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Det frie og åbne samfund står ikke
til salg
Flemming Meyer, landsformand for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW),
fordømmer skudattentaterne i København og udtrykker sin solidaritet med
sine danske landsmænd. Han advarer dog imod at give efter for krav om
permanente grænselukninger, mere overvågning og en mere restriktiv
udlændingepolitik.

„Vi står side om side med vores venner i Danmark. Et attentat mod Danmark
er også et attentat mod Sydslesvig. Det skal der ikke være tvivl om“, sagde
Meyer.
Landsformanden advarede dog imod at drage for hurtige
sikkerhedspolitiske konsekvenser af skyderierne.
„Om angrebene var politisk motiveret – og dermed terror – kan endnu ikke
med sikkerhed siges. Det må derfor gælde om at afvente efterforskningerne“,
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„Vores tanker og dybe medfølelse går til de pårørende – familie, venner og
kolleger til de to mennesker, der blev offer for de afskyelige skudattentater i
København“, sagde Flemming Meyer og erklærede sig solidarisk med sine
danske landsmænd.

sagde Meyer.
Permanent grænsekontrol, mere overvågning og en mere restriktiv
udlændingepolitik ville være det forkerte svar, understreger han:
„Skuddramaet må ikke føre til, at vi slækker på vores frie og åbne samfund,
der udgør en væsentlig del af vores dna. Hvis vi ofrer frihed til fordel for
formentlig sikkerhed, så har terroren vundet kampen“.
Meyer roste dansk politi for at have gjort et „fantastisk job“ og fremhævede
også det gode samarbejde med forbundspolitiet syd for grænsen, der har
stået parat på grænsestregen og i baglandet for at hjælpe de danske kolleger
med at stoppe gerningsmanden.
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„Det dansk-tyske politisamarbejde er en succeshistorie, der er kommet for at
blive. Jo mere vi styrker dette samarbejde, jo mindre er der behov for at
genere lovlydige borgere med kontroller i grænselandet.“

