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1.1 Årets højdepunkter

Højdepunktet for arbejdsåret 2021-2022 har 
selvfølgelig været landdagsvalget i maj 2022. Vi havde 
ganske vist håbet på et godt resultat, faktisk blev 
forventningerne overgået. 
SSW fik en historisk valgsejr og vi kniber os stadigvæk 
i armen, om det kan være rigtigt, at mindretalspartiet 
knækkede 5 % spærregrænsen (se afsnit 1.2). 
Med denne succes i ryggen tør SSW i Flensborg stille 
med en egen overborgmesterkandidat til valget i 
september (se afsnit 1.3). Med SSWs byrådsmedlem og 
friseren Karin Haug har den siddende overborgmester 
Simone Lange fået en farlig rivalinde til chefposten 
i rådhuset. En del af forklaringen på valgsejren har 
givetvis også været Stefan Seidlers gode start i Berlin, 
hvor han dygtigt markedsfører SSWs politik (se afsnit 
1.4).
SSWs valgsejre har givet genlyd i Danmark og bidraget 
til at sætte det danske mindretal på dagsordenen 
i vores moderland (se afsnit 2.1). Atter var den 
danske grænsekontrol og de lange køer til gene for 
befolkningen i regionen (se afsnit 2.2). Der må kunne 
findes en mere smidig løsning på dette problem. 
Internt i mindretallet er vi trods flere regionalmøder 
stadigvæk ikke virkelig kommet videre i debatten om 
mindretallets fremtid (se afsnit 2.3.). Diskussionen om 
mindretallets fremtidige struktur har tilsyneladende 

ingen grobund i vores basis. Efter forbundsdagsvalget 
er indenrigsministeriets kontaktudvalg for det danske 
mindretal kommet i gang igen – nu med SSWs 
forbundsdagsmedlem som permanent gæst (se afsnit 
2.4). SSWs tidligere minister Anke Spoorendonk blev i 
år genvalgt til EFAs bestyrelse for tre år (se afsnit 2.5).
På de indre linjer har partiet gennemført et 
generationsskifte, efter at SSWs mangeårige 
landsformand Flemming Meyer gik af. Partiet styres 
nu af en trio bestående af landsformand Christian 
Dirschauer, næstforkvinde Sybilla Nitsch og anden 
næstformand Svend Wippich (se afsnit 3.1). Den 
styrkede økonomi på grund af to valgsejre i træk har 
ført til, at landsforbundet har ansat nye medarbejdere 
for at styrke det kommunale niveau i SSW (se afsnit 
3.2.). Medlemstallene blev desværre ikke påvirket 
positivt af valgsejrene (se afsnit 3.3). Også partiets 
ungdomsorganisation har igen haft et meget højt 
aktivitetsniveau (se afsnit 3.4). 

1.2  Historisk valgsejr til landdagsvalget

a) SSWs bedste valgresultat til et  
 landdagsvalg nogensinde
Da det endelige valgresultat lå fast sent den 8. 
maj, stod det klart, at mindretalspartiet SSW havde 
opnået det bedste valgresultat til et landdagsvalg 
siden partiets grundlæggelse i 1948. Med 5,7 % og 

1. Året 2020-2021
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79.301 andenstemmer fik SSW fire mandater i den 
nye landdag. Kun til et kommunalvalg i slutningen af 
1940erne fik SSW flere stemmer til et valg. SSW fik i 
forhold til landdagsvalget 2017 en fremgang på 2,6 % 
og over 30.000 flere stemmer. Dermed fik partiet over 
60 % flere stemmer end i 2017. 
Valget blev altså en bragende succes, hvilket også 
viste sig i partiets kandidatstemmer, de såkaldte 
førstestemmer. SSWs landdagskandidater fik 3,5 % og 
48.551 første-stemmer i de 14 nordlige valgkredse, som 
partiet traditionelt opstiller i, da mindretallene kun har 
hjemme i Sydslesvig. Trækker man nogle holstenske 
dele af disse valgkredse ud, har SSW opnået over 
45.000 stemmer alene i sit kerneområde.
SSW fik særligt gode andenstemme-resultater i 
mindretallenes højborge i Sydslesvig. I Flensborg 
by (16.1 %) og Flensborg-land (14.6 %) opnåede 
mindretalspartiet sine bedste valgresultater. De 
dårligste valgresultater -dog alligevel fremgang- fik 
SSW i det sydlige Holsten i Lauenburg Süd (2,5 %) og 
Stormarn-Süd (2,2 %). Særlig stor fremgang havde SSW 
i de nordfrisiske valgkredse, hvor man opnåede over 10 
% af andenstemmerne. Ligeledes fik de sydslesvigske 
valgkredse i Slesvig og Rendsborg-Egernførde amt 
stor fremgang med mellem 6 og 11 % af stemmerne. 
Også i Ditmarsken og i storbyerne Kiel og Lübeck 
opnåede partiet flotte valgresultater med over 5 % af 
stemmerne. 

Alt i alt var SSWs valg præget af stor stemmefremgang 
i hele Slesvig-Holsten. Denne valgsejr er derfor et 
historisk gennembrud for mindretalspartiet i hele 
Slesvig-Holsten.

b)	 En	markant	valgkampagne	og		
	 gode	kandidater	gav	succes
Nærmest samtidig med forbundsdagsvalget 
i september 2021 gik forberedelserne til 
SSWs landdagsvalg i gang. I december 2021 
valgte landsmødet i Slesvig 20 kompetente 
landdagskandidater med Lars Harms som 
spidskandidat. Forinden havde landsstyrelsen 
nedsat en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et 
valgprogram, og et valgkampteam var blevet udpeget. 
I marts 2022 blev valgprogrammet vedtaget på et 
landsmøde i Hotel des Nordens ved den dansk-tyske 
grænse og SSWs valgkampagne skudt i gang. 
Valgsejren til forbundsdagsvalget havde forøget SSWs 
synlighed i offentligheden i hele Slesvig-Holsten og 
hjalp således med at søsætte den nye kampagne. 
Med sloganet ”Damit das Leben bezahlbar bleibt” 
fokuserede SSW og vores spidskandidat Lars Harms 
på de store problemer, som almindelige mennesker 
har på grund af den stigende inflation. Ukraine-
krigen øgede presset på priserne og tilsyneladende 
ramte mindretalspartiet plet ved at påtale dette. 
Valgkampagnen var atter meget centraliseret og 
målrettet til SSWs kernevælgere og de målgrupper, 
som valgkampteamet havde identificeret som 
potentielle vælgere. Valganalyserne efter valget viste, 
at det udover en stor del af mindretallets medlemmer 
især var mennesker med en beskeden indkomst og 
lavere uddannelse – altså helt almindelige mennesker 
– der satte deres kryds hos SSW. Analysen viste, at 
SSW vandt mange vælgere fra SPD og Die Linke på den 
konto. 
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Under valgkampen var SSW det eneste parti i 
landdagen, som gik imod et nyt fast anlæg for 
flydende gas, som skal bygges i Brunsbüttel for over 
én milliard euro. Spidskandidat Lars Harms pointerede 
under valgkampen igen og igen, at et sådant anlæg, 
der skal drives i mere end 30 år for at kunne svare 
sig økonomisk, står i direkte modsætning til de 
klimapolitiske mål, som Slesvig-Holsten har skrevet sig 
selv på fanerne. SSWs konsekvente miljøvenlige kurs 
blev belønnet, idet SSW ligeledes vandt vælgere fra De 
Grønne. Mindretallets parti tabte kun stemmer til den 
populære ministerpræsident Daniel Günthers parti, 
CDU, som vandt valget stort. En særlig glæde er det, 
at SSW fik flere stemmer jo yngre vælgerne var. Det 
tegner godt for fremtiden. 
Alle SSWs kandidater, især valgkredskandidaterne, 
gjorde en stor indsats og profilerede partiet med 
egne lokale mærkesager. TAK til alle kandidater og 
SSWs valghjælpere i denne forrygende valgkamp. 
Den øgede opmærksomhed for SSW på grund af 
forbundsdagsvalget, en markant valgkampagne, 
der ramte plet, bidrog sammen med yderst gode 
kandidater til SSWs historiske valgsejr. 
c) Landdagsgruppen får igen gruppestatus
Efter landdagsvalget viste det sig hurtigt, at den gamle 
og nye ministerpræsident ikke ville have SSW med 
ind i en ny regering, selvom CDU og SSW ville have 
haft et parlamentarisk flertal. I stedet dannede Daniel 
Günther en ny regering sammen med valgets tredje 
store vindere, De Grønne. SSW er i opposition sammen 
med SPD og FDP. Det højreradikale parti AfD blev 
heldigvis ikke genvalgt i landdagen, ligesom Die Linke 
atter engang ikke klarede spærregrænsen. 

I de næste fem år vil SSW fortsætte en konstruktiv 
oppositionspolitik efter skandinavisk forbillede, hvor 
landdagsgruppen fra sag til sag vil se, om man kan 
finde fælles løsninger til gavn for borgerne i Slesvig-
Holsten sammen med regeringen. Mindretalspartiet er 
parat til at indgå kompromiser, men vil om nødvendigt 
kritisere regeringen, hvis den efter vores mening slår 
ind på en forkert politisk vej. Det er klart, at SSW også 
fremover vil agere som politisk vagthund, når det 
drejer sig om delstatens mindretalspolitik. 
SSWs fire landdagsmedlemmer, Lars Harms, Jette 
Waldinger-Thiering, Christian Dirschauer og Sybilla 
Nitsch, kan arbejde med fornyet styrke, idet SSW igen 
har fået gruppestatus. Hvad det indebærer, viste sig 
allerede ved konstitueringen af landdagen, idet Jette 
Waldinger-Thiering som den første SSW-politiker 
nogensinde blev valgt som vicepræsident af landdagen. 
Tilmed blev SSWs gruppeformand Lars Harms valgt 
til formand for finansudvalget. Det er ligeledes første 
gang i historien, at en SSW-politiker agerer som 
udvalgsformand i landdagen. Så også på det plan har 
det gode valgresultat ført til, at SSWs synlighed er 
blevet forbedret, og partiet har et godt udgangspunkt 
for det politiske arbejde i de kommende fem år. 
d)	 Valgresultatet	giver	medvind		
	 til	kommunalvalget
Mens landdagsmedlemmerne og deres medarbejdere 
er startet i den nye valgperiode, har SSWs basis 
nu fokus på kommunalvalget i maj 2023. På SSWs 
hovedudvalgsmøde den 15. november bliver de første 
kommunalpolitiske krav til valget formuleret, og 
landsforbundet vil så sammen med amtsforbundene 
drøfte organisationen af kommunalvalget. 
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De seneste valgsejre har givet partiets basis ”blod 
på tanden” for at få et godt valgresultat. Meget kan 
selvfølgelig ske indenfor politik i løbet af et år, men 
generelt betyder valgresultaterne og SSWs gode 
politiske arbejde på forbunds- og delstatsplan medvind 
til kommunalvalget, som vi skal forsøge at udnytte. 
Ansvaret for kommunalvalget ligger ifølge partiets 
vedtægter hos amterne og distrikterne, men 
landsforbundet vil selvfølgelig støtte valgkampen 
både økonomisk og med personelle ressourcer. Netop 
på det kommunale niveau er der stadig mange uløste 
ligestillingskonflikter f.eks. på heldagsskole-området, 
hvor mange kommuner fortsat nægter at give tilskud 
til de danske tilbud. Kun en stærk SSW-repræsentation 
kan sikre mindretallets ligestilling. Det viser mange 
årtiers erfaring. Derfor er et godt kommunalvalg for 
SSW afgørende for det danske mindretal og friserne.  

1.3  SSW med egen overborgmester- 
 kandidat i Flensborg

SSW Flensborg prøver at følge det gode landdagsvalg 
op i byen, idet partiet har opstillet en egen kandidat 
til overborgmestervalget i september - friseren Karin 
Haug. Det bliver ikke nemt for Karin Haug at klare sig 
mod den siddende overborgmester Simone Lange, 
som er kandidat for SPD og De Grønne, og mod 
arbejdsgivernes forretningsfører Fabian Geyer, der 
støttes af CDU, FPD og vælgersammenslutningen WIF. 
Trods de stærke modkandidater og sporene 
fra overborgmestervalget i 2016, som SSWs 
overborgmester Simon Faber tabte tydeligt, har 

Karin Haug og hendes støtter modigt styrtet sig ud i 
kampen for at give borgerne et reelt tredje alternativ 
at vælge imellem. Det klæder SSW som en af de største 
partigrupper i Flensborg at have en egen kandidat, 
der sætter fokus på de emner, som mindretalspartiet 
synes er vigtige. De hidtidige tilbagemeldinger giver 
grund til optimisme, idet hverken Simone Lange eller 
Fabian Geyer hidtil har været særlig overbevisende i 
valgkampen. Vi krydser fingre for, at Karin Haug den 18. 
september får et rigtig godt valg. Det har hun og SSW 
fortjent.

1.4  Stefan Seidler fik  
 en flyvende start i Berlin

Havde man troet, at det ville blive stille omkring 
SSWs forbundsdagsmedlem Stefan Seidler når 
dagligdagen i Forbundsdagen indtræffer, må man 
tro om igen. SSWs første forbundsdagsmedlem siden 
1953 har fået en flyvende start og har markeret sig 
med mindretals- og regionalpolitiske initiativer 
i Berlin. Således har Stefan Seidler været med til 
at grundlægge en mindretalspolitisk kreds af 
forbundsdagsmedlemmer, som han er formand for. 
Derudover har han været med til at genoprette et 
netværk af forbundsdagsmedlemmer, der vil fremme 
kontakten til Skandinavien. 
Stefan Seidler har fået sæde i flere udvalg og formået 
at markere sig på talerstolen i Forbundsdagen, 
hvor han ofte kommer med stikpiller til den nye 
forbundsregering. Eksempelvis vakte det opsigt, 
at Stefan Seidler i en tale, hvor han kritiserede 

Flensburg kann

mehr!

Volles Programm
für Flensburg

Karin HaugKarin Haug
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2.1  SSWs valgsejre øger mindretallets  
 synlighed i Danmark

Mindretalspartiets to valgsejre i september 2021 og 
maj 2022 har haft en positiv effekt på det danske 
mindretals synlighed i den danske offentlighed. Både 
DR og TV2, men også mange andre danske medier og 
aviser fulgte intenst med til valgene og gjorde dermed 
borgerne i Danmark opmærksom på, at der altså findes 
dansksindede mennesker i Slesvig-Holsten. 
Det er jo ingen hemmelighed, at den almindelige 
dansker i grunden ved alt for lidt om grænselandets 
historie og eksistensen af det danske mindretal. 
Medieverden er strikket sådan sammen, at der kun er 
fokus på historier, hvor der er problemer eller drama, 
som til et valg. Selv om SSF og Grænseforeningen i de 
sidste år har gjort en stor indsats for at oplyse om det 
danske mindretal f.eks. til skoleelever, til rejsemessen 
i Herning eller til Folkemødet på Bornholm, har 
gennemslagskraften trods alt været begrænset. 

Selv om opbakningen til det danske mindretal fra 
Folketingets partier er stor, er der på lang sigt fare 
for, at den almindelige dansker ikke ved nok om 
mindretallet og om, hvorfor Danmark støtter de 
danske i Sydslesvig med store årlige tilskud. 
Den kendsgerning, at der nu for første gang siden 1953 
sidder en person fra det danske mindretal i Berlin, 
har til gengæld haft stor interesse i de danske medier 
også efter valget. Til landdagsvalget var der ligeledes 
stor fokus i de danske medier på SSW og mindretallet. 
Senest ved diskussionen om problemerne med 
grænsekontrollen, hvor SSWs forbundsdagsmedlem 
kunne høres i radioavisen i hele Danmark.
Det gælder for alle ansvarlige i det danske mindretal 
om at udnytte den fornyede fokus, der er på os i 
Danmark lige nu og styrke båndene til moderlandet. 
Hvis vi ser os som en naturlig del af det danske folk, 
bør vi gøre endnu mere for at deltage i den offentlige 
debat i Danmark og for at gøre os bemærket overfor 
moderlandet.

regeringens forslag om at tillade nye olieboringer 
i vadehavet, udtalte, at den eneste der må bore i 
havbunden er sandormen (Wattwurm).
Når Slesvig-Holstens største avis, SHZ, bruger en hel 
side på at rose Stefan Seidler for sit arbejde i det første 
år i Forbundsdagen, kan der næppe være tvivl om, 

at han gør det godt. Senest markerede Seidler sig i 
sommerferien med en kritik af grænsekontrollen ved 
den dansk-tyske grænse. 
Seidlers gode arbejde i Berlin smitter af på partiets 
arbejde i landsdelen og viser, hvor godt og rigtigt det 
var, at SSW deltog i forbundsdagsvalget 2021. 

2. Samarbejde og kontakt til andre
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2.2 Grænsekontrollen belaster regionen

En alvorlig udfordring, som vi fortsat har i hele 
grænseregionen, er den såkaldte midlertidige 
grænsekontrol. Grænsekontrollen i ferietiden var også 
denne sommer en kæmpe belastning for borgerne i 
det dansk-tyske grænseland. Der var lange køer ved de 
store grænseovergange, ikke kun om lørdagen, men 
på næsten alle ugedage. I desperation og for at undgå 
ventetiden forsøgte mange udenlandske turister at 
komme til Danmark ved de små grænseovergange, 
som man til dels slet ikke kan køre over. Det skabte 
kaos i de grænsenære landsbyer som Harreslev, Nyhus 
og Ellund. 
Køerne var så lange, at borgerne disse steder næsten 
ikke kunne komme ud af deres indkørsler. Borgerne i 
Flensborg, Sønderborg eller Aabenraa kommune var 
ligeledes ramt, idet man aldrig vidste hvor lang køen 
var, og hvor lang tid man skulle stå ved grænsen, når 
man havde et ærinde hos naboen på den anden side af 
grænsen. Hårdest ramt var de mange tusinde pendlere, 
der hver dag krydser grænsen for at komme på arbejde. 
En uholdbar situation! 
Hvis man sammenholder disse belastende tilstande 
med den nærmest ikke eksisterende reelle kontrol ved 
grænsen, kan man nemt forstå, hvorfor de berørte 
mennesker er frustrerede og sure på de danske 
myndigheder. Ingen med kendskab til virkeligheden 
langs den dansk-tyske grænse kan alvorligt tro på, at 
grænsekontrollen i sin nuværende form kan beskytte 
Danmark mod terrorister, kriminelle og flygtninge. 

Det kan ikke være rigtig, at vi i 2022 med det gode 
forhold og naboskab, Danmark og Tyskland har, ikke 
kan finde en mere effektiv og smart måde på at udøve 
grænsekontrol på. Det nemmeste ville selvfølgelig 
være helt at afskaffe kontrollen og genindføre en form 
for dansk-tysk bagmandspatrulje, der med stikprøver 
kontrollerer hele grænseregionen. Hvis det ikke er 
muligt, appellerer vi i SSW i det mindste for, at de 
danske politikere afsætter flere tekniske og personelle 
ressourcer ved grænsen, så pendlere og beboere 
bliver generet mindst muligt, f.eks. ved at indføre et 
nabospor.

2.3  Diskussion om mindretallets fremtid  
 var ingen succes

I foråret 2022 lykkedes det endelig at gennemføre en 
række regionalmøder, hvor mindretallets basis havde 
mulighed for at diskutere forvaltningschefernes 
strukturrapport. Set med vores øjne var diskussionerne 
ingen succes, idet man ofte slet ikke drøftede det 
egentlige emne; nemlig de fire scenarier for, hvordan 
det danske mindretal kan organisere sig for at 
styrke samarbejdet i Sydslesvig. Det var dog godt og 
rigtigt at gennemføre diskussionerne, således at vi 
nu kan konstatere, at mange i mindretallets basis er 
optaget af andre problemer end, hvordan strukturen i 
Sydslesvig skal se ud. 
Alligevel går SSW ind for at fortsætte processen, 
hvor vi i mindretallet må spørge os selv, hvad for et 
mindretal vi vil være om 10, 20 eller 30 år, og om vores 
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organisationsstruktur er indrettet til dette formål. På 
grund af partiloven kan SSW ikke være med i en mulig 
ny stor fælles forening eller andre mere forpligtende 
samarbejdsformer. Men vi vil ikke stå i vejen for en 
nyorganisering af det danske mindretal, hvis et flertal 
af organisationerne skulle ønske dette.

2.4  Kontaktudvalget i gang igen

I skrivende stund er planlægningen for det første 
kontaktudvalgsmøde i slutningen af august i gang. 
Den nye mindretalskommiterede Natalie Pawlik 
fra SPD vil besøge mindretallet for første gang i 
forbindelse med kontaktudvalgsmødet, som skal 
holdes i Flensborghus. Forbundsregeringen, flertallet 
i Forbundsdagen og det danske mindretal er blevet 
enige om at bibeholde kontaktudvalget, som er et 
nyttigt forum, hvor repræsentanter fra SSW og SSF kan 
udveksle synspunkter og henvise til problemer overfor 
forbundsregeringen. SSWs forbundsdagsmedlem 
Stefan Seidler vil ikke være fast medlem af udvalget, 
men bliver inviteret med til mødet som gæst. 
For SSW og det danske mindretal er der stadigvæk 
en række uløste mindretalsspørgsmål, som 
skal løses af den nye forbundsregering. F.eks. 
med brugen af det danske sprog i domstole og 
hos forbundsmyndighederne i Slesvig-Holsten. 
Kontaktudvalget er derfor stadig et godt politisk 
redskab til at påvirke den politiske beslutningsproces 
i Berlin, som nu også kan suppleres med initiativer fra 
vores forbundsdagsmedlem. 

2.5  European Free Alliance:  
 Anke Spoorendonk genvalgt  
 til bestyrelsen

På EFA-kongressen på Grand Canaria blev SSWs 
tidligere minister Anke Spoorendonk genvalgt til EFAs 
bestyrelse for tre år. Hun vil fortsat være en del af 
ledelsen, idet hun er blevet udpeget til den økonomisk 
ansvarlige (Schatzmeister) for det europæiske 
parti. Hun vil sammen med tidligere landsformand 
Flemming Meyer, som hendes stedfortræder i EFA-
bestyrelsen og SSWs delegerede til EFA-kongressen, 
stå for partiets europæiske samarbejde med over 40 
regional- og mindretalspartier fra hele Europa. På selve 
kongressen blev Ruslands angrebskrig på Ukraine 
fordømt på det skarpeste. Europæisk mindretalspolitik 
er fredspolitik og krigen i Ukraine ødelægger hele 
den europæiske fredsordning og er til stor fare for 
mindretallene i de berørte lande.
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3. Vores eget parti

3.1 Trekløver styrer partiet  
 efter Flemming Meyer

Til landdagsmøde i oktober 2021 blev Flensborgs 
landdagsmand Christian Dirschauer valgt som ny 
landsformand og Svend Wippich fra Harreslev ny 2. 
næstformand, som ligeledes er ansvarligt for partiets 
finanser. Sammen med næstforkvinde Sybilla Nitsch 
fra Husum danner de et trekløver, som vil styre partiet 
efter tidligere landsformand Flemming Meyers afgang. 
Flemming Meyer var den længst siddende landsformand 
i partiets historie og havde en unik ledelsesstil, hvor 
mange poster var forenet i hans person. 
Partiets nye ledelse er på forhånd blevet enige om 
at fordele disse opgaver på flere skuldre. Mens 
lands formanden bl.a. forsætter som medlem i 
kontaktudvalget og Det sydslesvigske Samråd, har SSWs 
næstforkvinde overtaget posterne i mindretalsrådet i 
Berlin og SSWs 2. næstformand bestyrelsen for region 
Sønderjylland-Schleswig. Denne ledelsesform, der 
fordeler arbejdet på flere skuldre, falder fint i tråd med, 
at en yngre generation har overtaget styringen i partiet. 
Som noget af det første har det nye formandskab 
sammen med landsstyrelsen evalueret SSWs strategi- og 
handlingsplan for årene 2020-2025. Bl.a. er der blevet 
nedsat en arbejdsgruppe, der på samme måde som 
forud for forbundsdagsvalget skal udarbejde en intern 
betænkning til en mulig SSW-deltagelse i europavalget 
2024. Resultat af arbejdsgruppen skal drøftes efter 
kommunalvalget 2023.

 3.2  Nye ansættelser skal styrke  
 partiets kommunale arbejde

SSWs to valgsejre har udløst en markant stigning i det 
årlige tilskud fra Berlin. I de næste år modtager SSW 
mindst 160.000 euro årligt mod ca. 80.000 euro i de 
senere år. Landsstyrelsen har besluttet, at en stor del af 
dette tilskud skal investeres i nye medarbejdere i partiet. 
Partiets medarbejdere har i de seneste 3 år på grund 
af corona-pandemien og de mange valgkampe været 
særdeles belastet, og der er derfor grund til at styrke 
medarbejderstaben. Derudover har der været en del 
medarbejdere, der som amtssekretær Uli Stellfeld-
Petersen  går på pension eller som amtssekretær Bodo 
Neumann og amtssekretær Susanne Gauglitz har 
skiftet job. 
Landsforbundet har nu ansat Keno Jaspers fra 
Store Vi som amtssekretær i Slesvig-Flensborg amt, 
Helge Harder fra Tønning som amtssekretær for 
Nordfrislands amt og Julia Unold fra Egernførde som 
amtssekretær for Rendsborg-Egernførde amt og Kiel. 
Derudover er Katrin Møller fra Flensborg blevet ansat 
som sekretariatsmedarbejder. Hun skal bl.a. tage sig af 
partiets arbejdsgrupper, der efter corona-pandemien 
skal reaktiveres fra efteråret. Disse nye ansættelser 
vil styrke SSWs kommunale arbejde. Dermed kan 
man sige, at SSWs deltagelse i forbundsdagsvalget 
og partiets valgsejr til landdagsvalget styrker partiets 
kommunale arbejde. 
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Landsforbundet slutter regnskabet for 2021 med et 
underskud på 88.890 euro. Underskuddet skyldes 
forbundsdagsvalget, som kostede 199.249 euro. Men 
som sagt udløser de over 55.000 stemmer, som SSW fik 
til valget, tilskud på i alt ca. 220.000 euro over fire år. 
En anden vigtig udvikling af SSWs økonomi er, at 
de gaver (Spenden) partiet får, er steget markant. 
Alene landsforbundet fik sidste 23.839 euro i gaver, 
hvilket er en ny rekord. Vi forventer, at gaverne 
til partiet vil stige fremover, idet landssstyrelsen 
i efteråret besluttede, at partiets landdags- og 
forbundsdagsmedlemmer skal betale et månedligt 
partibidrag (”Mandatsträgerbeiträge”). 
Alt i alt er landsforbundets økonomi stabil og på en 
god vej. Men der er mange udgifter og investeringer, 
som er nødvendige for at fremtidssikre partiet i de 
kommende år. I budgettet for 2022 regner vi med et 
underskud på 97.000 euro for landsforbundet, som 
især skyldes en planlagt udgift på 220.000 euro for 
landdagsvalget i maj. Til overborgmestervalget i 
Flensborg yder landsforbundet ligeledes et markant 
tilskud. Derudover er der afsat penge til renoveringen 
af amtssekretariatet i Nordfrisland og øremærket 
en femcifret sum til at udvikle en SSW-app, som skal 
styrke SSWs basisarbejde. 
Til kommunalvalget 2023 har SSWs landsforbund 
afsat 100.000 euro i tilskud. Men det er vigtigt at 
understrege, at kommunalvalget jvf. vedtægterne er 
amternes og distrikternes opgave. I udgangen af 2021 
havde SSWs amter og distrikter en samlet formue 
165.795 euro. På grund af corona-pandemien har de 
opsparet mange penge. Vi har en klar forventning om, 
at disse penge bliver brugt til kommunalvalgkampen, 
inden landsforbundet yder tilskud. 

3.3  Medlemstallet falder stadigvæk 
 trods valgsejrene

I 2021 fortsatte medlemsnedgangen, idet SSW per 
31.12.2021 havde 3.153 medlemmer. Det er et netto tab 
på 59 medlemmer. Nedgangen er heldigvis bremset. 
Men alligevel må vi konstatere, at medlemstallet 
stadigvæk falder trods historiske valgsejre. 
Tilbagegangen dækker over, at SSW hvert år får nye 
medlemmer. Næsten 100 nye medlemmer meldte sig 
ind i partiet i 2021. Hovedårsagen for tilbagegangen 
er fortsat, at der dør flere ældre SSW-medlemmer, 
end der kommer nye unge til. Over halvdelen af 
SSWs medlemmer er over 60 år. Det viser, at SSWs 
medlemspyramide fortsat vender den forkerte vej, 
og at tilbagegangen formentlig vil fortsætte i de 
kommende år.
Partiet vil konsekvent arbejde videre på, at 
medlemmerne får mere direkte indflydelse på partiets 
politik, så det bliver endnu mere attraktivt at være 
medlem i SSW.

Amtsforbund	 2018	 2019	2020	 2021

Flensborg	by	 925	 	896	 880	 855
Slesvig-Flensborg	amt	 1.443	 1.412	 1.358	 1.314
Nordfrisland	amt	og	Helgoland	 669	 663	 635	 627
Rendsborg-Egernførde	amt	og	Kiel	 341	 336	 343	 357

Ialt:	 3.378	 3.306	 3.216	 3.153

Nedenstående oversigt viser medlemstal for 2018, 2019, 
2020 samt 2021 per amt

Dit 
mindretal.
Dit parti.

Dit 
mindretal.
Dit parti.

Dit 
mindretal.
Dit parti.
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3.4  SSWU markerede sig  
 til landdagsvalget

Til landdagsvalget markede SSWs ungdom sig 
med to kandidater. Marvin Schmidt fra Kiel var 
både valgkredskandidat i Kiel og stod på listeplads 
8, mens Lilli Rachenpöhler fra Frederiksstad var 
på listeplads 9. Begge kandidater engagerede sig 
på bedste vis i valgkampen sammen med SSWUs 
ledelse og medlemmer. SSWU udmærkede sig ved en 
egen valgkampagne, der især satsede på en digital 
valgkamp målrettet unge mennesker. Valganalyserne 
dokumenterer, at SSW denne gang havde rigtig godt 
fat i de unge vælgere. Denne succes har SSWU en 
stor andel i. STOR TAK til alle SSWUere, der var med i 
valgkampen.

Også på andre politiske områder markerede SSWUs 
medlemmer sig. På europæisk plan blev SSWUs 
forkvinde Maylis Roßberg valgt til generalsekretær for 
det europæiske ungdomsparti EFAY (European Free 
Alliance Youth). Det er første gang i SSWs historie, at en 
SSWUer har fået en så vigtig europæisk post. Sammen 
med Anke Spoorendonk og Flemming Meyer står Maylis 
Roßberg for SSWs europæiske samarbejde. 
Ungdomspartiets næstformand Mats Rosenbaum er 
både ansat som sekretær for byrådsgruppen i Flensborg 
og som politisk medarbejder for forbundsdagsmedlem 
Stefan Seidler. SSWU fortsætter altså den gode 
udvikling med at blande sig i moderpartiets debatter 
og præger SSW med egne kandidater og politiske 
indhold.

Med to historiske valgsejre i 2021 og 2022, et 
generationsskifte i landsstyrelsen, et begyndende 
generationsskifte i landdagsgruppen, aktive SSWUere, 
en forbedret økonomi og flere medarbejdere tegner 
SSWs aktuelle situation sig unægtelig godt. SSW har 
udvidet sit politiske virke til Berlin, og de positive 
effekter kan mærkes i vort daglige arbejde. De sidste to 
år har givet mindretalspartiet en helt ny politisk styrke 
og en offentlig platform, som skal udnyttes i form af 
politisk indflydelse i de kommende år.
Alligevel har SSW stadigvæk mange udfordringer. 

Medlemsnedgangen fortsætter og skal stoppes, 
inden den begynder at udgøre en fare for vores 
vigtige basisarbejde rundt omkring i landsdelen. 
Dertil kommer, at vi op til kommunalvalget 2023 
står foran et generationskifte, fordi mange gode 
kommunalpolitikere har nået en alder, hvor de 
overvejer at stoppe. 
Det bliver en kraftanstrengelse for alle i partiet at få 
fat i nye kandidater og at opstille egne kandidater 
i så mange kommuner som muligt. For os som 
mindretalsparti er netop det kommunale arbejde 

4. Tak
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Martin Lorenzen, landssekretærChristian Dirschauer, landsformand

utrolig vigtigt, fordi vi her møder borgerne på øjenhøjde 
og har føling med deres problemer. SSW har alle dage 
været et meget stærkt kommunalparti. Denne position 
må vi ikke sætte over styr.

Internationalt ser udviklingen i Europa og resten 
af verden dyster ud. Pandemien og krigen i Ukraine 
kaster lange skygger og vil få alvorlige konsekvenser 
for os alle. Dertil kommer, at disse kriser overdækker 
klimakrisen. Ukraine-krigen må ikke føre til, at man 
glemmer de alvorlige klimaudfordringer og smider alle 
intentioner om et bæredygtig samfund over bord. 

SSW vil fortsat arbejde for et fredeligt Europa, der tager 
mindretalspolitikken alvorligt både lokalt, nationalt 
og internationalt. Samtidig vil vi intensivere vores 

bestræbelser på at komme med forslag og ideer til at 
skabe en bæredygtig udvikling i vores grænseland, i 
Slesvig-Holsten, Tyskland og Europa. 

Stor TAK til alle, der har deltaget i landdagsvalget og 
understøttet vores kandidater. Den store støtte for 
SSW i valgkampen fra hele mindretallet og mange 
sympatisører i hele Slesvig-Holsten har varmet og 
medvirket til et forrygende valgresultat. Tak til alle 
samarbejdspartnere i og uden for Sydslesvig, i Tyskland, 
Danmark og hele Europa, der har understøttet 
vores arbejde hele året rundt. Tak ligeledes til alle 
vores fantastiske medarbejdere i landsforbundet, 
landdagsgruppen, i forbundsdagen m.m., der er en 
uundværlig støtte for SSWs folkevalgte. 

Din 
manerhäid.
Din partai.

Din 
manerhäid.
Din partai.

Din 
manerhäid.
Din partai.
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Das Ergebnis der Landtagswahl 2022 war für den 
SSW ein historischer Wahlsieg. Mit 5,7% und 79.301 
Zweitstimmen erreichte die Minderheitenpartei das 
beste Wahlergebnis ihrer Geschichte und hat jetzt 
mit Lars Harms, Jette Waldinger-Thiering, Christian 
Dirschauer und Sybilla Nitsch vier Abgeordnete und 
Fraktionsstatus im Schleswig-Holsteinischen Landtag.
Diese neue Stärke will der SSW nutzen um wieder eine 
konstruktive, aber auch kritische Oppositionspolitik 
gegenüber der neuen CDU-Grünen-Landesregierung 
mit dem wiedergewählten Ministerpräsidenten Daniel 
Günther zu führen.
Die gute Arbeit unseres Bundestagsabgeordneten 
Stefan Seidler in Berlin, eine klare und sichtbare 
Wahlkampagne zusammen mit sehr guten 
Kandidatinnen und Kandidaten, insbesondere 
Spitzenkandidat Lars Harms, waren die Grundlage für 
dieses phantastische Wahlergebnis. 
Das Wahlergebnis gibt der SSW-Basis Rückenwind 
für die anstehenden Kommunalwahlen in 2023. 
In Flensburg hat der SSW mit Karin Haug eine 
eigene Oberbürgermeisterkandidatin aufgestellt 
um die bisherige Amtsinhaberin Simone Lange 
abzulösen. Obwohl die Aussichten des SSW für die 
Kommunalwahlen gut sind, hat die Partei eine große 
Herausforderung darin, den Generationswechsel 
vor Ort zu gestalten und neue KandidatInnen zu 
finden. Deshalb hat der Landesvorstand beschlossen, 
einige der zusätzlichen Einnahmen, die durch 
die guten Wahlen jetzt in die Parteikasse fließen, 

für neue MitarbeiterInnen auf der kommunalen 
Ebene auszugeben. Sowohl in Schleswig-Flensburg, 
Nordfriesland und im Kreis Rendsburg-Eckernförde und 
Kiel sind neue Kreissekretäre angestellt worden, die ihr 
Augenmerk insbesondere auf die Kommunalwahlen in 
2023 richten sollen.  
In der Parteispitze ist der Generationswechsel bereits 
gelungen, indem ein Trio bestehend aus dem neuen 
Landesvorsitzenden Christian Dirschauer, seiner 
Stellvertreterin Sybilla Nitsch und dem zweiten 
Stellvertreter Svend Wippich die Parteiführung 
nach unseren langjährigen Landesvorsitzenden 
Flemming Meyer übernommen hat. Dieses Trio hat die 
Parteiaufgaben unter sich verteilt und will den SSW 
weiterhin fit für die Zukunft machen.
Die beiden historischen Wahlsiege zur Bundestagswahl 
2021 und Landtagswahl 2022 haben die Sichtbarkeit 
der dänischen Minderheit in Dänemark erhöht und 
tragen somit dazu bei, dass unser Mutterland seine 
Minderheit nicht vergisst. Der SSW wird aber weiterhin 
auch gegenüber unseren Landsleuten in Dänemark 
deutlich machen, dass die Grenzkontrollen eine 
Belastung für Bürgerinnen und Bürger des Grenzlandes 
sind. 

Ein gestärkter SSW wird sich vor dem düsteren 
Hintergrund des Ukraine-Krieges, der Energieknappheit 
und der Klimaherausforderung vehement für unsere 
politischen Ziele und für die Bürgerinnen und Bürger 
vor Ort einsetzen.

Deutsche Kurzfassung

Din 
manerhaid.
Din partei.

Din 
manerhaid.
Din partei.

Din 
manerhaid.
Din partei.

Din 
Menerhair.
Din Partai.

Din 
Menerhair.
Din Partai.

Din 
Menerhair.
Din Partai.
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