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Nye dimensioner for det
grænseoverskridende samarbejde

Det dansk-frisiske mindretalsparti SSW går for første gang i historien
med i en regering i Slesvig-Holsten. 

 

 

Det står klart efter tirsdagens møde i Den slesvig-holstenske Landdag i Kiel,
hvor socialdemokraten Torsten Albig (SPD) blev valgt til delstatens ny
minsterpræsident med 37 ud af 68 afgivne stemmer. Dermed er vejen nu
banet for en treparts-regering bestående af SPD, SSW og miljøpartiet De
Grønne. 

 

I morgen formiddag vil ministerpræsident Albig præsentere sit
ministerkabinet, heriblandt tidligere formand for SSWs landdagsgruppe,
Anke Spoorendonk, der udnævnes til justits-, kultur- og europaminister. Den
første SSW-minister nogensinde. 
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- Jeg er utrolig glad for resultatet. Nu gælder det så om at få realiseret det, vi
står for, siger en glad landsformand for SSW, Flemming Meyer. 

 

Og det betyder ikke mindst, at forgængerregeringens ensidige nedskæringer
over for de danske mindretalselever i delstaten, fra 100 til 85 procent af den
tyske elevtilskudssats, vil blive ophævet i 2013, så mindretallets børn og unge
fremover igen er ligestillet med eleverne på de tyske flertalsskoler. 

 

Det samme gælder elevbefordringssektoren, hvor de danske skoleelever
ligeledes er ringere stillet end eleverne på de tyske skoler. 

 

- Også det grænseoverskridende arbejde vil få en helt ny dimension med
Anke Spoorendonk som minister for Europa og kultur, siger Flemming Meyer,
der dog advarer om at skrue forventningerne helt op i det røde felt.

 

- SSW har uden tvivl skrevet historie – som det første mindretalsparti i
Tyskland, der er med til at danne en regering. Men heller ikke vi vil kunne
klare alt på én gang, siger Flemming Meyer. 

 

 


