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SSV godt tilfreds med at
mindretallene i 2003 stort
friholdes for besparelser
Formanden for Sydslesvigsk Vælgerforenings (SSV) landdagsgruppe i
Landdagen i Kiel, Anke Spoorendonk, var godt tilfreds med finansudvalgets
beslutning om at friholde mindretallens organisationer for besparelserne i
finansloven for 2003 (se vedlagte bilag):

�Vi mener at landsregeringen og landdagen med de stort set uændrede
tilskud til mindretallets organisationer giver et signal om at Slesvig-Holsten
tager mindretalspolitiken alvorlig. Når man ved, hvor katastrofal landets
økonomi er, så har det rød-grønne regeringsflertal virkelig ydet en
kraftpræstation. SSV håber at vi med disse beslutninger endelig er nået til et
vendepunkt i den ulige finansering af mindretallene nord og syd for grænsen.
Men det er klart at det ikke er kommet af sig selv. Vi i SSV bliver både i
landdagen og i kommunerne også fremover nødt til at presse på overfor
vores tyske naboer.�

Anke Spoorendonk beklagede at det ikke lykkedes at få tilskuddene til
Skoleforeningens anlægsudgifter forhøjet eller at få et ekstra tilskud til Dansk
Centralbibliotek:

�Derimod er vi meget glade for at det atter lykkedes at få et mindre ekstra
tilskud til Fælleslandboforeningen. Istedet for en nedskæring på 14%, som
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muligvis ville have fået alvorlige konsekvenser, bliver nedskæringen nu kun
på 5%, idet vi fik forhøjet tilskuddet med 4.400,- �. I betragtning af at hele
landbrugsområdet og især landbrugsrådgivningen er blevet udsat for
særdeles store besparelser, synes jeg at det er flot at vi fik overbevist
landdagens rød-grønne flertal om at landboforeningen som en del af det
danske mindretal bør have en særstatus.�

Bilag: Tilskuddene til det danske mindretals og frisernes
organisationer for årene 2002(Budget) og 2003 (finansudvalgets
beslutning fra d. 17.12.2002):

I tusinde Euro= T/�

2002 2003 %

Tilskud til de danske organisationer

Sydslesvigsk Forening (SSF) 415,9 415,9 0

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 92,0 92,0 0

Jaruplund Højskole 85,1 85,1 0

Fælleslandboforening for Sydslesvig e.V. 46,0 43,7 -5

Ialt 639,0 636,7

Forskellen til 2002 og i % -2,3 0

Tilskud til de danske skoler

Dansk Skoleforening � Tilskud per elev 24.192,7 24.511,8 1

Dansk Skoleforening � Byggetilskud 417,2 417,2 0

Ialt 24.609,9 24.929,0
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Forskellen til 2002 ialt og i % 319,9 1

Tilskud til de danske organisationer ialt1 25.248,9 25.565,7

Forskellen til 2002 ialt og i % 316,8 1

Tilskud til de frisiske organisationer

Kulturtilskud til den frisiske befolkningsdel 53,4 53,4 0

Tilskud til friserrådet 15,0 15,0 0

Nordfriisk Instituut 209,6 209,6 0

Ialt 278,0 278,0

Forskellen til 2002 ialt og i % 0,0 0

Tilskud til de danske og frisiske organisationer ialt 25.526,9 25.843,7

Forskellen til 2002 ialt og i % 316,8 1

1)Tilskuddene til de danske børnehaver, som hører under Dansk
Skoleforening, fremgår ikke direkte af finansloven. De ligger mellem 1,5 Mio.
� og 2 Mio. � og forbliver formodentlig uændret i forhold til 2002. Derudover
får det danske mindretal tilskud fra kommunerne både til kulturen, sporten
og til børnehaverne samt til elevkørsel. Størrelsen af disse tilskud for 2003
kan først gøres op, når alle budgetforhandlinger i kommunerne er afsluttet.
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