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SSW sørger over Silke Hinrichsen
Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) sørger over sit mangeårige
landdagsmedlem Silke Hinrichsen, der efter alvorlig sygdom er afgået
ved døden i en alder af 55 år. Silke Hinrichsen var advokat og
repræsenterede det danske mindretals parti i det slesvig-holstenske
delstatparlament, Landdagen, i årene 2000-2005 og siden 2009.

„Vi har ikke kun mistet en dygtig og engageret kampfælle, men også en elsket
kollega. Silke Hinrichsen havde stor anseelse hos alle partier på grund af
hendes saglige politikstil og hendes store integritet. Hun stod for en liberal
retspolitik, en solidarisk socialpolitik, en konsekvent kamp for kvindernes
ligestilling og en politisk moral der ikke gik på kompromis. Med disse værdier
har hun præget SSWs politik i mange år. Silke efterlader et meget stort
tomrum - både menneskeligt og politisk. Vi er meget kede af det og føler med
hendes nærmeste pårørende“, udtaler formanden for SSWs landdagsgruppe,
Anke Spoorendonk.

Silke Hinrichsen blev født 1957 i Flensborg og voksede op i Læk i
Nordfrisland. Hun læset jura i Kiel og København og grundlagde i 1986 et
advokatkontor i Flensborg sammen med en række kompagnoner. Hendes
politiske karriere startede i den flensborgske kommunalpolitik, hvor hun i
årene 1986 til 2000 blandt andet nåede at være formand for finansudvalget,
formand for kvindeudvalget, medlem af magistraten og gruppeformand for
SSWs byrådsgruppe. Fra 2010 var hun formand for partiorganisationen i
Flensborg. Fra 2000 til 2005 og fra 2009 til 2012 repræsenterede hun det
danske mindretal i delstatsparlamentet, hvor hun til sidst var medlem af
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indenrigs- og retsudvalget og af landdagens ombudsudvalg.

Ved siden af det politiske arbejde var Silke Hinrichsen stærkt engageret i
bestyrelserne for en række sociale og kulturelle organisationer og foreninger.
Derudover har hun blandt andet repræsenteret det danske mindretal i
medierådet, der fører tilsyn med de private medier i Slesvig-Holsten.

Flere personlige informationer og Silke Hinrichsen findes på hendes
hjemmeside www.silkehinrichsen.de
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