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Vi har 
opskriften

Vi har brug for åbne grænser 
- det skaber dynamik og udvikling
Grænsekontrol sender ikke kun et signal om lukkethed. Kontrollen besværliggør også vejen for de mange mennesker og 
varer, der dagligt krydser den dansk-tyske grænse. Det koster arbejdspladser.
Åbne grænser signalerer derimod 
nysgerrighed og tillid over for om-
verdenen. Åbne grænser skaber dy-
namik og vækst. Det er, hvad vi har 
brug for i vores region. I Slesvigsk 
Parti mener vi derfor, at den midler-
tidige grænsekontrol ikke skal for-
længes yderligere og at tanken om 
en evt. genindførelse af permanent 
grænsekontrol helt skal droppes.

”Kontrollen sender et meget 
stærkt signal om at grænsen i sig selv 
er en udfordring. Det virker forstyr-
rende i forhold til vores arbejde med 
at skabe en fælles erhvervsregion 
og et integreret kulturrum”, siger 
Stephan Kleinschmidt fra Slesvigsk 
Parti, der i Sønderborg Kommune 
sidder på posten som formand for 
udvalget for kulturel og regional ud-
vikling.

Danmark har en lille, åben øko-
nomi. For at kunne klare sig i den 
globaliserede verden, er Schengen-
samarbejdet en vigtig forudsætning.

Tilhængere af grænsekontrollen 
argumenterer, at man da godt kan 
leve med, lige at vise passet, når 
man krydser grænsen. Men hvorfor 
hæmme den frie bevægelighed, når 
det er den, der skaber udvikling?!

”Jeg krydser grænsen cirka fi re 
dage om ugen, og hver eneste gang 

bliver jeg mindet om, at den indsats 
vi yder for at nedbryde barrierer og 
fremme mobilitet på tværs af græn-
sen, den kan nedbrydes med et hug. 
Det irriterer mig, siger Stephan Kle-
inschmidt, der til daglig arbejder i 
Kiel som rådgiver for delstatsrege-
ringen i Slesvig-Holsten.

En undersøgelse, gennemført af 
den anerkendte tyske Fonds ”Ber-

telsmann Stiftung”, viser, at genind-
førelsen af permanent grænsekon-
trol ved EU’s indre grænser vil få 
store negative konsekvenser for han-
delen landene imellem og dermed 
også for deres økonomi. Ventetiden 
ved grænseovergangene medfører 
stigende personale- og transport-
omkostninger på varer. Det gør det 
dyrere at være forbruger og svækker 

virksomhedernes konkurrenceevne.
For Sønderjylland betyder en 

lukket grænse, at det dansk-tyske 
grænseland igen adskilles i to regio-
ner. Hvad der gennem årene har ud-
viklet sig til et område med stigende 
erhvervsmæssig aktivitet hen over 
grænsen og central placering - med 
lige langt til Hamborg og Køben-
havn - risikerer at falde fra hinanden 

og blive til et udkantsområde i hver 
sit land. 

”Vi ser den fri mobilitet og det 
åbne arbejdsmarked som afgørende 
forudsætninger for en positiv udvik-
ling i Sønderjylland og hele græn-
seregionen”, siger Erwin Andresen, 
byrådsmedlem for Slesvigsk Parti i 
Aabenraa Kommune og formand for 
havnebestyrelsen, Aabenraa Havn.

Derfor understøtter Slesvigsk Parti 
også fuldt ud det arbejde, som laves 
af Region Sønderjylland-Schleswig. 
Der er fortsat behov for at nedbryde 
grænsebarrierer. Regionskontor og 
Infocenter i Padborg gør en stor ind-
sats for at sikre fri mobilitet. Samar-

bejdet rækker tilbage til 1997, hvor 
de 4 sønderjyske kommuner, byen 
Flensborg og kredsene Nordfriesland 
og Schleswig-Flensborg grundlagde 
Region Sønderjylland-Schleswig. Det 
grænseoverskridende arbejdsmar-
ked udgør et af hovedelementerne i 
samarbejdet. Godt 14.000 personer 
pendler i dag dagligt på arbejde over 
den dansk-tyske grænse og er med til 
at skabe vækst og dynamik. Der skal 
ikke lægges hindringer i vejen for 
denne udvikling, hverken i form af 
bureaukratiske eller fysiske barrierer. 
Den dansk-tyske grænseregion skal 
forstås i europæisk sammenhæng. Se 
mere på www.region.dk

Æ SP å Kliple’ Mærken!
Kliple’ Mærken står for døren og 
Slesvigsk Parti er også med igen i år. 
Du kan kende os på den legendariske 
VW boble & MKP Campingvogn og 
de farvestrålende gule SP-Balloner, 
som er meget populære hos børn. 
Kig forbi næste weekend og fortæl 
os, hvad du synes om, at Slesvigsk 
Parti vil stille op til Regionsråds-
valget 2017. Vi er også klar med 
en spændende konkurrence, hvor 
du kan vinde en fl ot gavekurv med 
lækre produkter fra Bargums Biavl i 
Ravsted. 

Å så ha vi oltins en kop kaffe klar!

SP vil også rykke 
regionalt
Slesvigsk Parti er godt repræsenteret 
i alle fi re sønderjyske kommuner, 
hvor vi er med til at træffe vigtige 
kommunale beslutninger. Nu vil 
vi også arbejde for Sønderjylland i 
regionsrådet i Region Syddanmark. 
Derfor arbejder vi på at stille op til 
næste regionsrådsvalg i 2017.

”Det er et stort skridt for os at 
tage. Men opstillingen er også en 
logisk konsekvens af den fremgang, 
som vi opnåede ved kommunalval-
get i Sønderjylland i 2013, da vi fi k 
63 procent fl ere stemmer end valget 
før. Denne fremgang vil vi udnytte 
til også i Regionsrådet at lave poli-

tik for Sønderjylland”, siger Carsten 
Leth Schmidt, formand for Slesvigsk 
Parti. Som regionalt parti vil vi ar-
bejde for regional udvikling og det 
grænseoverskridende samarbejde. 
Vi vil gerne arbejde med i Udvalget 
for dansk-tysk samarbejde.

Region Syddanmarks spareplan 
på sundhedsområdet har vist, hvor 
vigtigt det er at tale Sønderjyllands 
sag. Den decentrale og borgernære 
sundhedsstruktur er afgørende for 
at sikre et sammenhængende Søn-
derjylland. Det skal være trygt at bo 
i Sønderjylland.

Carsten Leth Schmidt, formand for 
Slesvigsk Parti

Flygtninge
Vi ved, at fl ygtningene ikke har 
forladt deres hjemland frivilligt, 
men er blevet tvunget ud på en 
lang og farlig rejse p.g.a. krig og 
nød. Derfor mener vi, at vi skal 
tage imod og hjælpe disse men-
nesker og gøre plads i vores fæl-
lesskab. Flygtningene udgør en 
ressource for vores samfund. Men 
for at denne ressource kan sættes 
i spil til gavn for fællesskabet, 
forudsætter det en vellykket in-
tegration. Og integrationen skal 
ske med respekt for fl ygtningenes 
identitet, deres sprog og kultur. 
Omvendt forventer vi, at de vil 
respektere vores demokratiske 
grundregler.

Vi arbejder sammen med an-
dre regional- og mindretalspar-
tier i Europa – European Free 
Alliance (EFA). På disse partiers 
fælles kongres i april har vi sam-
men med det danske mindretals 
parti syd for grænsen, SSV, ind-

bragt tre resolutioner, som alle 
blev vedtaget. Vi opfordrer til, 
at der fi ndes en fælleseuropæisk 
løsning på fl ygtningekrisen, og at 
der arbejdes for en fælleseuropæ-
isk asylpolitik. De enkelte natio-
nalstaters enegang er ikke vejen 
frem. Ligeledes er vi imod, at der 
genindføres permanent grænse-
kontrol ved de indre grænser i 
EU. Åbne grænser er forudsæt-
ningen for et stærkt grænseover-
skridende samarbejde.

3 resolutioner for…
• en fælleseuropæisk løsning på 

fl ygtningekrisen
• åbne grænser inden for EU
• beskyttelsen af mindretallenes 

sprog og kultur i EU

EFA (European Free Alliance) er 
en sammenslutning af 35 europæ-
iske regional- og mindretalspar-
tier – se mere på www.e-f-a.org

Det mener 
SP om...

Grænsekontrollen er en hæmsko for mennesker og varer.

”Jeg vil ha´ en gul ballon...” 
– det får du hos SP!


