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Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt 
Det talte ord gælder 
 
 
 
SSW-landsformand og -landdagsmedlem 
Christian Dirschauer 
Ved mødet på Ladelund Ungdomsskole 
Lørdag den 11. juni 2022 kl. 13.30 
 
 
 
 
Sydslesvig - Mit valg:  
”SSW er en vigtig del af den sydslesvigske familie!” 
 
 
Kære venner, 
tak for invitationen til at komme til Ladelund Ungdomsskole og holde en årsmødetale. Hvor er det 
dejligt, at vi for første gang siden 2019 igen kan holde årsmøderne sådan som vi siden 1920erne 
plejer det: Med mange små og store årsmødesammenkomster og med vores traditionelle 
årsmødeoptog om søndagen både i Flensborg, Slesvig, Husum og andre steder. Endelig er vi 
tilbage til det normale igen efter corona-pandemien.  
 
Lad os håbe det holder, men i denne weekend kan vi i hvert fald atter nyde at være sammen med 
venner, familie og danske og tyske gæster. Kun i krigen kunne vi ikke holde vores årsmøder. Så at 
vi i 2020 og i 2021 kun i meget begrænset omfang kunne gennemføre dem, var virkelig et chok for 
mange. Vi er mange der har savnet fællesskabet og sammenhørigheden i forbindelse med 
årsmøderne. Årsmøderne er nemlig en sammenkomst af den sydslesvigske familie. Med dem 
markerer vi med vores sydslesvigske fællesskab, vores danske ståsted, vores tilhørelsesforhold til 
det danske mindretal og vores tætte bånd til Danmark. 
 
Dem der deltager i årsmøderne har truffet et valg. De vil gerne være en del af den sydslesvigske 
familie. Det samme gælder for alle dem, der er med i vores  organisationer og benytter sig af vores 
institutioner. De har truffet et valg. Et valg der betyder at de og også deres børn vil være en del af 
vores sydslesvigske familie og dermed af vores kulturelle fællesskab.  
Den sydslesvigske familie er meget broget og mangfoldigt. Menneskerne er hos os af utallige 
personlige grunde og årsager. Vi har mange mennesker i mindretallet, der som mig har danske 
rødder og er meget nationalbevidst og gerne vil videføre den danske arv. Men vi har også nogle 
mennesker i vores sydslesvigske familie, som kommer ude fra og gerne vil være en del af vores 
fællesskab. Det er vi åben overfor under forudsætning, at de virkelig vil være en del af os og også 
bakker op om mindretallet. 
 
Det kan være mere eller mindre alt efter i hvilken situation man er og hvilke muligheder man selv 
har. Efter min mening er det dog afgørende, at det valg man træffer hvis man er med i vores 
organisationer og i vores institutioner er et aktiv valg og at man er sig bevidst at det har 
konsekvenser både for en selv og for ens børn.  
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Konsekvensen er nemlig, at man bliver en del af vores fælles dansk-sydslesvigske familie og at 
der med dette valg også følger nogle forventninger.  
Forventningen bør efter min mening være, at man ikke kunne bakker op om vores institutioner, 
men også om vores folkelige organisationer f.eks. SSF, sportsforeningerne, kirken og sidst men 
ikke mindst SSW.  
 
Det lyder måske lidt ”gammeldags” i disse tider, hvor man bare kan vælge fra og til efter 
forgodtbefindende. Men uden et folkelig grundlag - uden et mindretal – er der jo heller ikke behov 
for danske institutioner som vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, biblioteker eller skoler i 
Sydslesvig. Institutionerne er jo ikke til for sig selv, men er til for den danske befolkningsdel i 
Sydslesvig. Det bør man altid have i baghovedet når vi fører disse diskussioner, også 
strukturdebatten. Selvfølgelig skal vores forventninger følges op af attraktive tilbud, af 
informationer, af let tilgængelige og tilsvarende formater, så vi kan tiltrække nye medlemmer. Men 
alligevel mener jeg, at alle i vores sydslesvigske familie bør være klar over, at det folkelige 
grundlag skal understøttes, hvis vi på lang sigt skal overleve. 
 
Til dette formål har vi brug for en fælles vision for vores arbejde. Hvor er det vi vil hen og hvad er 
vores fælles mål? Jeg synes, at det er en af problemerne med den aktuelle strukturdebat, at vi 
tilsyneladende ikke er enige i kernen af mindretalsarbejdet eller er vi? Strukturdebatten giver kun 
for mig mening, hvis vi diskuterer, hvordan vi bedst kan understøtte det folkelige danske arbejde i 
Sydslesvig eller hvordan vi bedst servicerer den danske befolkningsdel i Sydslesvig. 
SSW servicerer også i den grad den danske og frisiske befolkningsdel. SSW er en vigtig del af den 
sydslesvigske familie. Vi kæmper for den kulturelle, økonomiske og sociale ligestilling for 
mindretallene i vores landsdel og i Slesvig-Holsten. Det er en kamp vi har haft stor succes med. 
Og det er en kamp som aldrig virkelig ender, fordi der altid er nye udfordringer på 
ligestillingsområdet. Jeg husker blot, at landsregeringen i sidste år ”glemte” at de danske skoler 
også skulle have et vaccinetilbud eller at amtet Slesvig-Flensborg igen ikke ville give tilskud til den 
danske skolekørsel. SSW fik ændret disse beslutninger. For mindretallene er en stærk SSW-
repræsentation altså fortsat af afgørende betydning.  
 
De sidste to valg har SSW haft historiske valgsejre. Med Stefan Seidler fik vi sidste år det første 
SSW-forbundsdagsmedlem siden 1953 og den 8. maj i år fik SSW med 5,7% sit bedste 
valgresultat nogensinde til et landdagsvalg. Vi har nu fire landdagsmedlemmer og fraktionsstatus. 
Det er så flot.  
Ser man på valgresultatet er det helt tydeligt, at SSW i den grad har fået mindretallenes 
opbakning, idet vi fået over 45.000 anden-stemmer i selve Sydslesvig.  
Mindretallet vælger altså SSW. MEN: vi mangler nu også at der kommer flere af mindretallets 
medlemmer på banen og engagerer sig i SSW. Hvis man vælger, at være en del af den 
sydslesvigske familie bør man også melde sig ind i SSW og støtte mindretallets parti. Vi har brug 
for aktive medlemmer. Vi har brug for flere yngre medlemmer, der har lyst til at gå ind i politikken 
og bevæge noget.  
 
Og det kan jeg love. Hvis man melder sig ind i SSW kan man ikke kun gøre noget for 
mindretallene, man kan også påvirke samfundsudviklingen. SSW kæmper bl.a. for et godt miljø, 
bedre klimabeskyttelse, gode uddannelser og socialt sikkerhed for alle.  
Kommunalvalget i næste år er en god mulighed, hvis man vil være en del af SSW-familien. Alle er 
velkommen. Vi er er et åbent og rummelig parti, som i den grad er en del af den sydslesvigske 
familie. Bak op om SSW, bliv aktiv i vort parti, så styrker du mindretallet.  
 
Godt årsmøde til jer allesammen.  
 


