Politik & kultur i Sønderjylland

Porten til Europa…

ANNONCE

En meget stor del af vores industrieksport går over den dansk-tyske grænse, men Folketinget
har slet ikke erkendt betydningen af effektive transportveje gennem Sønderjylland.
I december sidste år skete der et
brud på den ensporede banestrækning mellem Vamdrup og Vojens.
Det skabte trafikprop i Sønderjylland
og sendte mange togpassagerer på en
ekstra bustur. Mange tons gods måtte
på en omvej over Esbjerg-Niebüll eller
via omladeterminal over på lastbiler.
Generne var så omfattende, at vi var
overbeviste om, at der snart ville
komme en beslutning om elektrificeret dobbeltspor ned gennem hele
Sønderjylland - også på det sidste
lille stykke mellem Tinglev og Padborg. Men desværre har hverken regering eller opposition i København
kunnet se nødvendigheden af dette.
Der blev i slutningen af marts indgået en trafikaftale til DKK 3,5 mia.,
hvoraf kun 1,5 % blev afsat til Sønderjylland - til en udvidelse af kombiterminalen i Padborg. Mere blev det
ikke til – og det viser med al tydelighed, at politikerne i København slet
ikke har erkendt betydningen af Jyllands transportkorridor til Europa.
De har ikke registreret betydningen
af, at en stor del af den danske industrieksport transporteres over den
dansk-tyske grænse.
Men det er slet ikke her historien

”Porten til Europa”
eller flaskehalsen ved Vilsbæk?

Rendsburg, som netop er blevet renoveret, men slet ikke er tidssvarende.
For at skabe en moderne trafikinfrastruktur, der lever op til de nye
krav om hastighed og bæredygtighed, må man gå ind i meget mere
grænseoverskridende samarbejde
– og det gælder også for vejnettet,
ikke mindst biltrafikken vestpå.
Det er det vi står for i Slesvigsk Parti,
slutter Uwe Jessen – og vi gør ofte opmærksom på problemerne i møder
med danske og tyske politikere.

ender, siger Uwe Jessen, SP byrådsmedlem i Haderslev og generalsekretær for det tyske mindretal.
Vi har fået etableret en dansk-tysk
trafikkommission, der åbenbart
heller ikke har kunnet overbevise

SP mener
om…
Grænsehandlen

Erwin Andresen
Medlem af
kommunalbestyrelsen
i Aabenraa Kommune

for salget af pantfrie øl- og sodavanddåser i samarbejde med
de tyske politikere, især med
miljøminister Robert Habeck
(De Grønne) i Kiel. Det burde
da være muligt! SP har utallige
gange gjort landdagspolitikerne
i Slesvig-Holsten opmærksom på,
at det her er en uholdbar situation
– desværre uden virkning. Der
er fortsat næppe nogen steder i
Sønderjylland, man kan færdes
uden at finde en tysk øldåse.
En afskaffelse af pantfrie øl og sodavand i grænsehandlen vil være
langt bedre end en sænkning af
afgifterne. Men det kræver grænseoverskridende samarbejde!

Kurt Andresen
Medlem af
kommunalbestyrelsen
i Aabenraa Kommune

Slesvig-Holsten, så nytter det ikke, at
man kun tænker til grænsen. Man
skal tænke grænseoverskridende
og langsigtet – men det er desværre
ikke tilfældet! Vi oplever igen og
igen, at planlæggerne kun tænker

til grænsen. Hvis vi virkelig vil på
rette spor, så kræver det også, at
flaskehalsene på banestrækningen
mellem Flensborg og Hamborg fjernes. Den største hindring er her jernbanebroen over Kieler kanalen ved

Slesvigsk Parti opstiller fire
spidskandidater i de
sønderjyske kommuner

Carsten Leth Schmidt, formand for
Slesvigsk Parti

Der har været meget debat om
grænsehandlen i den seneste tid
og nu vil regeringen åbenbart
sænke afgifterne på de følsomme
grænsehandelsvarer som øl og sodavand. Men den beslutning bliver taget mod bedre vidende.
Det har været kendt i mange år, at
det er prisforskellene på et bredt
udvalg af dagligvarer, der skaber
grænsehandlen. Det er det, politikerne bør tage udgangspunkt i,
når de vil rette op på grænsehandlen. At man så lige vælger at nedsætte afgifterne på øl og sodavand
og dermed skader folkesundheden
gør det hele endnu værre.
Jeg synes, det ville være meget
bedre endelig at finde en løsning

regeringen om, at der virkelig er
behov for en opgradering af trafikinfrastrukturen her i landsdelen.
Det gælder ikke kun dobbeltsporet.
Hvis man virkelig vil skabe en effektiv banetransport gennem Jylland og

Slesvigsk Parti har haft opstillingsmøder i de fire sønderjyske kommuner, og jeg er meget glad for, at vi
med Uwe Jessen i Haderslev, Erwin
Andresen i Aabenraa, Jørgen Popp
Petersen i Tønder og Stephan Kleinschmidt i Sønderborg kommune
kan præsentere fire kvalificerede
spidskandidater for Slesvigsk Parti.
De har sammen med Slesvigsk Partis
byrådsmedlemmer Kurt Andresen i
Aabenraa og Marit Rüdiger i Tønder
været med til at tage et ansvar i kom-

munerne, også når det var de svære
beslutninger, der skulle træffes,
siger Gerhard Mammen, der er formand for partiets valgkommission.
Men glædeligt er det især, at de
ikke står alene. Det er lykkedes os,
at opstille mange engagerede politikere på de efterfølgende pladser,
foreløbig 60 kandidater. De vil sammen gøre en indsats for at sikre os
et godt resultat ved det kommende
kommunalvalg den 19. november.
Forventninger er store, for ved sidste

Slesvigsk Parti
vil skabe åbne
grænser
SP arbejder for
- bedre trafikforbindelser
i øst og vest – på begge
sider af grænsen
- et åbent arbejdsmarked
og gensidig anerkendelse af uddannelser

Gerhard Mammen,
formand for SPs valgkommission.

kommunalvalg fi k vi fremgang og
over 5000 stemmer. Vi håber på et
endnu bedre resultat den her gang,
siger Gerhard Mammen.

Dansk-tysk kulturaftale sikrer mangfoldighed
Der er nu indgået en dansk-tysk
kulturaftale, der sikrer DKK 18 mio.
til kulturen i Region SønderjyllandSchleswig frem til år 2016. Det er en
velfortjent belønning for den kæmpeindsats, vi i fællesskab leverede
for at blive Europæisk Kulturby
2017, mener Stephan Kleinschmidt,
kulturudvalgsformand i Sønderborg
kommune. Han har fra start været
med til at etablere kulturaftalen for
de fire sønderjyske kommuner, som
nu er blevet udvidet til at omfatte

Uwe Jessen
Medlem af
kommunalbestyrelsen
i Haderslev Kommune

hele grænseregionen.
Jeg er utrolig glad for at det nu
lykkedes, siger Stephan Kleinschmidt. Det er en enestående aftale,
der kan være et godt eksempel for
det grænseoverskridende samarbejde i Europa. Og det er faktisk
den første af sin slags overhovedet.
Vi skal bruge aftalen til at skabe
fornyelse, vækst og kvalitet i kulturtilbuddene henover grænsen. Vi har
allerede sikret mange kulturtilbud
gennem samarbejdet mellem de fire

Stephan Kleinschmidt
Medlem af
kommunalbestyrelsen
i Sønderborg Kommune

Uwe Jessen,
SP byrådsmedlem i Haderslev.

sønderjyske kommuner, og denne
grænseoverskridende kulturaftale
vil skabe endnu flere muligheder.
Der ligger et stort vækstpotentiale i grænseregionens mangfoldighed. Jeg tænker ikke kun på dansk
og tysk og de traditionelle mindretal, men også på migrationsgrupperne. Vi skal styrke de interkulturelle kompetencer, som vi hver især
har og dermed skabe dynamik og
udvikling i grænseregionen.

Jørgen Popp Petersen
Medlem af
kommunalbestyrelsen
i Tønder Kommune
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Marit Rüdiger
Medlem af
kommunalbestyrelsen
i Tønder Kommune

- et fælles dansk-tysk
erhvervscenter
- en region, hvor man
lærer nabosproget og
fremmer sprogkompetencer
- at styrke Kulturregion
Sønderjylland–Schleswig

S for samarbejde

