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Landsformand ser positivt i
fremtiden for mindretal og det
dansk-tyske grænseland
„Hele fire syddanskere på Lars Løkke Rasmussens ministerhold er et solidt
grundlag for en videreudvikling af det grænseoverskridende samarbejde og
kontinuitet i den forbilledlige danske mindretalspolitik.“

„Med Eva Kjer Hansen, Hans Christian Schmidt, Ellen Trane Nørby og Carl
Holst har Løkke peget på en række garvede syddanske politikere med solidt
kendskab til mindretalsforholdene og til chancer og udfordringer i det
grænseoverskridende samarbejde. Det samme gælder for den kommende
kultur- og kirkeminister Bertel Haarder, der trofast har støttet den danske
sag i Sydslesvig gennem årtier“, siger Flemming Meyer.
„Jeg er således ikke i tvivl om, at det tillidsfulde samarbejde, vi har haft med
den tidligere regering, vil fortsætte ufortrødent under Lars Løkke Rasmussen,
så vi i fællesskab kan videreudvikle og styrke vores fælles grænseregion“,
fastslår formanden for det danske mindretalsparti i Sydslesvig.
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Det siger SSWs landsformand, Flemming Meyer, efter at Danmarks ny
statsminister, Lars Løkke Rasmussen, har præsenteret sit ministerhold.

Flemming Meyer nævner her især bedre forhold for grænsependlere og en
trafikal udvidelse af Jyllands-ruten som eksempler.
Med stor lettelse har SSW-formanden desuden noteret sig, at Lars Løkke
Rasmussen har afvist at genindføre en permanent kontrol på
grænsestregen.
„Vi ønsker ikke nye grænser, som det i fællesskab endelig er lykkedes at
nedbryde. Derfor er det fornuftigt – såvel i forhold til grænseoverskridende
turisme og erhverv som til kriminalitetsbekæmpelsen, at Løkke i stedet vil
satse på en opnormering af politiarbejdet i baglandet“, siger Meyer.
Flemming Meyer og formanden for SSWs landdagsgruppe i Kiel, Lars Harms,
har i dag i et fælles brev overbragt SSWs lykønskninger til Lars Løkke
Rasmussen.
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„Vi ønsker dig alt godt for de kommende vanskelige politiske beslutninger til
gavn for borgerne i Danmark og håber, at du i overskuelig fremtid vil få tid til
at besøge os her i Sydslesvig for at informere dig om vores aktuelle
situation“, skriver de blandt andet til Danmarks ny statsminister.

