Fokus

på de danske børnehaver
og skoler i Sydslesvig
Se Skoleforeningens
særtillæg.

Mere på side
???????

FOTO: LARS SALOMONSEN

FOTO: LARS SALOMONSEN

Vi mener:

Legeplads
fornyes

Dekorativ
keramik

Med nedskæringen af
mandat-tallet i den ny
slesvig-holstenske
landdag er det blevet
vanskeligere for SSW
at få tre mandater.
Derfor er der ved valget i morgen brug for
hver eneste stemme til
en konsekvent mindretals- og Sydslesvig-orienteret politik, som
kun kan forventes af
SSW.
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FLENSBORG. Den
kommunale legeplads
ved havnespidsen i
Flensborg skal
moderniseres. Arbejdet
går i gang, så snart,
et tilskud fra delstaten
når frem til Flensborg,
og legepladsen skulle
gerne være klar til
børnene inden sommer.
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FLENSBORG. En af
Danmarks mest
originale keramikere
kan nu opleves på
Dansk Centralbibliotek.
Her udstiller Peder
Rasmussen krukker og
vaser, der er tømt for
praktisk brugbarhed,
men dekorative, så man
nyder at se på dem.
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SSW regner på mandaterne
Valg. Der er mange faktorer, som kan
få betydning for, om Sydslesvigsk
Vælgerforening igen får det tredje
mandat ved valget i morgen.
FLENSBORG. Stemningen vil være god og
spændingen tårnhøj blandt SSWs medlemmer,
vælgere og sympatisører, når valglokalerne lukker i morgen kl. 18, og stemmerne tælles op. Det
gælder især spørgsmålet, om SSW opnår sit
mål om mindst at genvinde det tredje mandat.
Der er blevet regnet en del på, hvor mange
stemmer det vil koste for at sikre Silke Hinrichsens genindtog i landdagen som nummer
tre på SSWs liste.

Med 60.367 stemmer eller 4,1 procent til SSW
for fem år siden sidder hun i dag på det 68.
mandat. Den ny formindskede landdag vil rumme 69 mandater. Med samme valgdeltagelse og
atter fem partier i landdagen kræver det, at
SSW kan gentage det gode valgresultat fra
2000, da hvert mandat kostede 20.000 stemmer.
Det sidste mandat i landdagen bliver dog billigere, hvis landdagen udvides. Det vil være
tilfældet, hvis for eksempel SPD vinder de fleste af de 40 valgkredse direkte og dermed sidder
med flere direkte valgte mandater, end partiet i
forhold til stemmetallet har krav på i landdagen. Så må styrkeforholdet mellem partierne
genoprettes ved, at de andre partier får tillægsmandater. Eksperter peger på, at det kan ende
med op til 14 ekstra mandater i landdagen.

For fem år siden vandt SPD ni mandater mere i valgkredsene, end partiet med 43,2 procent
af partistemmerne havde krav på. Seks af valgkredsene blev dog vundet med et forspring på
mindre end en procent, så ekstra mandater og
tillægsmandater hænger i en tynd tråd.
Desuden vil det sidste mandat blive billigere,
hvis det mislykkes for flere af de små partier at
opnå repræsentation i landdagen.
SSWs tredje mandat vil under alle omstændigheder være sikret, hvis Silke Hinrichsen vinder valgkredsen Flensborg direkte, eller hvis
SSW får mindst fire procent af partistemmerne
i hele Slesvig-Holsten.
Raning Krueger
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På søndag:

Silke
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Narko til en
kvart mio.

Han falder
i søvn
hele tiden

FLENSBORG.
Robert Dütsch fra toldvæsenets efterforskningsafdeling i Hamborg (Zollfahndungsamt) er fuld af lovord
til sine kolleger i
Flensborg.
- Det er lykkedes
dem at rette et af de
hårdeste slag mod
narkokriminaliteten i
de senere år, konstaterer han.
Politiet og toldvæsenets fælles narkogruppe har efter et
års
efterforskning
optrevlet to tyrkiske
narkobander og beslaglagt 20 kilo narkotika til en værdi af
omkring 250.000 euro
på det sorte marked.
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FLENSBORG. Hvorfor falder folk i søvn bag rattet?
Det kan være, fordi de lider af narkolepsi, som er en
sygdom kendetegnet ved en
akut søvntrang.
Man falder ganske enkelt
i søvn på stedet, og det er
meget svært at leve med
sygdommen.
60-årige Mogens Førby
Jensen måtte gennem to års
mareridt, før han fik diagnosen for en snes år siden.
Han advarer om, at der
kan køre mange narkoleptikere rundt på landevejene
og være til fare for sig selv
og andre.
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Glæde over Haarder som Sydslesvig-minister
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Bertel Haarder har også
tidligere som minister haft
med Sydslesvig at gøre

Regeringsdannelsen i
Danmark samler Sydslesvigs
anliggender i Bertel
Haarders undervisningsog kirkeministerium.
SYDSLESVIG. Der er udbredt tilfredshed og glæde i Sydslesvig over,
at det bliver en gammel sønderjysk
kending, Bertel Haarder (V), der som
nyudnævnt undervisnings- og kirkeminister bliver ansvarlig for en stor
del af kontakten til mindretallet syd
for grænsen.
- Han er en kender af grænselandet, og vi er trygge ved at have Bertel

Haarder som minister. Han har jo
været det før, siger formanden for
Det sydslesvigske Samråd, Dieter
Küssner.
Han er lidt spændt på, hvilket
Femmandsudvalg for sydslesvigske
anliggender, der om kort tid dukker
op til møder om de danske bevillinger
til mindretallet i 2006. Alt tyder på,
at det bliver det gamle udvalg, da et
nyt næppe udpeges hurtigt.
- Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) gentog på sit valgmøde i
Flensborg, at så længe Sydslesvig
holder fast i Danmark, holder Danmark fast i os. Det kræver dog, at vi
ser nøje på, hvordan vi forvalter vore
midler, siger Dieter Küssner.

- På de seneste møder med Femmandsudvalget var der signaler om
stramning af kravene til, hvordan
den danske statsbevilling anvendes.
Der er ingen automatik i bevillingerne. Også vi må stramme og trimme,
som det også er tilfældet nord for
grænsen, tilføjer Küssner.
- Vi har før haft en kirke- og undervisningsminister med stor interesse
for Sydslesvig - nemlig De Radikales
Margrethe Vestager (R). Vi har dog
også været glade for den afgående
kirkeminister, Tove Fergo (V), der viste stor interesse for det sydslesvigske kirkeliv, siger provst Viggo Jacobsen.
Lise Kristensen
Mere side 6

FOTO: POVL KLAVSEN

Dieter Küssner: - Vi er
trygge ved at have Bertel
Haarder som minister.

