Politik & kultur i Sønderjylland

Annonce

Nu må det snart være nok!

Lukningen af Sønderborg kaserne er endnu en af de beslutninger, der affolker
Sønderjylland – uden udsigt til at folketingspolitikerne sætter noget i stedet.
Norborg. Her blev der især peget
på turismen og oplevelsesøkonomi
som emner for fremtidig udvikling.
Det er Stephan Kleinschmidt enig i.
Han støtter det nye turisme-initiativ
”Destination Sønderjylland”, som
fokuserer på at samle ressourcerne
og styrke indsatsen for hele Sønderjylland. ”I Slesvigsk Parti mener vi,
det ville være helt oplagt at tilbyde
nye uddannelser indenfor oplevelsesøkonomien for at sikre en bedre
kvalitet i udbuddet. Og var det så
ikke nærliggende at placere dem et
sted, hvor turisterne kommer, f.eks.
på Rømø og langs vestkysten”.

”Det drejer sig ikke bare om kasernelukningerne i Tønder og Sønderborg. Der er blevet lukket og slukket
alt for mange statslige arbejdspladser i Sønderjylland - uden erstatning! Nu går den ikke længere”,
siger SP-byrådsmedlem Stephan
Kleinschmidt, Sønderborg, som
peger på muligheden for at flytte
statslige institutioner ud af hovedstadsområdet. Han henviser især til
de områder, hvor Sønderjylland har
sine stærke sider: indenfor fødevarer og ernæring, naturforvaltning,
turisme, kulturhistorie, logistik og
til nye uddannelser og forskning
indenfor klima og energi. ”Der er
muligheder nok! Men politikerne i
folketinget har tøvet for længe. Det
er med til at affolke Sønderjylland.
Vi ønsker udvikling i stedet for
afvikling” siger Stephan Kleinschmidt, der har gennemført lokale
debataftener med titlen ”Din by –
nyt perspektiv” i bl.a. Gråsten og

Vi binder Sønderjylland sammen
Slesvigsk Parti har sikret
- gratis elevtransport i alle fire kommuner
- samme affaldssortering i alle fire kommuner
- en ny skolestruktur i alle fire kommuner
- brede budgetforlig i alle fire kommuner
- sat gang i det fælles koordineringsudvalg

Med farvel til Sønderborg kaserne,
mister Sønderjylland endnu en institution
og mange arbejdspladser.

S for samarbejde

Familie og børn i fokus

Carsten Leth Schmidt, formand for
Slesvigsk Parti

Slesvigsk Parti satser på Sønderjylland, samarbejde og mangfoldighed, men derudover sætter vi fokus
på følgende tre områder: miljø og
energi, udvikling i landdistrikterne
og familie og børn. Vi diskuterer
meget, hvordan der kan skabes
bedre rammebetingelser for børn
og forældre i de sønderjyske kom-

SP mener om…
Borgermestervalgkamp
Borgermestervalgkampe som dueller mellem to spidskandidater er
inspireret af præsidentvalgkampe
i USA. Spillereglerne er holdninger i sort / hvidt. Medierne lægger
op til en kamp med størst mulige
spændinger, fordi det giver størst
mulig opmærksomhed. Standpunkterne ønskes »skarpe« og
»med kant«.
Men hvor er det mangfoldige,
farvestrålende, virkelige liv i en
sådan valgkamp? En valgkamp,
hvor politikere især bliver målt på
det de siger - ikke det de tænker
eller mener.
Bliver den sørgelige konsekvens af kontroversielle medieprofilerede dueller, at der bliver

Erwin Andresen
Medlem af
kommunalbestyrelsen
i Aabenraa Kommune

Stephan Kleinschmidt er skuffet over
folketingspolitikerne.

mindre samarbejde - og flere »er
du med os eller imod os« løsninger i kommunal politik?
De aktuelle store udfordringer
i Sønderjylland kræver hårdt arbejde der bygger på eksisterende
successer, men hvor nye ideer og
nye måder at arbejde sammen på,
giver et nyt løft. Der er ikke behov
for at konkurrere om hvem der
kan bedst selv. Og træne i at råbe
højest - på bekostning af andre!
Vi mener at udsyn, modet til at
tænke nyt, opbygning og pleje af
netværk og samarbejde - og naturligvis en masse knofedt - giver de
bedste langtidsholdbare løsninger. Præsidentvalgkamp blandt de
store partier er ikke svaret!

Kurt Andresen
Medlem af
kommunalbestyrelsen
i Aabenraa Kommune

muner. Derfor vil vi gerne spørge
dig:
Hvad har du brug for, for at familien fungerer bedre i hverdagen?

Fire kommuner, men
ét Sønderjylland

Kig ind på Slesvigsk Partis facebook
sider og fortæl om dine erfaringer eller send en e-mail med dine forslag
til sp@bdn.dk.

Plant et træ med
Slesvigsk Parti
Slesvigsk Parti har plantet et træ i
Sønderjylland for hver stemme ved
kommunalvalgene siden 1989. Det
er blevet til over 20.000 træer og
små skove i hele Sønderjylland.
Lørdag den 06. april fra kl. 09:30

planter vi 250 nye træer i skoven ved
Holmgård nær Jejsing (Grøngårdsvej
30, 6270 Tønder). Vi garanterer en
flot natur, godt vejr og en god suppe.
Tilmelding på sp@bdn.dk.

De fire sønderjyske kommuner er
forskellige, det gælder både natur,
økonomi, sprog og kultur. Måske
er det også derfor, de ind imellem
ikke er helt enige. Men det ændrer
nu ikke ved, at vi i Slesvigsk Parti ser
Sønderjylland som en region, der er
præget af en fælles historie og traditioner. Også fremover bør vi arbejde
sammen i Sønderjylland, hvis vi vil
sikre en positiv udvikling i landsdelen.

SP har plantet 20.000 træer i Sønderjylland siden 1989

Uwe Jessen
Medlem af
kommunalbestyrelsen
i Haderslev Kommune

Stephan Kleinschmidt
Medlem af
kommunalbestyrelsen
i Sønderborg Kommune

Erwin Andresen, formand for Teknik- og
Miljøudvalget i Aabenraa Kommune:
”Der er penge i at samarbejde over kommunegrænsen”.

Jørgen Popp Petersen
Medlem af
kommunalbestyrelsen
i Tønder Kommune

for Sønderjylland og Samarbejde
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Marit Rüdiger
Medlem af
kommunalbestyrelsen
i Tønder Kommune

Under kommunalreformen foreslog Slesvigsk Parti en storkommune
Sønderjylland. Det blev det ikke til,
men der blev hurtigt dannet et fælles koordineringsudvalg, der bl.a.
har været med til at sikre det grænseoverskridende samarbejde under
Region Sønderjylland-Schleswig.
Og det lykkedes SP at binde Sønderjylland sammen på mange andre
områder, bl.a. med samme affaldssortering i alle fire kommuner. Det
er med til at sikre mere og bedre
genbrug. Derudover har vi fået etableret gratis buskørsel for skoleelever
i alle fire kommuner – endnu ikke
i hele Sønderjylland, for buskortet
kan kun bruges indenfor kommunerne. Det vil vi meget gerne ændre,
så eleverne kan komme rundt i hele
landsdelen - og på sigt også over
grænsen til uddannelsesinstitutioner i Sydslesvig.
En bedre mobilitet er med til at
sikre de unge flere uddannelsesmuligheder og en bedre livskvalitet.
”Vi behøver ikke løse alle ting
på samme måde”, siger Erwin Andresen, udvalgsformand i Aabenraa
kommune, ”men erfaringerne viser,
at der er penge at spare, hvis vi samarbejder, ikke mindst indenfor teknik og miljø!”

