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Uacceptabelt finanslovsforslag
Den slesvig-holstenske landsregering vil skære i tilskuddene til det danske
mindretal på mellem 5% og 40%!

Efter den i juli annoncerede ændring af den slesvig-holstenske skolelov som
forudser at der indtil 2005 skal lægges loft over udgifterne til det danske
mindretals skoler, præsenterede landsregeringen idag i Kiel yderligere
besparelsesforslag. Ifølge formanden for SSW´s landdagsgruppe Anke
Spoorendonk skal der spares mellem 5% og 40% hos de danske og frisiske
foreninger. Således skal tilskuddet til Sydslesvig Forening (SSF), det danske
mindretals kulturelle hovedorganistion, reduceres med ca. 10% (fra 438,7
T/Euro til 395,7 T/Euro) og tilskuddet til det frisiske kulturarbejde skal endda
falde med ca. 20 % (fra 69 T/Euro til 53,4 T/Euro). Også Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig (fra 102,3 T/Euro til 92,9 T/Euro) og Jaruplund Højskole (fra 89,6
T/Euro til 85,1T/Euro) er ramt af besparelserne. Derudover skal der skæres
ca. 20% i Dansk Skoleforenings årlige byggetilskud (fra 516,4 T/Euro til 417,2
T/Euro). Værst går det dog ud over Fælleslandboforeningen for Sydslesvig,
hvor landsregerignen agter at spare næsten 40% (fra 46,0 T/Euro til 25,8
T/Euro).

�Jeg er chokeret landsregeringens yderligere besparelsesforslag på
mindretalsområdet. Besparelser på op til 40% står slet ikke i forhold til
landsregeringens øvrige besparelsesforslag � især ikke taget i betragtning at
vi stadig ikke har opnået ægte økonomisk ligestilling mellem flertals- og
mindretalsbefolkning i Slesvig-Holstein. Med dette finanslovsforslag er
landsregeringen i fare for at ødelægge det gode forhold til det danske
mindretal og friserne. Jeg kan slet ikke overse hvor meget porcelæn der slås
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istykker på dén måde. - Ikke mindst på baggrund af at vi allerede i
forbindelse med finansloven for 2001 havde en debat om den voksende
økonomiske ubalancen i grænselandet. Det kan ganske enkelt ikke gå an at
den danske stat betaler mest både til det danske og til det tyske
mindretal,�siger Anke Spoorendonk.
SSVs landdagsgruppe vil nu nøje studere landsregeringens finanslovsforslag
og vil derefter i midten af september komme med en stillingtagen. Men en
ting står klart: �Fastholdes nedskæringerne vil det få alvorlige følger for
SSV´s fremtidige holdning til landsregering ,� siger Anke Spoorendonk.


