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Kære venner, liiw följkens,

vedlagt er landdagsgruppens beretning for arbejdsåret 
2021-2022.

Landdagsvalget var en stor succes

Da vi fastlagde vore mål for landdagsvalget 2022, 
sagde vi, at vi gerne vil have flere stemmer end sidste 
gang, og at vi i hvert fald vil genvinde de tre mandater, 
vi havde i sidste valgperiode. I baghovedet havde vi en 
drøm om at få ”eine Vier vor dem Komma” og tænkte, 
at vi måske også kunne vinde det fjerde mandat. At vi 
så fik et så stort kanonvalg med 5,7% og 4 mandater 
var vel en stor overraskelse for os allesammen. 
På landdagsgruppens vegne vil jeg ad denne vej sige 
mange tak til kandidaterne, til vores medarbejdere i 
landdagsgruppen og i landssekretariatet og til alle de 
mange frivillige hjælpere, der satte plakater op, stod 
ved valgboderne, deltog i de mange paneldiskussioner 
og lavede egne arrangementer. Sejren er vores 
allesammens, og den er velfortjent!
Alligevel vil jeg gerne bruge lejligheden til at sortere 
valgresultatet en smule: Til landdagsvalget i 2017 
lagde vi os fast på, at kystkoalitionen var det eneste 
regeringssamarbejde, vi kunne gå med til. Det havde 

sine gode og berettigede grunde. Men da det gik 
ned ad bakke med acceptancen for kystkoalitionen, 
fik vi også nedgang i vores stemmetal. Vi fik 48.968 
andenstemmer, der gav os 2 mandater og et ekstra 
tillægsmandat. De 3,3% dengang var ikke nok til 3 
almindelige mandater. 
Konklusionen for os var, at man ikke på forhånd burde 
lægge sig fast på, hvilke samarbejdspartnere man 
accepterer, og hvilke man ikke accepterer. På den måde 
kunne man forhindre, at andre trækker SSW ned, uden 
at vi selv kan gøre noget ved det. Det var grunden til, 
at vi i de sidste fem år opbyggede gode kontakter og 
arbejdsforhold til alle demokratiske partier i landdagen 
(altså SPD, de Grønne, FDP og CDU). Det førte ikke kun 
til gode politiske resultater i hele valgperioden. Det 
førte også til, at befolkningen igen så på SSW som en 
uafhængig kraft i midten af det politiske spektrum, der 
engagerer sig for den helt almindelige befolkning.
I denne tid blev det tydeligt for offentligheden, 
at SSW er uafhængig, har gode erfaringer med 
regeringsarbejdet og er villig til at tage ansvar 
for delstaten. Det billede havde man også i 
baghovedet, da SSW for første gang siden årtier 
i deltog i forbundsdagsvalget. Uafhængighed, 
ansvarsbevidsthed og fokus på den almindelige 
befolkning er de nøgleord, som spillede en stor rolle 
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i forbundsdagsvalgkampen. Og man kunne se at 
stemmetallene gik lidt opad. Vi fik, som bekendt, 55.330 
stemmer og 3,2% af stemmerne til forbundsdagsvalget 
i Slesvig-Holsten. Det var flere stemmer end til 
landdagsvalget 2017. Og vi fik vores Stefan Seidler valgt 
ind i forbundsdagen. En kæmpe succes!
Men til landdagsvalget 2005 fik vi nogenlunde det 
samme resultat (51.920 andenstemmer) og til valgene 
i 2000, 2009 og 2012 fik vi flere andenstemmer end i 
2017 eller i 2021 (2000: 60.367, 2009: 69.701 og 2012: 
61.025). Man kunne altså til forbundsdagsvalget godt 

tale om en stabilisering og en pæn lille fremgang i 
stemmetallet i forhold til landdagsvalget 2017. Men 
der var stadig grund til at være forsigtige med vore 
valgkampmål.
At vi kun et halvt år senere fik sådan et kanonvalg, må 
også have haft  andre årsager. Husk bare, at vi fik 5,7% 
og alt i alt 79.301 andenstemmer til landdagsvalget 
2022! Det bedste valgresultat, partiet nogensinde har 
opnået! Efter min opfattelse var der flere grunde til, at 
vi fik dette flotte valgresultat:
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1. I offentligheden så man på SSW som et parti, der 
også kan opnå resultater fra oppositionsbænken. Og 
det kunne vi jo også påvise.

2. Vi har holdt os til vores uafhængige linje og 
signaleret, at vi er i stand til at samarbejde med alle 
demokratiske kræfter og i givet fald træde ind i en 
regering.

3. Vi var i stand til at formidle vore gode resultater 
til offentligheden. Også kompromiser kunne 
markedføres.

4. Med hjælp fra vore medarbejderne kunne vi 
ytre os kontant til alle spørgsmål, der dukkede 
op i valgperioden. Det gav os et godt ry blandt 
landdagskollegerne, i pressen og til sidst også i 
befolkningen.

5. I selve valgkampen har vi fokuseret på den del af 
befolkningen, der allerede før har valgt SSW eller i 
hvert fald var åben over for et SSW-valg. Das waren 
die kleinen Leute mit ihren ganz normalen Sorgen 
und Nöten.

6. Vi lavede en knaldgod valgkampagne. ”Damit das 
Leben im Norden bezahlbar bleibt” har ramt plet.

I årtier har landdagsgruppen – landdagsmedlemmerne 
og medarbejderne – lavet et seriøst stykke arbejde. 
Også det var selvfølgelig en grund til, at vi opnåede 

den politiske status, vi har i dag. Det hele hænger 
sammen. Og vi alle står sammen. Det er egentlig den 
vigtigste grund til, at vi fik sådan en stor succes. Tak for 
det!

Wie geht´s weiter?

Mit 5,7 Prozent der Stimmen hat der SSW das beste 
Zweitstimmenergebnis bei einer Landtagswahl seit 
Parteigründung 1948 errungen. Wir, Lars Harms, Jette 
Waldinger-Thiering und Christian Dirschauer, haben 
nun Gesellschaft von Sybilla Nitsch bekommen. Mit 
nunmehr vier Abgeordneten stellt der SSW damit auch 
wieder eine reguläre Fraktion im Kieler Landtag. 
Und mit Jette Waldinger-Thiering stellt der 
SSW erstmals in seiner Geschichte eine 
Landtagsvizepräsidentin. Und auch einen 
Ausschussvorsitz haben wir zumindest in den letzten 
vielen Jahrzehnten nicht gehabt. Jetzt leite ich den 
Finanzausschuss des Landtages.
Das ist eine hervorragende Ausgangsbasis, um 
die erfolgreiche Arbeit weiterzuführen. Wir haben 
im August eine Klausurtagung abgehalten und 
die nächsten Ziele und Maßnahmen abgesteckt. 
Im Grunde geht es weiter wie bisher. Wir bleiben 
unabhängig und bieten unsere Zusammenarbeit allen 
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Parteien im Landtag an. In diesem Zusammenhang 
möchte ich dann doch zum Ausdruck bringen, dass 
es nunmehr keine rechtsextremistische Partei mehr 
im Landtag gibt. Auch ein Erfolg, zu dem wir mit 
beigetragen haben. Aber zurück zur Unabhängigkeit. 
Wir haben in der ersten regulären Landtagssitzung 
deutlich gemacht, dass wir dort, wo wir einig oder 
kompromissfähig sind, der Landesregierung und der 
Regierungskoalition die Zusammenarbeit anbieten. 
Das ist auch guter skandinavischer Stil. Allerdings 
erwarten wir dann auch bei unseren Anliegen 
Entgegenkommen von den Regierenden. Dort wo 
es keine Übereinstimmung gibt, da werden wir 
ganz normale Oppositionsarbeit leisten und auf die 
Fehlentwicklungen hinweisen.
Und gleichzeitig werden wir natürlich auch eine 

gute gemeinsame Zusammenarbeit in unserer 
„Nordfriesland-Opposition“ (gelb-rot-blau) aufbauen. 
Natürlich gibt es auch hier Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten in der Ausrichtung von SPD, FDP und 
SSW. Aber auch hier gilt, dass wir da, wo wir einig oder 
wo wir kompromissbereit sind, auch gemeinsam an 
einem Strang ziehen werden.
Es wird sicherlich wieder sehr spannend werden. 
Wichtig ist aber jetzt, dass wir das liefern, was wir vor 
der Landtagswahl auch versprochen haben. Es wird 
sich also Vieles um unser Wahlkampfmotto ”Damit 
das Leben im Norden bezahlbar bleibt” drehen. 
Unsere Aufgabe für die nächsten Monate ist es, hier 
deutlich zu zeigen, dass der SSW die Sorgen und 
Nöte der normalen Bevölkerung ernst nimmt und 
Lösungsvorschläge hat..
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Wer und Was?

Damit wir schnell wieder arbeitsfähig sind, haben wir 
die Aufgaben innerhalb der Fraktion neu aufgeteilt. Oft 
ist es aber auch bei den bisherigen Zuständigkeiten 
geblieben. Für den Bereich Bildung und Hochschulen 
beabsichtigen wir eine weitere Person als 
wissenschaftliche(n) Mitarbeiter(in) einzustellen.
Bei den Landtagsabgeordneten sieht die 
Aufgabenverteilung, ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit, wie folgt aus:

Lars Harms:  
Fraktionsvorsitzender; Fachbereiche: Ältestenrat, 
Finanzen, Innen und Recht, 
Migration, Zusammenarbeit mit Hamburg, Bauen & 
Wohnen

Jette Waldinger-Thiering
Stellvertretende Landtagsvizepräsidentin; 
Fachbereiche: Ältestenrat, Gleichstellung, 
Kultur, Bildung, Hochschule, Europa

Christian Dirschauer:
Parlamentarischer Geschäftsführer; Fachbereiche: 
Soziales, Kita, Gesundheit, 
Umwelt, Landwirtschaft, Energie

Sybilla Nitsch:
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende; Fachbereiche: 
Wirtschaft, Verkehr, Tourismus, 
Petitionsausschuss

Für die Belange der Minderheiten (Dänische 
Minderheit, friesische Minderheit, 
Minderheit der deutschen Sinti und Roma) haben die 
vier Abgeordneten eine gemeinsame Zuständigkeit.

Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die 
Aufgaben, ebenfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit, 
wie folgt verteilt:

Björn Bahnsen: Soziales, Kita, Gesundheit, 
Gleichstellung, Zusammenarbeit mit Hamburg
Anne Sophie Flügge-Munstermann: Innen & Recht, 
Migration, Kultur
Stella Neelsen: Finanzen, Wirtschaft, Verkehr
Jan Ehrenreich: Geschäftsführung, Umwelt, 
Landwirtschaft
Berit Erichsen: Energie
Marlene Christiansen: Bauen & Wohnen
Maylis Rosberg: Europa
Christopher Andresen: Juristische Beratung
N.N.: Bildung, Hochschule
Per Dittrich: Pressesprecher
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Andree Hagel: Pressemitarbeiter
Benjamin Springstrow: Social Media
Michaela Blumenberg: Büro/Sekretariat
Michael Günther: Fahrer, Büromitarbeiter

Hüdänji schal et ma e manerhäide 
wideregunge?

Ål for e wool hääwe we krååwed, dåt we e ütbildung 
foon e friiskliirere 
profäsjonalisiire än önj e äin hönj naame schan. Et as 
üüs müülj än fou en äin institutsjoon, wat åles mååge 
schal, wat fort stipen foon e friisk-unerrucht nüsi as. Sü 
schan liirere spräkekurse füünj än ja schan didaktisch 
ütbildet wårde. Deer ütouer schal deer profäsjonäl 
liirmatrejool produsiird wårde. Än natörlik schal jüdeer 
institutsjoon uk kontakt tu schoule, liirere, ålerne än 

schoulere hüülje än bai ja for e friisk-unerrucht wiirwe. 
We köön üs forstale, dåt jüdeer institutsjoon bait 
Nordfriisk Instituut önjsiideld wård än dan uk ma e 
huuchschoule tuhuupe årbet.
Oudere manehäide, sü as e weestfrasche unti e soorbe, 
hääwe ål suk institutsjoone än deer låpt et årbe foole 
profäsjonäler as bai üs. Ouers, wan - sü as bai üs - liirere 
for suk årbe bloots en påår stüne aw e sid bai hääwe, 
dan koone we deer uk ai ferhoowe, dåt deer wörklik 
wat fernunftis bai rütkaame koon. Sün institutsjoon 
schal dan uk en påår fultids-årbesplådse biidje koone, 
deerma dåt årbe uk profäsjonäl döörfjard wårde koon. 
We schan åltens betånke, dåt e friisk-unerrucht önj e 
leeste 20 iir ordi tubääggingen as. Nü liire deer bloots 
nuch ambai 750 bjarne än jöögedlike friisk önj e 
schoule. Än we snååke deer uk bloots am en påår stüne 
önj änkelte iirgunge. Deer breecht sü teemlik åles. 
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Än jüst deeram schan we bai e grünlååge for e friisk-
unerrucht önjfånge: bai e liirere än bait liirmatrejool.

Og det mest trængende problem hos det danske 
mindretal er sikkert, at kommunerne stadigvæk 
formelt ikke er forpligtet til at støtte danske 
heldagstilbud på lige fod med tyske tilbud. Nogle 
kommuner støtter vore tilbud, men de fleste gør 
ikke. Det kan ikke være rigtigt, at det er afhængigt af 
skolegangen, om man får tilskud eller ej. Vore børn har 
samme rettigheder som alle andre, og de har krav på 
at få samme tilskud. Derfor er det nødvendigt, at vi 
kommer med et lovforslag, der forpligter kommunerne 
til at give samme tilskud til alle børn. Lovforslaget vil 
vi meget gerne udarbejde i tæt parløb med Dansk 
Skoleforening og SdU.
Også med henblik på kommunalvalget 2023 er det i 
hvert fald et emne, der presser på, og måske kan føre til 
et endnu stærkere sammenhold i vore egne rækker.

Haushaltsberatungen

I budgetforhandlingerne har vi igen opnået nogle 
resultater. I flere tilfælde har vi så igen været tungen 
på vægtskålen.

Nordisk Info blev jo lukket sidste år, og Foreningen 
Norden var parat til at videreføre en del af arbejdet, 
nemlig især oplysningsarbejdet med hensyn det 
danske samfund. Landdagsgruppen kunne sørge for, 
at Foreningen Norden får 20.000 euro årligt til dette 
arbejde.

Fort jarst tooch overhood betåålt et lönj Slaswik-
Holstiinj wat fort friisk teooterårbe. E feriin Et 
Nordfriisk Teooter fäit nü döör üüs initsjatiiwe 40.000 
euro önjt iir än koon deerma personaal, kantoor än 
looger betååle.

Der Verein Lichtblick Flensburg bekommt jährlich 
110.000 Euro, um sein Angebot weiter auszuweiten. 
Der Verein leistet Hilfe für Menschen in Lebenskrisen 
und hier insbesondere für suizidgefährdete Menschen. 

Mit dem Geld, das wir beantragt hatten, werden 
Beratung, Prävention und Fortbildung gefördert.

Und das Präventionsbüro Petze möchte 
Gewaltschutzkonzepte im Bereich der 
Eingliederungshilfe umsetzen. Dafür hatten wir 
98.000 Euro beantragt und auch eine Mehrheit dafür 
bekommen.
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Endnu engang tak

Tak til alle, der har støttet SSW i valgkampen. Om det 
er medarbejderne, de mange frivillige, kandidaterne 
eller de danske og frisiske organisationer, der står bag 
os, alle er en del af den store succes vi har indhentet. 
79.301 Menschen können nicht falsch liegen! Für sie 
war der SSW die richtige Wahl, und nun gilt es allen 
Fokus auf die Kommunalwahl zu legen. Die SSW-

Landtagsfraktion wird mit vielfältigen Initiativen den 
Wahlkampf des SSW unterstützen, damit auch die 
Kommunalwahl 2023 ein voller Erfolg wird.
We wårde aw arken fål åål üüs kreefte for üüs lönj, e 
mansche än for e SSW inseete.

Lars Harms
Formand for SSW-gruppen i landdagen
Fraktsjoonsformoon foon e SSW-Fraktsjoon önj e loondäi

September 2022 / önj e harfstmoune 2022
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