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Tyskland kan lære af dansk politik
Danmark kan være forbillede for Tyskland, når det gælder om at reformere
velfærdssamfundet, arbejdsmarkedspolitikken og kommunerne i det store
naboland. Det siger politikere for det danske parti i Tyskland, SSV, efter en
samtale med ledende socialdemokrater i København i dag.

SSVs landsformand Gerda Eichhorn henviser også til at de danske kommuner
er et forbillede for kommunerne syd for den dansk-tyske grænse: I SlesvigHolsten ser kommunerne med stor misundelse på de danske kommuner, der
får deres del af indkomstskatten. I Tyskland har kommuner intet at flytte
rundt med og rigtig mange af dem står faktisk på fallitens rand. Vores
samtaler i dag har atter bekræftet os i vores holdning, at den danske model
netop nu kan være forbillede for reformerne i tysk politik.
Anke Spoorendonk, Gerda Eichhorn og andre SSV-repræsentanter holdt
møde med S-gruppeformand Pia Gjellerup, Jan Pedersen, Ole Stavad og
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Tyskland er ude i den værste krise siden 2. Verdenskrig. Derfor leder man
nu fortvivlet efter en udvej. Vi fra SSV henviser til daglig til til at man i tysk
politik kan lære noget af Danmark i arbejdsmarkeds-, social- og
kommunalpolitikken. Med skattefinansieringen på disse områder har
danskerne fra starten af sørget for at alle i samfundet yder et solidarisk
bidrag. Desuden har regeringen herhjemme allerede i 90erne gennemført
reformer, som landet har godt af den dag i dag,mener Anke Spoorendonk,
der er gruppeformand for SSV i det slesvig-holstenske delstatsparlament,
landdagen.
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Frode Sørensen på Christiansborg onsdag eftermiddag. Mødet er et led i
SSVs regelmæssige samtaler med danske partier. Politikerne har blandt
andet orienteret hinanden om den aktuelle politiske situation i Danmark og
Slesvig-Holsten og drøftet arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik samt
kommunesammenlægninger.

