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SSV beklager at Radio Syd må
reducere sendetiden
I en fælles presseerklæring udtaler det danske mindretals politiske ledelse
SSV-formand, Gerda Eichhorn og formanden for SSV´s landdagsgruppe i Kiel,
Anke Spoorendonk:

�SSV beklager dybt, at Radio Syd fra idag må indstille forsøgsordningen med
ekstra sendetid på P4 om aftenen og i weekenden. Tilladelsen til
forsøgsordningen med at tage den fjerde radiokanal i brug blev i sin tid også
givet til Radio Syd med henvisning til, at lytterne i landsdelen skulle have et
stærkt alternativ til tysk radio. Dette tilbud har ligeledes været til stor gavn for
medlemmerne af det danske mindretal, bl.a. har udsendelsen
�grænselandsportræt" - som nu evtl. er i fare for at stoppe - været populær i
Sydslesvig."

Anke Spoorendonk og Gerda Eichhorn påpeger endvidere, at Radio Syd nu
har færre muligheder for at dække politiske begivenheder nord og syd for
grænsen:

�Netop på det politiske område ser vi nødvendigheden af at Radio Syd følger
udviklingen i grænselandet tæt og informerer om tiltag og initiativer på begge
sider af grænsen. Vi er bekymret for om den hidtige gode dækning af den
politiske udvikling i Sydslesvig og Slesvig-Holsten kan fortsætte.

Vi står derfor uforstående overfor, at det såkaldte medieforlig ikke kunne
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forlænges, som det oprindelig var blevet signaliseret af alle partier bag
forliget. Det betyder at der nu i mindst to år vil være færre radioudsendelser
på dansk i grænselandet. Vi vil derfor opfordre de ansvarlige til endnu
engang at overveje deres beslutning og forlænge Radio Syd særstatus til gavn
for dansk kultur og sprog i grænselandet," siger Gerda Eichhorn og Anke
Spoorendonk.
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