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Vi takker den utrættelige
linedanser!
Formanden for SSWs landagsgruppe, Anke Spoorendonk, udtrykte idag sin
glæde over, at der i Slesvig-Holsten nu i 10 år har været en grænseland- og
mindretalskommitteret. Med Kurt Hamers tiltrædelse, som første
kommitteret, kom en profileret politiker til, der gennem sit arbejde allerede
fra starten var medvirkende til, at landet tog stillingen alvorligt. I hans
fodspor trådte en ikke mindre profileret politiker, der målrettet videreførte
Kurt Hamers arbejde.
Anke Spoorendonk lykønsker derfor hjerteligt Kurt Schulz, der i mere end 7
år utrætteligt og vedholdende har kæmpet for det danske mindretal og den
frisiske folkegruppes. Hans arbejde er fra tid til anden at forveksle med en
balancegang. På den ene side er det Kurt Schulz opgave, at varetage landets
interesser, og på den anden side er der hans store engagement, med hvilket
han har arbejdet for ligestilling mellem fler- og mindretallet. Dette har især
det danske mindretal de sidste 10 år profiteret af.
"At Kurt Schulz behersker denne balancegang til fulde, kom i slutningen af
sidste år til udtryk, da han deltog i demonstrationen for det danske
mindretals elever, forældre og lærere foran Landagen i Kiel. Vi er meget
stolte og taknemmelige for, at en mand med hans færdigheder, en profileret
politiker, der er i besiddelse af den vigtige know-how i omgang med både
politik og presse, i slutningen af sin politiske løbebane, bestemte sig for at
sætte sine evner ind for mindretallet. Dermed påtog han sig en overmåde
svær opgave, der kræver en meget fin forståelse for situationen i

grænselandet. Men gode linedansere er for det meste også udstyret med
god forståelse," sagde Spoorendonk, der glæder sig til det videre samarbejde
med Kurt Schulz.

