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Es gilt das gesprochene Wort. 

Kære venner,
selv om det er svære tider, så ser i idag en glad og optimistisk landsformand
når det drejer sig om vores parti – verdens bedste parti - SSW. De to sidste år
har til trods for corona og Ukraine-krig budt på to historiske valgsejre, som vi
næppe kan undervurdere betydningen af. Havde man troet, at SSWs og
Stefan Seidlers fremragende forbundsdagsvalg i sidste år ikke kunne toppes
måtte man tro om igen. Med Lars Harms som spidskandidat, gode
kandidater, mange valghjælpere og mindretallene som opbakning, lykkedes
det os i maj 2022 at få det bedste valgresultat nogen sinde til et
landdagsvalg. 

Hvor er det fantastisk, at SSW opnåede 5,7% og 79.301 stemmer samt fire
landdagsmedlemmer med fraktionsstatus. Denne valgsejr er derfor et
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historisk gennembrud for mindretalspartiet i hele Slesvig-Holsten. Valgsejre
har altid mange fædre, men jeg anser vores succesrige deltagelse i
forbundsdagsvalget som en forudsætning for den fantastiske valgsejr ti
landdagsvalget. Tak især til tidligere landsformand Flemming Meyer, der er
ophavsmand til partiets deltagelse i forbundsdagsvalget. Men også vores
klare profil og effektive valgkampagne har sammen med vores dygtige
kandidater været medvirkende til dette gennembrud. MANGE, MANGE TAK
TIL ALLE DER HAR BIDRAGET TIL DENNE KÆMPE PRÆSTATION. 

Nu gælder det om, at fortsætte denne gode stime. Landsstyrelsen vil i de
næste måneder fokusere på kommunalvalget og har derfor også besluttet, at
investere en del af de ekstra indtægter som valgsejrene har skaffet  i flere
personaleressourcer på det kommunale niveau. Vi vil derigennem styrke det
kommunale arbejde og bidrage til at kommunalvalget i næste år bliver en
succes. 

Die beiden historischen Wahlsiege zur Landtags- und Bundestagswahl geben
den SSW einen starken Rückenwind zur Kommunalwahl 2023 in Schleswig-
Holstein. Wir wollen diesen Rückenwind nutzen um auch auf der
kommunalen Ebene die politischen Ziele des SSW in der Minderheiten-,
Sozial-, Umwelt und Klimaschutzpolitik verstärkt zur Geltung zu bringen. Bei
den Kommunalwahlen werden wir wie gewohnt nur im Landesteil Schleswig
sowie in Kiel, Rendsburg-Eckernförde und Helgoland mit eigenen
KandidatInnen und Kandidaten antreten. 

Als Minderheitenpartei haben wir ein geschultes Auge dafür, dass niemand in
unserer Gesellschaft aus dem Blick gerät und hinten runterfällt. Und genau
darauf kommt es an, gerade auch in Zeiten der Krise. Immer mehr Menschen
nehmen den SSW als eine Partei wahr, die zuhört und sich vor Ort kümmert,
statt in verstaubten Ideologien zu schwelgen. Deshalb bin ich überzeugt
davon, dass wir gerade auch zur Kommunalwahl erneut einen echten
Unterschied machen können.

Til kommunalvalget har vi en stor udfordring med at finde nye kandidater, da
mange af vores garvede kommunalpolitikere har meddelt at de nu stopper.
Det bliver en stor opgave at finde de næsten 700 kandidater i hele
landsdelen, men vi vil fra landsforbundet sammen med de nye
amtssekretære gøre alt for at støtte SSWs kommunale basis og sikre et
fornuftigt generationsskifte. 

Ser man på vores stadigvæk nedadgående medlemstal er generationsskifte
en nødvendighed, hvis vi på lang sigt vil bibeholde en stærk og aktiv basis i
partiet. 
For desværre dør der stadigvæk flere SSWere end der melder sig nye
medlemmer ind i partiet. Jeg vil her nævne to garvede kommunalpolitikere
der desværre døde i år. I starten af året døde Christian Andresen fra Kappel i

SS
W

 IM
 L

A
N

D
TA

G



en alder af 73 år. Vinhandleren Christian Andresen var i mange år formand
for SSW Kappel og gruppeformand i byrådet. Derudover var han aktiv i
kredsdagen og i amtsstyrelsen for SSW. Her i sommeren døde Hans-Olaf
Christensen i en alder af 95 år. Hans-Olaf Christensen  var i over 30 år
byrådsmedlem i Flensborg; heriblandt i mange år gruppeformand.
Derudover var han også i mange år fællestillidsmand i Flensborgs værft FSG.

Begge kommunalpolitikere har gjort en uvurderlig indsats for SSW og
mindretallene. 
Jeg beder forsamling om et minuts stilhed for Christian og Hans-Olaf samt for
alle andre SSW-medlemmer, der døde i det forløbne år. ......Ære være deres
minde. 

Lad mig lige slå fast, at det ikke er lige om hjørnet, at SSW opstiller til
europavalget, som man kunne få indtryk af i Flensborg Avis. I landsstyrelsen
har vi drøftet partiets fremtidige strategi og besluttet, at en arbejdsgruppe
skal kortlægge, hvilke rammebetingelserne, der gør sig gældende til det
næste europavalg, hvis SSW skulle have ønske om at opstille til dette valg.
Arbejdsgruppen har ikke engang begyndt sit arbejde. Den vil starte til
efteråret og fremlægge en betænkning i juni næste år, som så er grundlaget
for at drøfte dette spørgsmål. Lige nu koncentrerer vi alle kræfter på det der
er vigtigst for os: nemlig kommunalvalget i 2023. 

I landsstyrelsen har vi allerede gennemført et generationsskifte og faktisk
indført en form for mere kooperativ ledelse. Jeg er meget taknemmeligt for
det gode samarbejde med min næstformand Sybilla Nitsch og min anden
næstformand Svend Wippich samt hele landsstyrelsen. Tak ligeledes til alle
vores fantastiske medarbejdere i landsforbundet, landdagsgruppen, i
forbundsdagen m.m., der er en uundværlig støtte for SSWs folkevalgte.  Tak
til alle samarbejdspartnere i og uden for Sydslesvig, i Tyskland, Danmark og
hele Europa, der har understøttet vores arbejde hele året rundt. Uden jeres
flotte opbakning ville SSWs store succes i de forgange år ikke har været
muligt. 

Tak for opmærksomheden. 
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