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Dansk kandidat blandt
favoritterne til
overborgmesterposten i Flensborg
På søndag skal Flensborgs borgere vælge en ny overborgmester. Feltet er
usædvanligt broget med hele 9 kandidater, men det danske mindretals
kandidat Simon Faber regnes som en af favoritterne.

Mindretallets parti SSW udgør den næststørste gruppe i byrådet i fjordbyen
lige syd for den dansk-tyske grænse. Den siddende overborgmester Klaus
Tscheuschner genopstiller ikke, og dermed er spillet om topposten helt
åbent.

Det danske mindretal udgør op imod 20 % af byens borgere, men Simon
Faber satser også på at appellere til flertalsbefolkningen: - Flensborgs
muligheder ligger i høj grad i at kunne samarbejde optimalt på begge sider af
grænsen. Den erkendelse er ved at brede sig til store dele af befolkningen,
konstaterer kandidaten. - Hvis vi ønsker, at de to udkantsområder
Sønderjylland og Sydslesvig skal blive til en dynamisk vækstregion, må netop
Flensborg udfolde hele sit potentiale på tværs af grænsen.

I hans valgprogram indgår bl.a. en stærk opbakning til Sønderborg i
bestræbelsen på at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Også en
styrkelse af universitetssamarbejdet mellem Syddansk Universitet og
Flensborg Universitet er en af mærkesagerne. - Generelt trænger det
grænseoverskridende samarbejde til et kritisk eftersyn, hvor vi bliver bedre til
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at fokusere på projekter med kvalitet, varighed og overregional udstråling.

Baggrund:
Simon Faber har siden 2004 været det danske mindretals Christiansborg-
konsulent. Her har han opbygget et bredt netværk. I kampagnens tosprogede
hjemmeside (simon-faber.de) indgår således flere gode skudsmål fra
folketingsmedlemmer. Faber har spillet en aktiv rolle i flere dansk-tyske
forhandlingsforløb, herunder grænsependlerforhandlingerne fra 2005-2007,
hvor han fungerede som personlig konsulent for MF Kim Andersen (V).

Ved siden af opgaverne i København har stillingen budt på
projektledelsesopgaver i grænselandet, herunder tilrettelæggelsen af den
stort anlagte nordiske kulturuge i 2008 ved indvielsen af A.P. Møller Skolen i
Slesvig, hvor kendte navne som stjernekokken Rene Redzepi fra NOMA og
vokalensemblet ARS NOVA indgik.

Simon Faber er uddannet cand.mag. i musikvidenskab og tysk fra Århus
Universitet, har en diplomuddannelse fra Det Jyske Musikkonservatorium og
HD enkeltfag fra Handelshøjskolen Århus. Inden ansættelsen ved
Sydslesvigsk Forening arbejdede han på DR, hvor han fungerede som højre
hånd for daværende orkester- og korchef Per Erik Veng.

I Slesvig-Holsten er der direkte valg til overborgmesterposten. Byens øverste
administrative lederstilling med beføjelser, der svarer til en
kommunaldirektørs, er dermed et politisk embede. Valgperioden er på 6 år
og er uafhængig af kommunalvalgene i øvrigt. Med små 90.000 indbyggere er
Flensborg delstatens tredjestørste by.

Valget finder sted søndag den 31. oktober frem til kl. 18. Resultatet ventes at
foreligge omkring kl. 20.00, og de fleste iagttagere regner med, at to af
kandidaterne skal i omvalg, der i givet fald vil finde sted den 21. november.
Blandt de øvrige favoritter er socialdemokraten Thede Boysen og
valgkampens eneste kvindelige kandidat Elfie Heesch, der stiller op for CDU
og De Grønne.

Simon Faber kan nås på telefon +49 178 4507422.
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