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100% Fremmed: Et kunstprojekt
med flygtningefotos kommer til Aabenraa og Frøslevlejren. Fotograf Maja
Nydahl Eriksen har fotograferet nydanskere rundt omkring i landskaber i
Danmark.
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Det bør i det mindste
være praksis, at det nøje
vurderes, hvilken del af
en given sag der kan befinde sig på henholdsvis
den åbne og den lukkede
del af mødet.
Leder side 20

Flere kommuner vægrer sig ved at betale tilskud til danske heldagsskoler. SSW vil nu åbne en prøvesag
mod nordfrisiske Agtrup. Borgmester: Der er udtrykkeligt tale om frivillige tilskud.
LIGESTILLING
nok@fla.de

MINISTERBESØG

Positivt
indtryk af
mindretallet
Flensborg. Karin Prien (CDU), uddannelsesminister i Slesvig-Holsten, besøgte mandag det danske
mindretal i Sydslesvig. Her besøgte hun blandt andet Gustav Johannsen-Skolen og mødte repræsentanter fra mindretallets forskellige organisationer på Flensborghus. Begge sider understregede efterfølgende, at de har fået
positivt indtryk af hinanden.
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HAVNEPLANER

Kæmper for
at udskyde
beslutningen
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SSW vil tvinge kommuner
til at give tilskud
Niels Ole Krogh

Den slesvig-holstenske uddannelsesminister, Karin Prien (CDU),
besøgte mandag blandt andet
Gustav Johannsen-Skolen.
Foto: Sven Geißler

Zejt-ung: Først blev han mobbet på
grund af sit efternavn. Nu går et billede
af en sovende 11-årig Joshua Trump verden rundt. Han har sågar fået et meme.

Agtrup. SSW går nu til delstatens
mindretalsrådgiver, Johannes Callsen, for at tvinge kommunerådet i
Agtrup til at give tilskud til den danske heldagsskole i Læk. Dermed åbner det dansk-frisiske parti en prøvesag mod den lille nordfrisiske kommune. Den er en af 68 sydslesvigske
kommuner, der har afvist at give tilskud til SFOer og heldagsskoler (Betreute Grundschule og Offene Ganztagsschule).

En god sag
SSW mener, at partiet har en god
sag. Det henviser til delstatens forfatning artikel 6, hvor det hedder, at
mindretallet har krav på beskyttelse
fra blandt andre kommunerne. Desuden er der 25 kommuner i landsdelen, der har svaret positivt på Dansk
Skoleforening for Sydslesvigs ansøg-

ning om støtte til formålet.
I Agtrup har Skoleforeningen bedt
om et årligt tilskud på 3120 euro. Det
har kommunerådet - SSWs tre mandater undtaget - nedstemt.
Med henvisning til delstatsforfatningen skriver landsformand for
SSW Flemming Meyer til borgmester
Norbert Nielsen:
»Vi konstaterer, at der sker en uligebehandling i tilskuddene til den
åbne heldagsskole og dermed en diskrimination af de borgere i Agtrup,
der sender deres børn til den danske
skole i Læk«.

Frivillig ydelse
- Der er jo tale om et frivilligt bidrag.
Desuden betaler vi i forvejen til vores fritidsordning på vores lokale,
tyske skole. Den kan mindretallets
medlemmer blot benytte sig af, siger
borgmester Norbert Nielsen (Wählergemeinschaft Achtrup, AWG).
AWG frabeder sig et møde med
landsformanden. Det sker med henvisning til, at SSW er repræsenteret i

kommunerådet.
Flemming Meyer, erkender, at der
er tale om frivillige bidrag.
- Men ifølge skolelovgivningen er
vi ligeberettigede. Der er ikke lovgivet til bunds for heldagsskolen. Derfor er der fortsat tale om frivillige
ydelser. Men i vores selvforståelse
skal vi ligestilles, lige som vi er det
på de øvrige institutionsområder, siger Flemming Meyer.

RESÜMEE
Der SSW wendet sich an den
Minderheitenbeauftragten von
Schleswig-Holstein,
Johannes
Callsen, um den Gemeinderat
in Achtrup dazu zu zwingen,
die dänische Ganztagsschule in
Leck finanziell zu unterstützen.
Damit öffnet die Partei ein Musterverfahren gegen die kleine
nordfriesische Gemeinde. Sie ist
eine von 68 südschleswigschen
Gemeinden, die es abgelehnt
haben, die sogenannten SFOs
der dänischen Schulen finanziell zu unterstützen. 25 Gemeinden hingegen haben die Anfrage des Dansk Skoleforeningen
for Sydslesvig nach finanzieller
Unterstützung für die Ganztagsschulen positiv beantwortet.

Uenighed mellem delstater
Partiet vil i nær fremtid mødes med
mindretalsrådgiveren.
- Jeg forventer, at han er i stand til
at slå i bordet over for kommunerne.
På lidt længere sigt kan vi satse på,
at loven vil sikre ligestillingen, siger Flemming Meyer. SSWs landsformand tør ikke spå om, hvornår Tyskland får lovgrundlaget for heldagsskolen på plads.
- Der er uenighed mellem delstaterne. Nogle fremfører argumenter
om, at de mener, at helddagsskolen
kolliderer med det frivillige arbejde

i eksempelvis sportsforeninger, siger
Flemming Meyer. 
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Teater-finansiering på plads
Slesvig. Vejen til et nyt teater i Slesvig har nu
en afgørende forhindring mindre. Mandag besluttede byrådet med stort flertal, at man nu
vil bevillige et tilskud på 500.000 euro til opførelsen af et nyt, multifunktionel teaterspillested på området »Auf der Freiheit«.
Dermed er den samlede finanspakke på 12
millioner euro opnået gennem finansieringer
fra delstaten, amtet og byen. Om man dermed

Flensborg. Byrådsgrupperne fra
SSW, die Linke, Flensburg Wählen
og WiF går ind for at udskyde beslutningen om havnens fremtid.
På den korte tid har det ikke været muligt at overskue konsekvenserne af en flytning af erhvervshavnen, lyder begrundelsen fra
partierne.
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Heimat den 08.02.2019 i Slesvig. Foto: Martin Ziemer

kan realisere den planlagte udvidelse af Heimat-bygningerne (billede) med et ønske om et
firsporet teater må vise sig.
Nu kan de ansvarshavende i hvert fald starte
den med spænding ventede arkitektkonkurrence, hvorefter det vil blive klart, hvor meget
det nye Slesvig teater og dermed også regionen
vil få ud af investeringssummen.
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