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SSW Julehilsen
Kære venner, dette år har i den grad været overskygget af den russiske
angrebskrig på Ukraine. Følgerne har selvfølgelig især været forfærdelige
for Ukraine og dets befolkning. Men også i Sydslesvig har vi kæmpet med
stigende inflation og høje energipriser, som har ramt mange grupper i vores
samfund hårdt. Mange mennesker ved ikke mere, hvordan de skal få
dagligdagen til at hænge sammen økonomisk. Det var netop dette emne,
som SSW satte fokus på i landdagsvalgkampen,

og som var med til at give mindretalspartiet det bedste valgresultat til et
landdagsvalg nogensinde. Det er derfor fortsat vores politiske opgave at gøre
alt for at hjælpe de nødlidende borgere igennem vores arbejde i landdagen, i
Forbundsdagen og på kommunalt niveau. Vi vil gerne sige tak til alle SSW-
medlemmer og samarbejdspartnere, der i løbet af året – især under
valgkampene – har bakket op om partiet og understøttet vores politiske
arbejde til gavn for mindretallene og befolkningen i Slesvig-Holsten. Denne
opbakning er uundværlig og med til at motivere os alle for at yde vores
bedste.
I 2023 har vores dejlige parti – verdens bedste parti – 75 års jubilæum, som
vi vil markere på en værdig måde. Derudover ser vi i næste år frem til
kommunalvalget, som tegner godt for SSW.
Allerede nu har amter og kredsfrie byer samt adskillige kommuner opstillet
deres SSW-kandidatlister. Flere følger i starten af næste år. Engagementet i
vores parti er atter i top, og vi går med stor energi ind i endnu en valgkamp.
Når SSW går til valg, går hele mindretallet til valg. Sådan vil det igen
være til kommunalvalget i 2023.
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Lad os håbe på, at der i næste år igen bliver fred og frihed i Ukraine og i
hele verden, så vi i fællesskab endelig for alvor kan tage fat på den største
udfordring, som menneskeheden står overfor, nemlig klimakrisen og dens
dramatiske følger.
Det er her, SSW som regionalt mindretalsparti med blik for skandinaviske
løsninger på fremtidens energiforsyning for alvor kan gøre en forskel.
Vi håber, at i alle sammen over jul og nytår får lidt fred og ro.
Vi ses igen i 2023.

SSW ønsker jer en god jul og et godt nytår!
E SSW wanscht fröiliken jül än luklik nai iir.
Der SSW wünscht schöne Weihnachten und einen guten Rutsch!

Julehilsen Download
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https://www.ssw-sh.de/fileadmin/user_upload/daten/aktuelles/2022/julehilsen-2022.pdf

