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To tredjedels flertal for, at SSW
skal opstille til
forbundsdagsvalget
På SSWs regionalkonference i Slesvighus har et et klart flertal af deltagerne
udtalt sig for, at partiet skal deltage i det kommende forbundsdagsvalg.

Mere end 65 pct. af deltagerne fra SSW Slesvig-Flensborg amt sagde ja
torsdag aften, mens godt en tredjedel var imod, at SSW deltager i
forbundsdagsvalget 2021. Lidt under to procent af deltagerne. I tal stemte
36 ja, 18 nej og 1 afholdt sig.

Det var igen en sober debat, hvor argumenterne for og imod en opstilling
blev udvekslet på en fair og fin måde. Regionalkonferencen blev organiseret
af SSW Slesvig-Flensborg i samarbejde med SSWs landsforbund, der også
stillede medarbejdere til rådighed.

SSWs amtsformand, Svend Wippich, bød velkommen og afsluttede aftenen
med ros til arrangementet. Resultat i Slesvig må betegnes som overraskende,
idet mange på forhånd havde regnet med et nej i dette amt. Nu samler
interessen og spændingen sig om regionalkonferencen i Flensborg, som
afholdes den 03.03.2020, kl. 18 i Flensborghus. I Nordfrisland gennemføres
regionalkonferencen den 12.03.2020, kl. 18 i Husumhus.

I Flensborg er der mange skeptikere af en opstilling og samtidig har flere
medlemmer fra Harreslev, Lyksborg og Hanved meldt, at de hellere deltager i
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regionalkonferencen her.

Så det bliver rigtigt spændende, hvordan afstemningsresultatet i Flensborg
bliver.

SSWs landsforbund håber derfor, at så mange medlemmer som muligt
kommer til de næste to konferencer, da det er vigtigt for partiets ledelse at
diskutere en mulig opstilling med så mange som muligt og vide hvad de
mener.

Medlemmer fra andre amter, der ikke kunne deltage i deres amts
regionalkonferencer, er meget velkommen til enten at komme til Flensborg
eller Husum.


