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Ind�ydelsen vil være lille, men symbolikken meget stor

Mindretalssekretariatet i Berlin ser frem til at få en SSWer i Forbundsdagen. Andre partier har også

mindretalssympatisører, men SSWeren vil modsat dem ikke have andre interesser.  

Mindretalspolitikken ryger ofte af agendaen ved de interne forhandlinger i partierne, mener Gösta Nissen. Derfor er SSWs valg vigtigt, siger han. Foto: Camilla
Sørensen

Flensborg/Berlin. Valgkampen er i fuld gang, men når De Grønnes Robert Habeck, SPDs Franziska Brzezicha og

FDPs Christoph Anastasiadis i valgdueller siger, at de efter et valg er mindretallenes stemme i Forbundsdagen, så

glemmer de, at partierne ikke nævner mindretal i valgprogrammet.  

Det viser en analyse fra mindretalssekretariatet i Berlin. Analysen viser, at blandt de opstillede partier til

forbundsdagsvalget er det kun Die Linke, CDU/CSU og naturligvis SSW, der nævner mindretal i partiernes respektive
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valgprogrammer.

Øget synlighed

Andre analyser viser, at selv om Die Linke og CDU/CSU har taget stilling til mindretal, så har den gennemsnitlige

politiker i de to partier kun ringe viden om eller interesse for de fire nationale mindretal. Undtagelserne er politikere,

der selv er fra et mindretal eller som er fra Sachsen, Brandenburg eller Slesvig-Holsten, hvor mindretallene har

valgret og dermed politisk indflydelse.

- Vi oplever, at de mindretalspositive forbundsdagsmedlemmer har det svært i deres partier, og at

mindretalspolitikken ofte ryger af agendaen ved de interne forhandlinger, siger leder af mindretalssekretariatet i

Berlin, Gösta Nissen, som ser frem til at få en partiuafhængig mindretalspolitiker fra SSW ind i forbundsdagen.

For selv om mindretallene har sympatisører mange steder, så er det kun en mindretalspolitiker fra eksempelvis

SSW, der helt entydigt vil prioritere mindretallene. Og det, fortæller Gösta Nissen, vil påvirke tysk politik.

SSWs Stefan Seidler vil være et synligt eksempel på mindretallene, og selv om

hans taletid for parlamentet vil være yderst begrænset, så har han taletid.

— Gösta Nissen, leder af mindretalssekretariatet i Berlin

Han nærer ingen illusioner om en uafhængig SSW-politikers mulighed for at få magt og indflydelse i

Forbundsdagen. Uden alliance med et af de store partier får SSW ingen direkte indflydelse. 

- Indflydelsen vil være begrænset, men effekten og symbolikken af en mindretalspolitiker vil være stor, siger Gösta

Nissen.

Tilstedeværelse

Gösta Nissen spår, at valget af et SSW-medlem til Forbundsdagen vil vække mediernes interesse i cirka en uge. Så

er nyhedens interesse overstået, og alt vil dreje sig om regeringsforhandlingerne.

- Men SSWs Stefan Seidler vil stadig være et synligt eksempel på mindretallene, og selv om hans taletid for

parlamentet vil være yderst begrænset, så har han taletid. Og han vil både være i stand til og have ret til at stille

spørgsmål til parlamentet og dets udvalg, siger Gösta Nissen.

Han ser SSWeren som mindretallenes talerør direkte ind i parlamentet. Og selv om spørge- og taletid er begrænset,

så vil de politiske partier være nødt til at tage stilling til mindretalssager, fordi alene muligheden for at der kommer

et spørgsmål er til stede.

- Er hans taletid nok? Sandsynligvis ikke, men det er bedre end slet ikke, og han får mulighed for at bringe sager på

banen, som regeringen ellers ikke ville have kendt til, siger Gösta Nissen. 

Samtidig håber Gösta Nissen, at valget af en SSWer kan få sat gang i en række forhandlinger med regeringen, der

blev sat i bero i forsommeren. Om ikke andet kan Stefan Seidler spørge ind til, hvorfor forhandlingerne ikke finder
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sted mere.

Gensidig hjælp

Mindretalssekretariatet er mindretallenes sekretariat og ikke en enkelt politikers, men Gösta Nissen lover, at Seidler

ikke vil gå forgæves, hvis han ønsker del i sekretariatets viden og netværk.

- Vi kan få stor gavn af ham, og han vil have stor gavn af os. For vi kan hjælpe med informationsmateriale og med

adgang til netværk, for uden netværk og alliancer bliver hans arbejde svært, siger Gösta Nissen.

Han forestiller sig, at Stefan Seidler helt naturligt vil finde allierede i de forbundsdagsmedlemmer, der selv er fra et

mindretal. Uanset partifarve. Ligesom han vil have allierede blandt dem, der kommer fra Sachsen, Brandenburg og

især Slesvig-Holsten.

- Mindretalssekretariatet plejer omgang med politikere fra alle partier, der enten har interesse i eller er del af

mindretal, og her vil SSW i sagens natur være meget velkommen, siger Gösta Nissen.

- Vi bliver også inviteret med til en række arrangementer og konferencer om mindretalssager, og her vil et

mindretalsmedlem af Forbundsdagen også være oplagt at invitere med.



Læs mere

EU og Berlin har sat mindretal på pause FUEN valgdebat om de tyske mindretal i
udlandet

Slesvig-Holsten opruster imod �ere katastrofer

lø 18 sep 2021, 9:21 

khs

FAKTA

Lobbyismens fem trin

De fire nationale mindretals råd og dettes mindretalssekretariat har en række forskellige måder at føre

lobbyisme på mindretallenes vegne.

De nationale mindretal hører under indenrigsministeriet, så mindretalssekretariatet har til huse i en bygning

lige ved siden af indenrigsministeriet. Den første måde at føre lobbyisme på er derfor at gå over gårdspladsen

•

•
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og banke på hos embedsmænd i indenrigsministeriet. Kontakten finder sted på lavt niveau og drejer sig

oftest om tvivlsspørgsmål og præciseringer i forbindelse med eksisterende mindretalsrettigheder, men det

gør embedsmændene opmærksomme på mindretallenes eksistens.

Andet niveau sker ude i Sachsen, Slesvig-Holsten og Brandenburg, hvor mindretallene kan kontakte lokale

medlemmer af Forbundsdagen og gøre dem interesserede i at støtte mindretallene og deres sager i de

respektive grupper i Forbundsdagen. 

Tredje niveau er i forbundsregeringens kontaktudvalg med de forskellige mindretal, hvor det er muligt at rejse

principielle spørgsmål og bede om ændret lovgivning.

Fjerde niveau er i det tyske indenrigsudvalg, der en gang om året har mindretal på dagsordenen og inviterer

mindretalsrådet, -politikere og -organisationer til at deltage. 

Og endelig har mindretalsrådet også mulighed for at rejse sager i EU-regi, hvilket oftest sker som en del af

FUEN-samarbejdet, hvor langt de fleste europæiske mindretal er med.

Hvis SSWs Stefan Seidler bliver valgt til Forbundsdagen, får mindretallene endnu en måde at føre lobbyisme

på.
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