
SSW – et tilbageblik, nutiden og fremtiden 

Den 30. juni 1948 var en særdeles succes-

fuld dag for det danske mindretal. I Slesvig 

by blev SSW dannet som politisk repræsen-

tation for det danske mindretal, der især i 

de første år fik en del stemmer ved kommu-

nalvalget i Sydslesvig. Til den tid havde man 

blandt mindretallet stadig håb om, at Syd-

slesvig kunne genforenes med Danmark. 

Det viste sig dog at være umuligt for de da-

værende politikere, hvorefter opbakningen 

svandt med tiden. Man havde dog opnået 

at etablere sig som parti, om end der fulgte 

en skuffende periode med ringe valgresulta-

ter, der resulterede i, at partiet ikke var 

med i landdagen, og dette skyldes den tyske 

spærregrænse på henholdsvis 5% og senere 

hen 7,5%. Med København-Bonn-

erklæringerne blev så der i 1955 sikret, at 

partiet som mindretalsparti er fritaget fra 

spærregrænsen. På trods af den negative 

udvikling af valgresultaterne var man derfor 

fortsat med i landdagen. Men dette er ind-

ledningen til en større problematik, som 

måske kan betragtes som kontrovers: Min-

dretallet er ikke 100% værd. Mange af os 

kan stadig huske kampagnerne i år 2010, 

selvom langt de fleste af os skolebørn nok 

ikke havde en dybere forståelse for, hvad 

det egentlig gik ud på. Det danske mindretal 

fejrer 100-års fødselsdag, og vi bliver stadig 

nødt til at tale om ligestilling. Men hvad 

mener vi det? Vi fik lov til at stille et par 

spørgsmål til en, der i vis omfang har været 

en del af SSW i Flensborg. Han siger, at han 

kom til partiet, fordi han som dansk elev i et 

andet parti kun skulle få 85% af den tilskud, 

en tysk elev ville få. Det fik ham til at gå til 

SSW. Han selv opfatter partiets udvikling 

også som positiv. Dog viser eksemplet, at 

der en lang vej til den fuldkomne ligestilling, 

som kun kan løses, idet vi er politisk aktive 

og kæmper for vores rettigheder – andre 

bevægelser viser, at det er muligt. SSW re-

præsenterer selvfølgelig også de unge. Det 

mener de selv i det mindste. Men hvad gør 

de for, at partiet også er væbnet til fremti-

den? Opfattelsen er i hvert fald, at partiet er 

blevet ”mere moderne og agilt”. Videre 

bliver der sagt: ”Brug af moderne og sociale 

medier og moderne kommunikation gør, at 

flere folk er involveret i beslutningerne. 

Politikken er meget mere transparent end 

før – siger de ældre i politikken.” Man er 

sandsynligvis godt klar over, at man ikke 

kan være attraktiv for alle de unge, men 

fornemmelsen er, at man i det mindste re-

præsenterer de unge. Siden 2010 har man 

endda SSWUngdom, som alle kan være med 

til fra 15 til 27 år. Her gives et indblik i gene-

relle politiske aktiviteter og mulighed for at 

være en del af diskussioner. Man agerer 

som en selvstændig del af partiet, der bidra-

ger til det politiske arbejde og kommer med 

egne forslag, som særdeles gavner de unge. 

Især den individuelle frihed fremhæves i 

denne sammenhæng. Men ellers skelner 

selveste partiet sig ikke signifikant fra mo-

derpartiet. Endvidere er alle i denne alders-

gruppe velkomne til at være en del af parti-

et, hvis bare man betaler 6,50 euro pr. år. 

Der er altså mulighed for at være en del af 

mindretallet. På den måde kan man sagtens 

forstå, hvorfor SSW selv synes, de repræ-

senterer de unge. På papiret er det selvføl-

gelig fedt, at man har disse ting. Men nu 

stiller vi spørgsmålet: Hvad synes de unge 

egentlig selv? Dertil har vi lavet en undersø-

gelse på Duborg-skolen, der i sig selv natur-

ligvis ikke er repræsentativt for alle unge i 

Flensborg/Sydslesvig, men kan være med til 

at vise en tendens. Vi fik i alt 147 svar – som 

er pænt meget, hvis man tænker på alle de 

elever, der altid har problemer med Intra, 

især når de skal aflevere deres opgaver via 

Intra. Tydeligvis kender de fleste til SSW – 

eller har i det mindste hørt om SSW. Over-

raskende er dog det andet diagram, der 

siger, at flertallet ikke føler sig repræsente-

ret. Det afviger drastisk fra det svar, vi fik 

fra SSW. Der kan være urimelig mange for-

skellige grunde til, at vi føler på den måde, 

men en af de grunde er formentlig, at man 

alligevel ikke er klar over, hvad SSW yder. Vi 

fik at vide, at de er blevet mere aktive i de 

sociale medier, men vores erfaring er sta-

dig, at de for det meste ytrer sig i avisen – 

og det er ikke den største hemmelighed, at 

mange af os ikke læser avisen til dagligt. 

SSW har to profiler på Instagram, med hver 

500 følgere, men ingen af vores følgere føl-

ger dem. Vi har altså dette problem, at SSW 

ikke er særlig kendt, uanset hvad man synes 

om deres politik. Man er godt klar over de 

alternativer, der er der. Også andre partier 

vil fremadrettet kæmpe for mindretallets 

ligestilling, men SSW er stadig partiet, der 

især kæmper for vores rettigheder. Og der-

for skal man gøre opmærksom på SSWUng-

dom, så der måske er flere, der vil kæmpe 

for vores værdier. Hvis man tolker tallene 

pessimistisk, så skal SSW yde mere for at 

være attraktiv for mindretallet. Ellers er der 

en del andre partier, som formentlig gerne 

vil overtage denne rolle. SSW bliver altså 

nødt til at konkurrere med de andre.  


