
Südschleswigscher Wählerverband

Pressemitteilung
Kiel, 24.04.2004

Pressesprecher Per Dittrich, Tel. (04 31) 988 13 83

SSW im Landtag

Düsternbrooker Weg 70
24105 Kiel

Tel. (04 31) 988 13 80
Fax (04 31) 988 13 82

Norderstraße 74
24939 Flensburg

Tel. (04 61) 144 08 300
Fax (04 61) 155 08 305

E-Mail: landtag@ssw.de

Kandidatopstilling: Anke
Spoorendonk og kolleger genvalgt
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) har på sit ekstraordinære landsmøde i
Tarp i dag valgt kandidatlisten til landdagsvalget i februar 2005. Anke
Spoorendonk vil forsat stå i spidsen for det danske mindretals parti i det
slesvig-holstenske delstatsparlament.

Den 56-årige adjunkt fra Harreslev, der fik 97 ja-stemmer af de 101 dele-
gerede, har siddet i landdagen siden 1996. Hun får på partilisten følgeskab af
de to andre hidtidige SSW-landdagsmedlemmer - 39-årige Lars Harms fra
Koldenbyttel og 47-årige Silke Hinrichsen fra Flensborg - der med 89 hhv. 97
stemmer ligeledes fik særdeles gode karakterer for deres hidtidige arbejde.
Den fjerde på listen er SSWs landsformand, Gerda Eichhorn fra Sønder-
brarup.

SSW opstiller ialt 15 kandidater i 13 valgkredse i Sydslesvig og på den frisiske
ø Helgoland. På grund af den tyske valglovs særheder har vælgerne ingen
mulighed for at ændre partilistens rækkefølge.

Mindretalspartiet har sat sig det mål, igen at få mindst tre mandater i land-
dagen ved valget den 20. februar 2005. Dertil vil man i de næste måneder
især markere sig med emnerne regionaludvikling i Sydslesvig, socialpolitik og
mindretalspolitik. SSW kræver blandt andet, at det grænseoverskridende
samarbejde med Sønderjylland konkretiseres på områderne trafik, uddan-
nelse og erhvervsudvikling. Desuden skal regionens mindretalssprog dansk
og frisisk bliver mere synlige i det offentlige rum: �Det er ikke nok, når nogle
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tyske partier får øjnene op for at det danske og det frisiske har en turistisk
værdi og på den måde spiller en økonomisk rolle. Mindretallene er en del af
regionens identitet. Dansk er vores sprog i vores hjemstavn og det skal være
mere synligt som sådant. Derfor kræver vi, at det bliver en del af hverdagen i
Sydslesvig, bl. a. ved at sprogene bruges mere af det offentlige og
anerkendes som en særlig kvalifikation på arbejdsmarkedet�, sagde Anke
Spoorendonk i sin tale til landsmødet.

På landsmødet i dag præsenterede SSW-formand Gerda Eichhorn også
patiets nye udseende. �Vi vil med et nyt logo i moderne dansk design gøre
tydeligt, at SSW er et dansk parti, der har svar på nutidens problemer i
Tyskland. Desuden har vi en ny slogan, der på dansk hedder �for os i
Sydslesvig�. (tysk: Für uns im norden.) Den skal understrege, at vores
politiske mål et at skabe gode økonomiske, sociale og kulturelle levevilkår i
vores hjemstavn�, forklarer partiformanden.
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