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RETNINGSLINJER FOR VORES POLITIK 
 
Slesvigsk Parti (SP) er landsdelens parti og det tyske mindretals parti i Sønderjylland. 
Vi arbejder for at fremme det grænseoverskridende og europæiske samarbejde. 
 
SP er det eneste regionale parti i Sønderjylland. Vi fokuserer ene og alene på Sønder-
jylland. Som uafhængigt og pragmatisk midterparti – uden overordnede bindinger eller 
ideologier – arbejder vi for Sønderjyllands interesser og udvikling. 
 
Et bredt samarbejde i byrådet er en forudsætning for en konstruktiv kommunalpolitik, 
tæt på den enkelte borger. 
 
Den europæiske integration skal især gøre sig gældende i grænseregionerne. Vi frem-
mer det grænseoverskridende samarbejde og går ind for åbne grænser. Vores grænse-
region skal være et forbillede for et fælles Europa. 
 
Den kulturelle mangfoldighed skal sikres. Der skal tages særligt hensyn til det tyske 
mindretals interesser, dets institutioner og foreninger, men også til alle de mennesker 
med en udenlandsk baggrund. Den kulturelle mangfoldighed har en merværdi, som bør 
udnyttes bedre end hidtil. 
  
 
Vi arbejder for: 
 
 samarbejde mellem alle fire kommuner og udvikling i hele Sønderjylland 

 grænseoverskridende og europæisk samarbejde 

 kulturel mangfoldighed 

 

  



SLESVIGSK PARTIS PROGRAM 2018+ 
 

4 

POLITIK FOR SØNDERJYLLAND 

 
Sønderjylland er vores hjemstavn og har stor 
betydning for vores identitet. Det gælder især 
for det tyske mindretal i Sønderjylland. For SP 
er Sønderjylland stadig en enhed og vi ønsker 
derfor at styrke og fremme samarbejdet mel-
lem de fire sønderjyske kommuner.    
 
 
 
 

Kommunal planlægning 
 
Slesvigsk Parti vil sikre en ligelig udvikling i hele Sønderjylland.  
 
 
SP går ind for: 
 
 at styrke Midtsønderjylland og Vestkysten 

 en målrettet støtte og udvikling i landdistrikterne  

 at bevare historiske bygninger og landskabelige værdier i Sønderjylland 

 at bevare god og frugtbar landbrugsjord 

 

 
Offentlig forvaltning og finanspolitik 
 
En bæredygtig og solid kommunal økonomi er den bedste forudsætning for social 
sikkerhed. 
 
 
SP går ind for: 
 
 ansvarlig budgetlægning, som tager hensyn til serviceniveauet, især på det sociale område  

 at reducere og konsolidere de offentlige udgifter  

 effektiv anvendelse af ”best practice” 

 en langsigtet budgetpolitik, der kan sænke skattetrykket 

 at styrke den fireårige budgetplanlægning 

 en nyordning af det kommunale bloktilskudssystem 
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 hensigtsmæssig brugerbetaling 

 at bevare og styrke det kommunale selvstyre 

 nærdemokrati og selvstyre for borgerne og for private organisationer 

 hensigtsmæssig brug af ny teknologi, især med henblik på kommunikationen mellem 
borgerne og politikerne  

 nærhedsprincippet i den offentlige forvaltning 

 et bredt politisk samarbejde 
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GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMARBEJDE 

 
Den dansk-tyske grænseregion har altid 
været mødestedet mellem Norden og 
Mellem- og Sydeuropa. I dag er grænse-
regionen fortsat Danmarks port mod 
syd. Europas integration skal især stå 
sin prøve i grænseregionerne. Vi går ind 
for åbne grænser og udbygningen af det 
grænseoverskridende samarbejde. De 
grænseoverskridende initiativer og pro-
jekter bør samles i Region Sønderjyl-
land/Schleswig. 
 
 

 
SP går ind for: 
 
 at udbygge den grænseoverskridende trafikinfrastruktur 

o at udbygge den grænseoverskridende, elektrificerede jernbanestrækning København – 
Sønderjylland – Flensborg – Hamborg og fjernelse af flaskehalse 

o en bedre koordinering af DSB’s og DB’s trafikprojekter 
o at udbygge B5/A11 langs vestkysten, uden vejkryds (som motortrafikveje) 
o at fortsætte Hærvejsmotorvejen med forbindelse til B5 

 

 at oprette et grænseoverskridende erhvervscenter, som kan sikre informationsformidling, 
netværksdannelse og rådgivning ved grænseoverskridende virksomhedsetableringer 

 bedre grænseoverskridende information om regional planlægning, større projekter, miljø-
beskyttelse osv. 

 at udvide det grænseoverskridende samarbejde ved oprettelse af planlægningsgrupper  

 fælles planlægning af større infrastrukturprojekter (sygehuse, kulturhuse, havne, bane-
gårde, lufthavne, museer, en multiarena, miljøforanstaltninger, kystsikring m.m.) 

 konkrete tiltag for at styrke samarbejdet mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten  

 at fortsætte det grænseoverskridende samarbejde indenfor INTERREG programmet 

 at fremme grænselandet som en ”kompetenceregion for mindretalsspørgsmål” 

 at fremme nye initiativer i det kommunale grænseoverskridende samarbejde, især inden 
for sport og fritid 

 en fortsættelse af de dansk-tyske dage  

 en bred offentlig debat om det grænseoverskridende samarbejde 
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 en årlig opgørelse over, hvor langt man er nået med det grænseoverskridende samarbejde 

 at oprette en EU forsøgsregion ”Åbent arbejdsmarked og social ligestilling” 

 en målrettet udbygning af grænsependlerrådgivningen 

 at grænsependlere får mulighed for at bruge sociale institutioner (bl.a. børnehaver og 
skoler) i Danmark, heriblandt det tyske mindretals institutioner 

 at udbygge det grænseoverskridende samarbejde mellem danske og tyske rednings-
tjenester 

 at forbedre det grænseoverskridende samarbejde på miljøområdet  

 at fremme sprogkurser og udvekslingsprogrammer for medarbejdere i de involverede orga-
nisationer  

 at anerkende tyske sprogkundskaber ved ansættelse af nye medarbejdere 

 at museer og udstillinger er både på tysk og dansk, samt at informationsmateriale, som har 
fælles interesse, foreligger på begge sprog 

 at fremme udveksling af information hos medierne i grænselandet 

 at fremme oprettelsen af en radio- og TV-station Sønderjylland, som også er grænse-
overskridende 

 et grænseoverskridende TV-Slesvig 

 samme statstilskud til det dansk-tyske grænseland som til Øresundsregionen 

 at udveksle information og samarbejde med Øresundsregionen 

 et udvidet grænseoverskridende samarbejde med Østersølandene 

 åbne grænser i Europa og europæisk integration 

 et konkret samarbejde mellem de dansk-tyske repræsentanter i EU’s regionaludvalg  
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POLITIK FOR DET TYSKE 

MINDRETAL 
 
SP arbejder for fuld ligestilling af det 
tyske mindretal, dets medlemmer og 
institutioner på det kulturelle, sociale 
og økonomiske område. Det bør ta-
ges i betragtning, at dette i nogle til-
fælde kun kan opnås igennem positiv 
særbehandling.  
 
 
 
 
SP opfordrer til at følge reglerne i de nævnte konventioner og erklæringer på alle 
politiske niveauer:  
 
 den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra 1950 

 Bonn - København - Erklæringerne fra 1955 

 Rammekonventionen til beskyttelse af nationale mindretal fra 1998 

 Den Europæiske Pagt om Regionale Sprog eller Mindretalssprog fra 2001 

 
 
SP går i uddannelses- og socialpolitikken ind for: 
 
 sikring af de tyske daginstitutioners fortsatte eksistens 

 fleksible regler for kommunernes anerkendelse af de tyske institutioners virke 

 at skabe fleksibilitet i kommunerne ved normeringen af tyske institutioner med kommunal 
driftsoverenskomst 

 at sikre de vedtægtsbestemte opgaver i mindretallets institutioner ved kommunal anerken-
delse af de tyske institutioner 

 bevarelse af egen visitationsret for de af det tyske mindretals institutioner, som har kom-
munal driftsoverenskomst 

 ligeberettiget og objektiv information om de tyske institutioner fra kommunens side (f.eks. 
forældreinformation) 

 økonomisk ligestilling for SFO’er i mindretallets institutioner med tilsvarende kommunale 
institutioner 

 hensyntagen til de tyske institutioner ved inklusion 
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 ligestilling af uddannelsesrådgivningen ved de tyske skoler 

 ligestilling og deltagelse for det tyske mindretals institutioner ved statslige konjunktur-
programmer 

 et fast kommunalt tilskud til det sociale arbejde i mindretallet i alle kommuner 

 hensyntagen til Europarådets sprogpagt på plejehjem, sygehuse og i den kommunale for-
valtning 
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Det tyske mindretal i Sønderjylland er en aktiv kulturaktør, der beriger Sønderjylland og 
grænselandet med et mangfoldigt kulturtilbud. 
 
SP går i kultur- og fritidspolitikken ind for: 
 
 kommunal støtte til kultur- og sportsaktiviteter i mindretallets foreninger 

 at bevare fuld ligestilling af det tyske mindretals biblioteksvæsen 

 at kommunerne tænker de tyske biblioteker og deres kulturtilbud med som kulturbærere og 
benytter sig af de tyske bibliotekers kompetencer på tyskområdet 

 at bevare de tyske bibliotekers selvstændighed i tilfælde af en fysisk sammenlægning med 
de danske. Ingen fusioner. 

 en ligeberettiget støtte til det tyske kulturarbejde i Sønderjylland 

 ligeberettiget deltagelse for de tyske skoler og børnehaver i kommunens kulturtilbud 

 hensyntagen til det tyske mindretals kunst- og kulturskabere ved gennemførelse af offent-
ligt finansierede kulturinitiativer 

 ligeberettiget støtte til det tyske mindretals og det tysk-danske grænseområdes aktiviteter 
inden for sprogforskning, litteratur og kunst 

 en passende finansiel støtte til det historiske arbejde i det tyske mindretals arkiv „Archiv der 
deutschen Volksgruppe“, i ”Forschungsstelle” (forskningscentralen) og til det regional- og 
kulturhistoriske arbejde i „Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft Nordschleswig“ (historisk 
forening) samt mindretallets museer (Trägerverein Deutsche Museen Nordschleswig, 
Deutsches Museum og Deutsches Schulmuseum Nordschleswig) 

 en passende pleje og vedligeholdelse af de tyske mindesmærker og bygninger 

 at den regionale dialekt ”synnejysk” støttes og fremmes 
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SP går i kommunikations- og informationspolitikken ind for: 
 
 bedre information om det tyske mindretals uddannelsesinstitutioner og kulturelle arran-

gementer 

 hensyntagen til det tyske mindretal i den kommunale informationsindsats  

 SP kræver, at der i passende omfang gøres opmærksom på det tyske mindretals institu-
tioner og aktiviteter, når kommunerne fremstiller og publicerer planer samt informations- og 
brochuremateriale, eller informerer på hjemmesider og sociale medier 

 at der fremlægges information om det tyske mindretals skoler, museer og andre offentlige 
institutioner 

 at den offentlige forvaltning og institutioner i Sønderjylland råder over medarbejdere med 
tyske sprogkundskaber 

 
 
SP går i mediepolitikken ind for: 
 
 at de offentlige medier lever op til de internationale aftaler, så der skabes tolerance igennem 

objektive artikler og udsendelser om mindretallene på begge sider af grænsen 

 hensyntagen til det tyske mindretal i regionalradio og TV. Det tyske mindretal skal have 
mulighed for selv at sende radioprogrammer i regional- og lokalradioerne (udsendelser i 
DR P4 Syd og i ”Skale FM”) 

 at synliggøre det tyske mindretal i offentlige publikationer 

 at tilgodese det tyske mindretals dagblad ”Der Nordschleswiger”, når der annonceres 
offentlige bekendtgørelser 

 at de regionale medier forbedrer deres interkulturelle kompetencer – dette omfatter  bl.a. 
sproglig kompetence 

 støtte til et europæisk ”Networking” for mindretal 

 at den regionale dialekt ”synnejysk” fremmes gennem regelmæssige radio- og fjernsyns-
udsendelser  



SLESVIGSK PARTIS PROGRAM 2018+ 
 

12 

NATUR OG MILJØ 

 
Vi ønsker at overlade et rent miljø til 
kommende generationer. Dette kan vi 
kun opnå gennem en bæredygtig ud-
vikling og gennem en målrettet be-
skyttelse af naturen. Derfor skal miljø-
bevidste tiltag belønnes. Miljøskader 
og skadelige stoffer skal fjernes af 
dem, der har forvoldt skaden. 
 
 
 
 
SP går ind for: 
 
 endnu mere genbrug og så vidt muligt at undgå affaldsproduktion 

 beskyttelse af søer, vandløb og kystfarvand 

 beskyttelse af grundvandet 

 praktiske regler for at undgå farer ved oversvømmelser 

 at begrænse luftforurening 

 at begrænse støjgener 

 en decentral og miljøvenlig energipolitik 

 støtte til initiativer til miljøvenligt produceret strøm 

 reduktion i anvendelsen af fossile brændstoffer 

 skattefordele til den til enhver tid mest miljøvenlige form for energiforsyning 

 
 
Med hensyn til bortskaffelse af affald går SP ind for:  
 
 en effektiv kontrol og rådgivning af miljøskadelige virksomheder og kommunale institutioner  

 forholdsregler for at mindske og bortskaffe affald i privaterhverv og offentlige institutioner 

 initiativer som reducerer affaldsforbrænding 

 at indføre dåsepant i grænsehandlen 

 effektive forholdsregler mod affald i naturen 
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For at holde vandløb, søer og kystfarvande rene går SP ind for: 
 
 at udbygge og modernisere rensningsanlæggene og kloaksystemerne 

 at udbygge spildevandsrensning i landområderne 

 at støtte miljøvenligt landbrug og udbygge det økologiske landbrug 

 at støtte naturplejeprojekter i vådområderne med frivillige plejeaftaler med landmændene  

 renaturering af søer og vandløb (for at øge den naturlige rensning) 

 forholdsregler, der forhindrer en forøgelse af faste belægninger som asfalt, fliser o.l. på 
udendørs arealer og fremme af nedsivningsanlæg til regnvand – også på privatgrunde, 
hvor det er muligt 

 
 

For at holde grundvandet rent går SP ind for: 
 
 forbud mod farlige kemikalier, som kan sive ned i grundvandet 

 at bortskaffe farlige deponier 

 at forny spildevandsledningsnettet 

 
 
For at reducere risikoen for en klimakatastrofe og for at forbedre energiforsyningen, går 
SP ind for: 
 
 at fremme energibesparelser 

 at fremme tiltag som forbedrer energieffektiviteten 

 at udbygge decentrale og kollektive energiforsyninger 

 at udbygge kraftvarmeanlæg – også i mindre målestok 

 at fremme og udvikle vedvarende energi 

 at støtte energiproduktion med indenlandske råstoffer 

 at dyrke vedvarende energiafgrøder  

 energiproduktion af biomasse (2. generation) 

 at fremme elektromobilitet (eldrevne biler) med vedvarende energi 

 at koordinere energihandlingsplanerne i de sønderjyske kommuner 

 en rimelig erstatning til naboerne til vindmølleparker 
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SP afviser lagring af CO2 og gas i grænseregionen, da det strider imod vores energipolitiske 
målsætning om en decentral og miljøvenlig energiproduktion og da det bl.a. forhindrer geoter-
misk anvendelse. 
 
 
Med hensyn til pleje af kulturlandskaber går SP ind for: 
 
 en målrettet landskabspleje i Sønderjylland, således at landsdelen bliver mere attraktiv for 

gæster og indbyggere 

 udvikling af grøn infrastruktur – både i større byer og i landsbyer 

 flere grønne områder langs vejene 
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TRAFIK 

 
Slesvigsk Parti vil sikre en bæredygtig trafikpolitik. 
 
 
SP går derfor ind for: 
 
 en miljøvenlig udbygning af vejnettet  

 kun at gennemføre ny- og udbygning af veje, hvor det er absolut nødvendigt, så areal-
forbrug så vidt muligt undgås 

 

 at styrke den kollektive trafik 

 at udbygge og reetablere jernbanetrafikken, så flere tager toget i stedet for bilen 

 at sikre en effektiv og billig regional togtrafik på de eksisterende jernbanestrækninger i 
Sønderjylland 

 at pendlertrafikken (mellem hjem og arbejdssted) mindskes og den kollektive trafik øges 

 sammenkobling af togtrafikken i Sønderjylland og Schleswig-Holstein ved at indsætte elek-
triske 2-systemstog. 

 tiltag, der forbedrer trafiksikkerheden, som f.eks. 

o at sætte fokus på at nedbringe trafikulykker i vejkryds 
o at regulere trafikken for at gøre bycentrene mere trafiksikre og derved mere attraktive 

for bosætning  
o at fjerne de ”sorte pletter” i trafikken ved at investere i trafiksikkerhed (f.eks. flere 

rundkørsler) 
 

 fortsat udbygning af cykelstier, fortove og vandrestier 
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ERHVERV OG ARBEJDSMARKED 

 
Sønderjylland er en sammenhængende erhvervs- og arbejdsmarkedsregion.  Den regi-
onale erhvervs- og beskæftigelsespolitik skal ses som en fælles opgave i de fire søn-
derjyske kommuner.  
 

 
Arbejdsmarkedspolitik 
 
En målrettet arbejdsmarkedspolitik skal forbedre mulighederne for grupper, der er ken-
detegnet ved højere arbejdsløshed. Det gælder især for lønmodtagere med nedsat er-
hvervsevne, personer med sociale problemer, langtidsarbejdsløse og personer med en 
udenlandsk baggrund.  
 
Vores princip: Arbejdsløse har brug for formidling i stedet for forvaltning! 
 
 
SP går i arbejdsmarkedspolitikken ind for: 
 
 en effektiv arbejdsformidling 

 målrettede tilbud til ledige, der sigter på at få dem tilbage på arbejdsmarkedet, og samtidig 
forhindrer A-kasserne og kommunerne i kassetænkning 

 tilbud, der forhindrer misbrug af løntilskud og dagpenge 

 støtte til målrettede projekter med fokus på arbejdsmarkedet i Sønderjylland 

 en aktiv seniorpolitik på arbejdsmarkedet 

 mulighed for fleksibel og langsigtet arbejdstidsplanlægning  

 at støtte de eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser  

 efteruddannelsestilbud, der matcher virksomhedernes krav i Sønderjylland 

 specialiserede erhvervsuddannelser 

 at forbedre tilbuddet af videregående uddannelser, også grænseoverskridende 

 at etablere et grænseoverskridende arbejdsmarked og fremme af mobilitet tværs over 
grænsen 
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Erhvervspolitik  
 
SP går ind for en sammenhængende 
regional erhvervspolitik, som tilgode-
ser den regionale erhvervsstruktur 
(industriclusterudviklingen) speciali-
seringen i landbruget og turismen 
samt transportcentret i Padborg.  
 
 
 
 
 
 
SP går i sin regionale erhvervspolitik ind for: 
 
 en bedre koordinering og styring af initiativer på erhvervs- og teknologifremmeområdet, 

samt uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken 

 en bedre styring af statslige forskningsmidler til forskning og udvikling i  Sønderjylland 

 en koordineret støtte til de regionale forskningsinstitutter, for at tiltrække finansielle midler 
udefra 

 støtte til Udviklingsråd Sønderjylland (URS) 

 at oprette en ”Udviklingsfond for Sønderjylland”  

 at udbygge samarbejdet mellem de kommunale erhvervsorganisationer og at styrke sam-
arbejdet henover kommunegrænserne 

 et bæredygtigt landbrug med en tilsvarende miljøpolitik 

 at landbruget og de landbrugsindustrielle virksomheder får gavn af de regionale erhvervs-
støtteordninger 

 at både private og offentlige servicevirksomheder tilgodeses med regionale støtteordninger 

 målrettet støtte til oprettelse af arbejdspladser i den private servicesektor 

 at fremme detailhandelens konkurrenceevne 

 en velafbalanceret grænsehandel ved hjælp af en europæisk afgiftsharmonisering 

 retningslinjer for detailhandelen i kommuneplanerne (lov om planlægning), som puster nyt 
liv i bycentrene og, som målrettet støtter detailhandelen i landdistrikterne. Vi er imod stor-
centre, fordi de dræner bycentrene og landdistrikterne for købekraft 
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 et servicevenligt detailhandelstilbud, der kan være med til at sikre by- og landsbyfunk-
tionerne 

 en kontinuerlig udvikling af turisterhvervet 

o ”en bæredygtig turisme”, som ikke skader miljøet og samtidig sikrer attraktive tilbud på 
lang sigt   

o samarbejdet i turistbranchen skal forbedres henover kommune- og landegrænser 
o støtte til ”Destination Sønderjylland” 
o nye tiltag som forlænger turistsæsonen 
o at der satses på nye målgrupper 
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UDDANNELSER, KULTUR OG FRITID OG MEDIER 

 

Uddannelse 
 
Sønderjylland er bagefter, når det 
gælder uddannelser og kompetencer. 
Uddannelsestilbuddet skal koordineres 
bedre, udbygges og internatio-
naliseres. Grænseoverskridende ud-
dannelser skal tilbydes og anerkendes. 
Flere unge skal gennemføre en 
erhvervsuddannelse, og uddannelses-
niveauet skal generelt forbedres.  
 
 

 
 
SP går i uddannelsespolitikken ind for: 
 
 en skolestruktur, som sikrer kvalitet og nærhed 

 svømmeundervisning på alle skoler 

 at forbedre elevernes mobilitet med busforbindelser på tværs af kommunerne 

 at oprette nye innovative uddannelser, der tilgodeser erhvervsstrukturen og arbejdsmar-
kedet i regionen 

 at sikre niveauet og decentraliseringen af de almene ungdoms- og voksenuddannelser 

 en ligelig støtte til voksenuddannelserne 

 at sætte fokus på informationsteknologi 

o fra en tidlig alder skal børn lære at omgås den nye informations- og kommunikations-
teknologi 

o at udbygge grænseoverskridende og internationale netværk 
o at oprette virtuelle/online-uddannelser 
o at oprette nye IT - uddannelser i Sønderjylland 

 

 tyskundervisning fra tredje klasse i hele Sønderjylland 

 gensidig anerkendelse af uddannelser og eksaminer 
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 at internationalisere og udbygge det grænseoverskridende samarbejde mellem erhvervs-
skolerne (tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler, samt inden for social- og sund-
hedsuddannelserne), bl.a. ved 

o at oprette grænseoverskridende uddannelser 
o at fremme udveksling af lærere og elever 
o at fremme grænseoverskridende praktik 
o at fremme de sproglige og interkulturelle kompetence  
o at etablere internationale klasser 
 

 at udbygge og intensivere det grænseoverskridende samarbejde mellem Syddansk 
Universitet og Universität Flensburg, bl.a. ved 

o at fremme og udvikle de aktuelle grænseoverskridende uddannelser 
o at oprette nye internationale uddannelser med særlig vægt på human ressource-

management/uddannelsesmanagement, energi og miljø, samt Skandinavien/Østersø-
området 

o en balance mellem det dansk-tyske udbud af uddannelser 
 

 at decentralisere administration og forskningsaktiviteter ved Syddansk Universitet 

 at forbedre forskningskapaciteten på universiteterne, der samarbejder i grænseregionen 
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Kultur og fritid 
 
Kultur og kulturelt arbejde spiller en vigtig 
rolle i et demokratisk samfund. At deltage 
i kulturelle aktiviteter er det samme som at 
være en del af samfundslivet, og det er 
dermed i allerhøjeste grad socialt, integra-
tivt og emancipatorisk. Derfor bør også 
unge mennesker opfordres til at deltage i 
de kulturelle aktiviteter. Slesvigsk Parti går 
ind for en styrkelse af kultur- og fritidslivet 
i de sønderjyske kommuner. Herved til-
lægges det kulturelle arbejde også stor værdi som placeringsfaktor for erhvervslivet og 
som en forudsætning for dynamik og mangfoldighed i landsdelen. Slesvigsk Partis kul-
tur- og fritidspolitik bygger på den kulturelle mangfoldighed og den egenart, som ken-
detegner det dansk-tyske grænseland. 
 
 
På området for kultur- og fritidspolitik går Slesvigsk Parti ind for: 
 
 at skaffe gode rammebetingelser, der muliggør kulturelle aktiviteter, skabt af unge og for 

unge. De unge skal selv kunne agere og derigennem skabe og styrke fællesskaber 

 kulturstøtte-puljer, hvis midler kan søges og tildeles på ubureaukratisk vis 

 et bedre digitalt netværk og synliggørelse af de eksisterende kultur- og fritidstilbud - på 
tværs af kommunegrænserne 

 en videreudvikling af den grænseoverskridende Kulturregion Sønderjylland-Schleswig. 
Historisk betinget udgør det dansk-tyske grænseland et samlet kulturområde. Vi skal ud-
nytte vores unikke position med det regionale særpræg og vores kulturarv, når vi markeds-
fører vores region 

 at kommunale fyrtårne også altid forstås og markedsføres som sønderjyske fyrtårne. De 
sønderjyske kommuner skal føle sig forpligtet af det fælles kulturelle område. Vi kræver en 
fortsættelse af det formaliserede kultursamarbejde i Sønderjylland i form af Det Sønder-
jyske Kulturkoordinationsudvalg 

 at eksisterende kulturtilbud udvides og videreudvikles med nye aktiviteter 

 at frivillige støttes i deres arbejde, ved at kommunerne opretter frivilligcentre også for kultur- 
og fritidsområdet 

 at der skabes rammer for dannelsen af frivilliggrupper, som frivillige kan tilslutte sig, og hvor 
de kan stille sig til rådighed for projekter og kan udveksle erfaringer 
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SP går i mediepolitikken ind for: 
 
 at fremme lokalradio og -TV 

 at udbygge regional radio og TV 

 at opretholde og styrke sønderjydernes indflydelse på de regionale radio- og TV-stationer 

 at forbedre mulighederne for audiovisuelle produktioner på såvel regionalt som lokalt plan 
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KULTUREL MANGFOLDIGHED OG INTEGRATIONSPOLITIK 

 
Det tyske mindretal går ind for kulturel mangfoldighed i Sønderjylland. Indvandrernes 
og flygtninges flersprogethed og interkulturelle forståelse er kompetencer, som bør ud-
nyttes til fordel for hele regionen. 
 
Som del af mindretallet vil vi fungere som brobyggere. Vores foreninger og institutioner 
bidrager aktivt til integration i Sønderjylland. Vores erfaringer m.h.t. mindretalsrettig-
heder og støtteordninger kan være en hjælp for andre minoritetsgrupper. 
 
Vi kræver respekt for det enkelte menneske og går ind for integration af indvandrere og 
flygtninge med respekt for deres identitet og gensidig accept af samfundets demokra-
tiske grundregler. 
 
Bestående integrationsproblemer bør diskuteres åbent og løses i samarbejde med de 
pågældende. 
 
Integrationsproblemer kan være: 
 
 manglende sprogkundskaber 
 uddannelsesproblemer 
 høj arbejdsløshed 
 ghettodannelse 
 manglende hensyntagen til kvinders rettigheder og ligestilling 
 
I integrationspolitikken ser vi chancer for fornyelse og en dynamisk udvikling i Sønder-
jylland. Kommunerne ønsker at sikre økonomisk vækst og et velfungerende arbejds-
marked. Integrationspolitikken kan yde et væsentligt bidrag til dette, samt til en mang-
foldig kultur- og fritidspolitik i kommunerne. 
 
 
For at fremme integration, arbejder SP for: 
 
 gode sprogkundskaber. Det er en vigtig forudsætning for en vellykket integration i Danmark. 

Vi kræver et kvalificeret tilbud af sprogkurser i alle kommuner og målrettede tiltag, så alle 
kan lære det danske sprog 

 at kommunernes tilbud på det sociale område skal tilgodese indvandrernes og flygtninge-
nes sproglige og kulturelle baggrund for at styrke sammenholdet i samfundet 

 almen dannelse og en afsluttet (erhvervs-)uddannelse, der giver bedre chancer på arbejds-
markedet og gør integrationsprocessen nemmere. Uddannelser og efteruddannelser skal 
fremmes målrettet 
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 indvandrere og flygtninge er et stort potentiale for arbejdsmarkedet og deres sproglige og 
faglige kompetencer skal fremmes og bruges optimalt 

 indvandrernes og flygtningenes flersprogethed og interkulturelle forståelse skal bruges ak-
tivt i kommunernes internationaliseringsbestræbelser 

 kultur-, fritids- og idrætspolitikken skal anerkende den kulturelle mangfoldighed i kommu-
nerne. Den bør inddrages i de kommunale tilbud for at fremme gensidig forståelse 

 samfundsengagementet skal styrkes gennem aktiv deltagelse i den demokratiske proces 
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SOCIALE FORHOLD 
 

Børn, unge og familie 
 
Familier og børn danner samfundets 
sociale fundament. I familierne får 
børn deres tidlige præg, det er her, de 
udvikler egenskaber og færdigheder, 
social adfærd, vaner og holdninger. 
Det er derfor, at tryghed, stabilitet, 
nærvær og harmoniske levevilkår har 
så stor en betydning. Alle politikområ-
der kan bidrage til dette. 
 
 
SP går i sin familiepolitik ind for: 
 
 gode, familievenlige vilkår inden for det private og arbejdslivet, f.eks. gennem flere deltids-

arbejdspladser, reduktion af familiens arbejdsomfang og rimelige økonomiske rammevilkår 

 tidlig støtte til forældre, for hvem børneopdragelse tegner sig vanskeligt, så de hurtigt bliver 
handlekraftige igen, f.eks. gennem forældretræning, der er tilpasset de konkrete udford-
ringer 

 helhedsbetragtningen af individer, familier og deres omgivelser for at udnytte så mange 
aspekter og indflydelsesfaktorer som muligt for i problemsituationer at udvikle de bedst mu-
lige løsninger 

 let tilgængelige og hurtige hjælpeforanstaltninger, f.eks. nem adgang til pædagogisk-
psykologisk rådgivning med tværfaglige medarbejdere og synlig information om tilbud og 
hjælp fra forskellige institutioner og aktører 

 tilstrækkelige ressourcer i de kommunale institutioner og afdelingernes arbejde for at sikre, 
at sagsbehandlingen foregår inden for rimelige tidsfrister, og bevilgede hjælpeforanstalt-
ninger kan virke hurtigt og effektivt 

 menneskelighed og kontinuitet samt effektivitet i kontakten mellem borgere og kommunens 
personale, bl.a. via fast tilknyttede medarbejdere og sagsbehandlere i den kommunale for-
valtning 

 opbakning til frivillige og deres sociale foreninger, som støtter familier og deres børn 
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Vi ønsker, at vores børn og unge får en harmonisk opvækst, at de udvikler tolerance og 
fælles værdier, og at de får gode uddannelser. De skal med deres idéer og engagement 
medvirke til at forme deres fremtid og samfundets fremtid. Belastede og udsatte børn 
og unge skal have vores særlige støtte. En tidlig indsats skal sikre, at de problemer og 
udfordringer, børnene og de unge har, ikke vokser sig store, men kan løses, og at red-
skaber og hjælpeforanstaltninger kan virke effektivt. Forældre og netværk skal inddra-
ges i disse processer. Det skaber accept, samarbejde og en god udnyttelse af ressour-
cerne. Det giver succes. 

 
 
I børne- og ungepolitikken går SP ind for: 
 
 gode strukturelle vilkår inden for uddannelse, opdragelse og fritidsliv, der tager hensyn til 

de unges forskellighed, deres interesser, muligheder og evner, også med henblik på deres 
senere erhvervsliv 

 mangfoldige tilbud inden for fritidsliv, kultur og sport, som åbner muligheder for menings-
fyldte aktiviteter og udfoldelse af individuelle interesser samt færdigheder og deltagelse i 
fællesskabet med jævnaldrende 

 aktiviteter og ”ansvarsrum” for unge. De skal opleve sig selv som en del af et fællesskab, 
hvor deres idéer, talent og engagement er velkomne og uundværlige 

 at den kommunale valgret sættes ned fra de nu gældende 18 år til 16 år 

 en grundig erhvervs- og uddannelsesrådgivning i skolerne, samt de unges praktiske for-
beredelse på de krav, der venter dem i voksen- og erhvervslivet, f.eks. ved hjælp af moduler 
om pengehåndtering, moderne medier, kontakt med styrelser og institutioner, viden om 
rettigheder og pligter i dagligdagen og tilbud angående praktikpladser og de forskellige ud-
dannelsessteder 

 
 
For at støtte belastede og udsatte børn og unge går SP ind for:  
 
 tidlige og konkrete, individuelt tilpassede kommunale og andre hjælpeforanstaltninger der, 

hvor de berørte står foran udfordringer, de ikke selv kan løse 

 let tilgængelige tilbud til målgruppen i eftermiddagstimerne både i og uden for skolerne, 
som giver dem muligheden for at udvikle og udfolde individuelle interesser og evner samt 
deltage i fælles aktiviteter  

 aktiviteter, der giver mulighed for at udvikle og træne fysiske, personlige og sociale færdig-
heder, der styrker disse børns og unges selvværd, inddrager dem i fællesskabet og giver 
dem plads til at kunne medvirke aktivt, svarende til deres egne individuelle færdigheder og 
interesser 
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 adgang til terapeutiske tilbud og støtte, f.eks. tidlig og målrettet adfærdsterapi og -træning 

 samtalegrupper og -tilbud til ensomme unge, gratis adgang til hjælp ang. konflikthåndtering 
samt -løsning og adgang til selvhjælpsgrupper med faguddannede vejledere 

 efter- og videreuddannelser for pædagoger, lærere og andet personale inden for adfærds-
træning, konstruktiv kommunikation og konflikthåndtering 

 lokale og regionale ungdomsuddannelser samt beskyttede arbejdspladser, som også giver 
disse unge mulighed for at blive påskønnet ved at bruge deres respektive kræfter og fær-
digheder til gavn for samfundet 

 
 

I forbindelse med børnepasning går SP ind for: 
 

 
 rimelige priser for daginstitutioner (børnehaver og SFO), der tager udgangspunkt i familier-

nes behov, dvs. tæt på boligområder og med fleksible åbningstider (de små lokale dag-
institutioner skal bevares) 

 veluddannede og erfarne pædagoger og medarbejdere, der råder over handle-kompeten-
cer m.h.t. børnenes aktuelle adfærdsproblemer og -vanskeligheder, samt kan klare udfor-
dringerne 

 at sikre pladsgarantien 

 mere fleksibilitet i daginstitutionerne, bl.a. gennem rammebevillinger i stedet for øre-
mærkede midler og fleksible pasningsmuligheder tilpasset til de forskellige alderstrin 

 gode struktur- og rammevilkår som forudsætning for det pædagogiske arbejde med fysisk, 
kognitivt, kulturelt, etnisk og sprogligt forskelligt prægede og udviklede børn 

 aftenmøder og samtaler med forældre, hvor der formidles viden om gode og meningsfulde 
pædagogiske opdragelsesmetoder, samt deres positive effekter m.h.p. børnenes udvikling 
og et harmonisk familieliv 
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Frivillighed og socialt ansvar 
 
Det frivillige arbejde er en vigtig grundpille i sociale netværk og skal støttes helt målret-
tet. På den måde bliver borgernes samfundsmæssige engagement og ansvarsfølelse 
styrket. Det frivillige arbejde i kommunerne skal udbygges yderligere. I den forbindelse 
skal der tages højde for, at det frivillige arbejde skal støttes og koordineres af de ansatte 
på området. 
 
 
SP går ind for: 
 

 at sikre den faglige viden og et samlet syn på hele mennesket socialt set 

 en klar ansvarlighed hos de sociale myndigheder 

 mere tillid og mindre kontrol på det sociale område 

 fremme af det frivillige engagement og støtte og koordinering fra de ansatte på området   
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Ældre 
 
Der skal være fleksible plejetilbud til ældre 
medborgere for at sikre, at de får et vær-
digt og trygt liv i alderdommen. De ældre 
medborgere skal deltage aktivt i planlæg-
ningen af servicetilbuddene. 
 
 
 
 
 
SP går ind for: 

 
 størst mulig aktivitet i alderdommen og mobilisering af nye kræfter hos de ældre, så de kan 

forblive i deres hjem så længe som muligt. Servicetilbuddet skal være så decentralt som 
muligt. Der skal være velkvalificeret plejepersonale til rådighed for de ældre, der har behov 
for det, uanset om det er i hjemmet, i en ældrebolig eller på plejehjem 

 at pårørende informeres om og får medindflydelse i ældreplejen 

 i hver kommune bør der oprettes et medicinsk-geriatrisk sundhedscentrum  

 nye boformer for ældre, som f.eks. fælles huse med unge og ældre 

 at der etableres specialplejehjem for demente personer (afdelinger/plejehjem) 

 at der i ældreplejen findes specialtilbud for etniske minoriteter  

 at der i forbindelse med plejehjem etableres en ambulant afdeling, som f.eks. et dagcenter 
for ældre 

 at der for personer fra det tyske mindretal skal være mulighed for at bruge det  tyske 
sprog 

 at personalet bliver aflastet gennem kvalificering, større ansvar og mindre kontrol. Den op-
sparede tid skal komme de ældre til gode 
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Fysisk og psykisk handicappede 
 
Fagviden og funktionsdygtige netværk er nødvendige m.h.t. til fysisk og psykisk handi-
cappede. Dette kan sikres gennem styrket samarbejde på specialområdet i de fire søn-
derjyske kommuner. Meget specialiserede tilbud bør overtages af Region Syddanmark. 
 
 
For handicappede går SP ind for: 
 
 støtte så tidligt som muligt 

 at forbedre behandlingsmulighederne og pleje af psykisk og fysisk handicappede 

 at forøge distriktspsykiatriske behandlingsmuligheder 

 at forbedre forholdene for de svært handicappede 

 opførelse af flere decentrale bofællesskaber og værksteder for handicappede 

 at reglerne for handicapvenlig byggeri omsættes 

 at trafikinfrastrukturen (lave busser, sænkning af kantstene) tilpasses de handicappedes 
behov 

 at alle offentlige bygninger skal være tilgængelige for handicappede 

 Hjælpemiddelcentralen bør i videst muligt omfang tilbyde specialiseret hjælp og vejledning 

 
 

Sociale problemer 
 
SP går ind for de nødlidendes ret til omsorg og tryghed.  
 
 
Dette skal sikres ved: 
 
 at understøtte krisecentrene 

 en passende udbygning af sociale institutioner 
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SUNDHED OG 
SYGEHUSVÆSENET 
 
Sundhedsvæsenet skal sikre at alle får et 
sundt liv fra fødsel til alderdom. Vi lægger 
særligt vægt på, at alle har lige chancer for 
helbredelse og et godt ”patientforløb” 
uden ventetider i tilfælde af sygdom eller 
ulykke. 
 
 
 
SP går ind for: 
 
 bedre forebyggende behandlinger og efterbehandling 

o klare retningslinjer mellem kommuner, regionen og staten, for at komme kasse-
tænkningen til livs 

o et udvidet udbud af forebyggende behandling og efterbehandling 
o aktiv information om hvordan man lever sundt 
o tilstrækkelige midler til sundhedsfremmende projekter og lokale selvhjælpsgrupper 
o mindre medicin og i stedet fortrolige samtaler 
o en forsøgsordning ”lev sundere” med nøglepersoner, som kan videregive budskabet 
o at indføre rehabilitering efter sygehusophold 

 

 hurtig og kvalificeret førstehjælp til alle borgere i Sønderjylland 

o specialuddannet personale til den præhospitale indsats (læger og plejere/personale i 
anæstesien, reddere – niveau II og III) 

o en fornuftig geografisk placering af ”responsenheder” (ambulance, lægebil) 
o transport til det nærmeste specialsygehus, også grænseoverskridende! 

 

 en fagligt optimal behandling  

o princippet ”pengene følger patienten” 
o bedre information om patientrettigheder 
o at tilpasse organisationen til de nye krav der stilles til samarbejde og rationalisering 
o fleksibel håndtering af faggrænserne for at forbedre patientforløbet 
o initiativer som gør sygehusene i Sønderjylland mere attraktive for læger, sygeplejersker 

og jordemødre 
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 effektive sygehuse i Sønderjylland 

o at forbedre samarbejdet mellem den administrative og medicinske del på alle niveauer 
o at forbedre samarbejdet mellem offentlige og private sygehuse 

 

 at forbedre det regionale, nationale og internationale samarbejde 

o en central styring, så regionale afdelinger fordeles geografisk og fagligt hensigtsmæs-
sigt, for at kunne udnytte de faglige kompetencer og nye teknologier bedst muligt. Det 
inkluderer også det grænseoverskridende samarbejde 

 

 at fremme Hospice Sønderjylland 

o igennem tæt kooperation mellem det palliative team og hospicet (palliativt smerte-
lindrende pleje) 

o smertelindring, pleje og pasning i hjemmet 
o et hospice for børn 
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