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SSV afviser forslag om et fælles
erhvervsområde mellem
Sønderjylland/Sydslesvig
Formanden for Sydslesvigsk Vælgerforenings Landdagsgruppen Anke
Spoorendonk betegner et forslag fra Danfoss-chefen Jørgen Mads Clausen
om oprettelse af et selvstændig erhvervsområde mellem Sønderjylland og
Sydslesvig med lave skattesatser for erhvervsvirskomheder som ikke
ordentlig gennemtænkt og urealistisk:

�Et fælles erhvervsområdet mellem Sønderjylland og Sydslesvig med egne
skatte- og socialregler ville med rette kunne blive opfattet som den første
skridt til en løsrivelse fra Danmark og må derfor afvises af enhver fornuftig
dansk politiker. Hr. Clausen´s forslag er derfor intet andet end luftkasteller,
der ikke har meget at gøre med virkeligheden her i grænselandet. Hvis man
f.eks. klager over, at der er for få tyske arbejdstagere der arbejder i Danmark,
så har det ikke så meget med de højere skatter at gøre, men derimod meget
mere med den kendsgerning, at mange tyskere stadigvæk ikke beherrsker
det danske sprog. Hvis man vil arbejde i Danmark, er det en forudsætning at
beherrske sproget. Og her kniber det gevaldigt for vores tyske medborgere,�
siger Anke Spoorendonk.

�Hele regionen har en stor interesse i at forbedre det grænseoverskridende
samarbejde både på det kulturelle og erhvervsøkonomiske område. Men for
SSV drejer det sig om, at vi bygger vores samarbejde henover grænsen på et
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pragmatisk og realistisk grundlag.� Anke Spoorendonk peger derfor på
følgende krav, der på kort sigt skal opfyldes for at forbedre sammenarbejdet
i regionen:

De kulturelle og sproglige barrierer skal reduceres. F.eks. bør der undervises
mere dansk hhv. tysk i de offentlige skoler på begge sider af grænsen.

Det grænseoverskridende arbejdsmarked bør videreudvikles. Dertil hører et
fælles kontaktsted, hvor arbejdstagerne kan informere sig om de forskellige
skatte- og socialsystemer.

Trafik- og uddannelsesinfrastrukturen skal forbedres i hele regionen. F.eks.
bør Interreg-midlerne bl.a. bruges til at udbygge universitetsamarbejdet hen
over grænsen og til den grænseoverskridende togtrafik.
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