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Kære venner,
det er mig en stor ære at få lov til at præsentere mig for SSWs delegerede og
stille op som landsformand. Det parti som allerede min tip-oldemor, der blev
ret gammel og sammen med tipoldefaren havde stemt dansk i 1920, nåede
at blive æresmedlem af. Noget, jeg ikke havde regnet med, da jeg blev
medlem i 1997.
Da vores landsformand Flemming Meyer for to år siden meddelte, at han i
2021 stopper, satte det selvfølgelig en diskussion i gang i vort parti. Hvem
skulle efterfølge Flemming, som i så mange år har gjort en så fantastisk
indsats for vores dejlige parti – SSW.
Jeg har haft mange drøftelser med mange mennesker i SSW om dette, og
efter de mange positive tilbagemeldinger, jeg har fået fra mange dele af
partiet, og efter lang tids nøje overvejelser og samtaler med min familie har
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Es gilt das gesprochene Wort.

jeg i sommer erklæret mig parat til at tage udfordringen op. Jeg stiller op som
kandidat for at blive SSWs landsformand.
Som i ved, er jeg gift med Meike og bor i Flensborg. Jeg er far til Jonna, Oke og
Liv. I 5. generation er jeg dansk Sydslesviger (hvis man går ud fra 1920) med
rødder i Sønderjylland fra Aabenraa nord for grænsen til Brekentorp i det
sydlige udkants-Sydslesvig. Jeg er uddannet Dipl.-Verwaltungswirt,
fagforeningsmand og har i mange år været formand for byens driftsråd og
senere personalechef på rådhuset.
Jeg har været SSW-medlem siden 1997 og været aktiv i partiet på alle plan.
Jeg har været medlem i distrikterne i Flensborg, i Valsbøl og Kiel-Holtenå. Jeg
har siddet i bystyrelsen i Flensborg sammenlagt i 14 år og har været
landsstyrelsesmedlem i 10 år siden 2011. Siden 2017 har jeg så været
stedfortrædende landsformand. Siden 2020 har jeg så den ære, at være SSWlanddagsmedlem i Kiel. Et arbejde, jeg udfører med stor glæde.

Teamorienteret landsformand
Hvis i vælger mig vil jeg som landsformand arbejde meget teamorienteret.
Jeg vil arbejde tæt sammen med mine to næstforkvinder og formænd og med
hele landsstyrelsen. Arbejdsbyrden bør fordeles blandt partiets ledelse.
Jeg vil arbejde for at indføre nye arbejdsformer og en arbejdsfordeling og kultur i partiet, der gør det mere attraktivt også for kvinder og børneforældre
at engagere sig i SSW. Jeg vil arbejde videre med processen at inddrage
amterne og distrikterne og flere medlemmer i beslutningerne, der skal
træffes.

De tætte bånd til Danmark og forbindelse til de danske partier og den danske
regering vil jeg også gerne fortsætte med at pleje. Jeg mener også, at SSWs
internationale profil og vores samarbejde med European Free Alliance skal
fortsættes. Vi må aldrig kun se på os selv. Vi skal være et åbent og
internationalt parti, der hjælper andre mindretal og folk, der bliver
diskrimineret. En tendens, som desværre bliver mere og mere udbredt.
For mig er det klart, at kun SSW kæmper mindretallets sag, når det virkelig
gælder. Derfor skal vi gøre alt for, at de unge i mindretallet engagerer sig i
SSW. Alt i alt vil jeg arbejde for, at SSW er det sted, hvor mindretallets
medlemmer kan engagere sig politisk i alle aldre og i forskellige platforme
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Jeg vil arbejde for at gøre endnu mere for, at vores unge kan være en aktiv
del af partiet. Jeg vil arbejde for, at opbakningen til distrikterne øges igen ved
at hjælpe til med at udvikle et koncept til styrkelse at arbejdet på
distriktsplan. Jeg arbejder for at videreudvikle konceptet „Faire Partei“ og
implementere FNs 17 verdensmål i SSWs arbejde. Jeg mener, at partiets
arbejdsgrupper skal genetableres.

både lokalt, regional, nationalt og internationalt.
SSW ist weiterhin Minderheiten- und Regionalpartei mit einem klaren
sozialen Kompass
Ich stehe als Landesvorsitzender für eine Weiterführung des bisherigen
politischen Kurses der Partei. Das heißt, ich will, dass der SSW weiterhin eine
Minderheiten- und Regionalpartei ist, die einen klaren sozialen Kompass hat,
und die eine verantwortliche Umwelt- und Klimaschutzpolitik führt, die in der
Region verankert ist.
So darf der Klimaschutz nicht ein Projekt der Wohlhabenden bleiben,
sondern alle Bürgerinnen und Bürger müssen sich den Klimaschutz leisten
können. Wir brauchen eine soziale Klimaschutzpolitik.
Mein Ziel ist ein echter Wohlfahrtstaat nach skandinavischem Vorbild, wo
keiner in Armut lebt, und wo alle in der Gesellschaft gleichberechtigt Leben
können. Der Weg dahin ist immer noch sehr, sehr weit, wenn man z.B.
bedenkt, dass in Deutschland fast jedes 5. Kind, fast drei Millionen Kinder,
unter der Armutsgrenze leben.
Der SSW muss weiterhin im Kieler Landtag eine starke Stimme für soziale
Gerechtigkeit sein und ein Anwalt für all diejenigen, die sich eben nicht selbst
oder nur schwer vertreten können. Wir müssen uns besonders für
Benachteiligte und die Schwächsten in der Gesellschaft einsetzen. Der SSW
muss sich für Menschen mit Behinderung, psychisch Kranke, Wohnungs- und
Obdachlose, Kinder- und Jugendliche, pflegende Angehörige aber auch
immer mehr Seniorinnen und Senioren, die von einer entwürdigend
niedrigen Rente leben müssen, einsetzen.

Nicht nur Berlin, auch die aktuelle JAMAIKA-Koalition in Kiel vergisst all zu oft
die Bedürfnisse des Nordens Schleswig-Holsteins. So wird in der aktuellen
Ansiedlungsstrategie
der Landesregierung kein einziges Infrastrukturprojekt im Norden erwähnt.
Und genauso unerklärlich für mich: Da hat das Institut für Weltwirtschaft
doch erst vor wenigen Monaten, die Empfehlung ausgesprochen, sich
wirtschaftspolitisch verstärkt nach Dänemark und Skandinavien zu
orientieren, aber auch dies findet sich allenfalls untergeordnet in der
Strategie wieder. So sieht Wirtschaftspolitik nicht aus, so lässt man unseren
Landesteil allenfalls ausbluten. Ich sehe daher weiterhin unseren SSW als
Anwalt des Nordens, damit auch in unserer Region etwas passiert.
Dabei ist der SSW ist eine eigenständige Partei. Die Küstenkoalition hat
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SSW fighter for Sydslesvig
SSW skal også i fremtiden være det parti, som fighter for vores hjemstavn.
Sydslesvig forfordeles stadigvæk. Ikke kun Berlin - også den nuværende
landsregering glemmer alt for ofte Sydslesvig.

gezeigt: Schleswig-Holstein profitiert vom SSW und dem pragmatischen
skandinavischen Ansatz den wir vertreten. Wenn man uns fragt, ob wir
wieder Teil einer Regierung werden wollen, dann sage ich „ja“, wir wollen
weiter gestalten, auch aus einer Regierung heraus. Aber nicht um jeden Preis.
Wir wollen nur regieren, wenn wir wirklich etwas für die Menschen in
Schleswig-Holstein verbessern können. Wir gehen nur in eine Regierung,
wenn wir einen Unterschied für die Menschen machen können. Für mich ist
aber auch klar: Der SSW ist unabhängig.
Drøm om fraktionsstatus
Kære venner,
jeg kan jo næsten ikke love, at det bliver bedre: Flemmings succeser som
formand er jo bl.a. en deltagelse i en landsregering og tilbagevenden til
forbundsdagen, mere kan det jo næsten ikke blive til. Men dog: Jeg har en
drøm om, at vi igen opnår fraktionsstatus og det fjerde mandat i landdagen.
Og det ville da være et godt supplement til Flemmings 16 år som formand.
Med virkelyst, kampgejst og vores stærke fællesskab kan vi få opfyldt den
drøm!
Jeg beder om jeres understøttelse.
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Tak for opmærksomheden.

