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SSV: Dan en tysk regering efter
dansk forbillede
Hvis Sydslesvigsk Vælgerforening skulle blive tungen på vægtskålen ved
næste års valg i delstaten Slesvig-Holsten, så er det danske mindretals parti
rede til at støtte en mindretalsregering efter dansk forbillede. Det har SSVs
landsmøde besluttet i dag i Husum.

�I Tyskland lever man i den tro, at en regering kun kan arbejde, hvis den
fører blokpolitik. Men de danske erfaringer viser, at man kan komme længere
med skiftende flertal. Desuden betyder en mindretalsregering, at partierne i
parlamentet må lære at tale med hinanden i stedet for kun at tænke i blokke.
Vi vil gerne importere denne model, fordi den kunne gavne den politiske
kultur i Tyskland� siger SSV landsformand, Gerda Eichhorn.

Selv om det offentlige pres er vokset i de sidste måneder, nægter SSV før
valget at støtte en af de to blokke i tysk politik: �SSV udskriver ikke
blanckochecks til noget andet politisk parti. Vi vil ikke komme til magten for
enhver pris, vi vil omsætte vores politiske program. Hvem der får vores
støtte, vil kun forhandlingernerne efter valget kunne vise�, siger Gerda
Eichhorn.

Valget til det slesvig-holstenske delstatsparlament, Landdagen, finder sted
den 20. februar 2005. De aktuelle meningsmålinger tyder på et tæt opløb
mellem de to blokke SPD/Grønne og CDU/FDP. Dette kunne give det danske
mindretals parti en central rolle ved regeringsdannelsen.
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Resolutionen findes på den tyske side unter Programme/Andere
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