generationskifte er fuldbyrdet
Da næstformand Rüdiger Schulze efter mere end 20 år i landsstyrelsen og
Peter Knöfler efter 10 år i landsstyrelsen stoppede til landsmødet i
september 2020, blev de efterfulgt af 40-årige Sybilla Nitsch som
næstforkvinde og 22-årige Christopher Andresen som bisidder. Også 45-årige
Keno Jaspers, 21-årige Tjark Jessen, 34-årige Sarina Quäck og 46-årige
Melanie Jürgensen blev nye medlemmer af landsstyrelsen. Sammen med
landdagsmedlem og næstformand Christian Dirschauer og SSWs nye



forbundsdagsmedlem Stefan Seidler, der er hhv. 40 og 41 år har SSW på kun
få år gennemført et generationsskifte, som andre partier kun kan være
misunderlig over.

Mit dem heutigen Tag wird der Generationswechsel im SSW endgültig
vollzogen. Ich kann also mit guten Gewissen heute dem Stab an die nächste
Generation weitergeben. 

TAK
Jeg siger tak til alle ildsjæle i partiet, der er med til at bære SSWs politiske
arbejde. Tak til alle medarbejdere både i partiet og i landdagsgruppen for
deres gode og loyale understøttelse af partiets ledelse. Og stor tak til alle
vores samarbejdspartnere i de to mindretal i Sydslesvig samt til alle i
Danmark og Tyskland, der har understøttet SSWs arbejde i det forløbne år. 

Tak for opmærksomheden. 


