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Protokol

over

Møde i Det Sydslesvigske Samråd
onsdag den 30. maj 2012 kl. 18.30 på Flensborghus
Til stede:

Jørn Aagesen, Preben K. Mogensen, Jytte Nickelsen, Peter Lynggaard
Jacobsen, Jacob Ørsted, Jørgen Kühl, Horst Schneider, Inger Marie
Christensen, Flemming Birkemose, Jens A. Christiansen, Dieter Paul
Küssner, Steen Schröder, Gerd Pickardt, Bo Hallberg, Martin Lorenzen,
Flemming Meyer, Anke Spoorendonk, Henrik Becker-Christensen

Afbud:

Viggo Jacobsen, Anders Molt Ipsen, Per Gildberg, Udo Jessen, Stine
Døssing, Thorsten Kjærsgaard, Volker Andersen, Manfred Nissen,
Jörgen Jensen-Hahn, Lars Harms, Rüdiger Schulze

Protokolfører: Jette Hanisch

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Spørgetid
3. Godkendelse af protokollen af 11. april 2012
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
5. Meddelelser
6. Orientering om landdagsvalget og den politiske situation v/SSW
7. Orientering om årsmødet v/SSF
8. Orientering om Sydslesvig-magasinet v/SSF
9. Beretning ved Flensborg Avis
10. Eventuelt
11. Lukket møde

1. Valg af ordstyrer
Jens A. Christiansen vælges som ordstyrer.
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2. Spørgetid
Der er ingen spørgsmål.
3. Godkendelse af protokollen af 11. april 2012
Flemming Birkemose: På side 4 under SdU´s beretning står ”missionsfase”. Det skal
rettes til ”visionsfase”. Derefter godkendes protokollen.
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Punkt 9: Beretning ved Flensborg Avis udgår, og der er intet under punkt 11: Lukket
møde.
5. Meddelelser
Der er ingen meddelelser.
6. Orientering om landdagsvalget og den politiske situation v/SSW
Anke Spoorendonk: Ved landdagsvalget havde vi en fremgang i procenter, men vi
mistede et mandat og har nu 3. Dette hænger bl.a. sammen med den nye
opgørelsesmetode; nu har landdagen kun 69 mandater mod 95 i sidste valgperiode,
idet tillægsmandater er afskaffet. Det stod hurtigt klart, at den eneste
regeringsmulighed er SPD, De Grønne og SSW. Der er brug for et systemskifte i
Slesvig-Holsten, og vi sagde før valget, at vi ville gå med i en regering. Fra 14. maj
blev der ført forhandlinger mellem de 3 partier, først sonderingssamtaler, siden efter
grønt lys fra de respektive baglande til koalitionsforhandlinger, der endnu ikke er
afsluttet. Der er nedsat arbejdsgrupper tilpasset landdagens udvalg, og vi trækker
her på landsstyrel-sesmedlemmerne samt andre fra mindretallet. Hver arbejdsgruppe
har 3 medlemmer fra hvert parti samt medarbejdere. Koalitionsforhandlingerne skal
være afsluttet søndag aften. Så sendes koalitionsaftalen ud til partierne, der alle
holder ekstraordinære landsmøder den 9. juni, den 11. juni fremlægges
koalitionsaftalen officielt, og den 12. juni vælges ministerpræsidenten. Landdagen
konstitueres den 5. juni. SSW er udvalgsberettiget grundet den nye
opgørelsesmetode. Undertegnede bliver efter moden overvejelse minister for justits,
kultur og Europa. Det er et kompliceret ministerium, men der er en dygtig jurist som
statssekretær, og områderne kultur og Europa passer godt til de udvalg, jeg havde
tidligere. Det er værd at slås for kulturen i Slesvig-Holsten. Vore skoler bliver igen
ligestillet i henhold til skoleloven fra 2007. Dette punkt har været trukket frem i
koalitionsforhandlingerne, lige som fremme af frisisk i de offentlige skoler i
Nordfrisland. Vi arbejder videre med spørgsmålet om elevbefordring, dette problem
kan ikke løses kortfristet; også her kræver vi ligestilling for vore elever. Der kommer
ikke flere nedskæringer på kulturområdet, og i den kommende valgperiode skal
landets tilskud til mindretalsområdet forbedres. Da landdagsgruppen har brug for
ressourcer, nedlægger jeg mit landdagsmandat, og Jette Waldinger-Thiering rykker
ind. Iflg. landdagens forretningsorden har SSW haft fraktionsstatus siden 2009 med
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stemmeret i udvalgene. I henhold til den nye opgørelsesmetode er vi
udvalgsberettiget; i udvalg med 11 medlemmer har vi det 10. mandat.
Koalitionsaftalen er jo ikke i hus endnu, men der er ingen signaler fra CDU og FPD til
SPD om, at man vil indgå en koalition. Situationen er anderledes end i 2005, der er
ikke noget realistisk alternativ til den kommende koalition. SSW er garant for, at det
går bedre her, end det gjorde i Saarland. Nogle forbundsdagsmedlemmer har
blandet sig i diskussionen om SSW´s mandater. For os er det klart, at fritagelsen for
spærregrænsen hænger sammen med vores selvforståelse som mindretal og parti.
Fritagelsen er i overensstemmelse med grundloven, og domstolene har sagt god for
den, men vi skal alligevel tage diskussionen alvorligt. I forhandlingerne var der
uenighed om skolesystemet. Vi har brug for mere videreuddannelse, og den nye
bibliotekslov stammer fra et SSW-forslag. Vi har fået vore mærkesager ud over
mindretalspolitikken. Der har været en god mediedækning fra NDR TV og Kieler
Nachrichten.
Martin Lorenzen: Valget af ministerpræsidenten er ikke så dramatisk som ved sidste
valg. I koalitionsaftalen står skrevet, at der skal ske et skift i mindretalspolitikken .
Steen Schröder: Vi skal ikke være bange for begrebet ”Dänenampel”, andre ser det
positivt.
Flemming Meyer: Begrebet ”Dänenampel” er ikke nyt, det opstod i forbindelse med et
borgmestervalg i Kiel og er ikke ment negativt.
Henrik Becker-Christensen: SSW´s fritagelse for spærregrænsen er et Loch Nessuhyre, der kommer op med regelmæssige mellemrum, og det vil komme op igen. Tag
det med ro, idet fritagelsen bygger på en statsaftale mellem Danmark og
Forbundsrepublikken.
Flemming Meyer: Ikke kun SSW men hele mindretallet måles, når vi nu går med i
regeringen. Det er gode signaler at sende til hele Europa og en stor chance, der
kræver løbende dialog.
Dieter Paul Küssner: Det er vigtigt, at vi får CDU og FPD ”tilbage i folden” igen.
7. Orientering om årsmødet v/SSF
Jens A. Christiansen: Årsmøderne står for døren. Der bliver deltagelse af 3 ministre:
Henrik Dam Kristensen, Villy Søvndal og Christine Antorini samt Folketingets
formand Mogens Lykketoft foruden mange folketingsmedlemmer. Vi er glade for, at vi
igen får et så omfattende program. Har talt med Martin Lorenzen om at invitere
Torsten Albig, men vi venter til næste år. Vi kunne evt. invitere den nye
landdagspræsident Klaus Schlie.
Anke Spoorendonk: Landdagspræsidenten vælges den 5. juni, han bør inviteres.

Møde i Det Sydslesvigske Samråd – 30.05.2012

3/3

8. Orientering om Sydslesvig-magasinet v/SSF
Jens A. Christiansen: Flensborg Avis foreslog for nogen tid siden at foreningerne og
institutionerne i fællesskab skulle udvikle et magasin, men kun SSF gik ind i
samarbejdet. Foreløbig har vi i fællesskab udgivet to magasiner. Grænseforeningen
for Åbenrå var så begejstret for det sidste nummer, at de foreslog at sende det til alle
Grænseforeningens medlemmer. Det endte med, at en opdateret udgave af sidste
magasin vedlægges Grænsen, der udsendes i forbindelse med Folkemødet på
Bornholm og handler om folkestyre og demokrati. Opfordrer andre organisationer til
at gå med i samarbejdet, så vi kan få et godt produkt.
Henrik Becker-Christensen: Magasinet er utrolig godt, fortjener fuld opbakning fra
alle. Det er nøjagtig, hvad der blev efterlyst fra dansk side.
Dieter Paul Küssner: Det er vigtigt, at den aktuelle politiske situation er med samt en
valganalyse fra Martin. Der må følges op på det mundtligt på Folkemødet. På
mandag udsendes et nyhedsbrev til Christiansborg.
9. Eventuelt
Preben K. Mogensen: Da jeg sidder i SSF´s hovedstyrelse, kan jeg ikke
repræsentere Centralbiblioteket i Samrådet. Dette bør man måske ændre, da
bibliotekets bestyrelse kun består af repræsentanter fra andre foreninger.
Flemming Meyer: Beretningen fra Flensborg Avis er på dagsordenen til mødet den
18. september.

Mødet slutter kl.19.40
10. juni 2012
jh / JAC
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