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Tysk mindretal 
ser tilbage på 
jubelår 
Status. BON-formand 
Hinrich Jurgensen så 
på mindretallets 
nytårsstævne i San
kelmark også .opti
mistisk på det nye år. 

SANKELMARK. - Det er kun 
naturligt, at mange af os har 
svært ved at få armene ned 
efter det fantastiske valgresul
tat ved kommunalvalget i no
vember. 

'Det konstaterede forman
d~J1 for det tyske mindretals 
hovedorganisation BDN, Hin
rich Ju rgensen, da han fredag 
morgen bød velkommen til 
mindretallets årlige weekend
stævne på akademiet i SankeI
mark. 

- En stemmefremgang på 64 
procent til Slesvigsk Parti er 
intet mindre end en sensation, 
fastslog han. 

Hinrich Jurgensen betegne
de 2013 som et godt år for 
mindretallet i kølvandet på en 
periode med alvorlige proble
mer, . og i den forbindelse 
nævnte han også aftalen på 
skoleområdet med den danske 
regering. 

Han udtrykte også optimis
me med henblik på det nye år, 
og hæftede sig ved, at store 
dele af den tidligere opposi
tion i såvel Berrin og Kiel nu 
sidder i regering. 

- Vi har aldrig, haft.proble~ 
mer med oppositionen, ' .~å det 
tegner jo fint, påpegede BDN
formanden. 

Hinrich Jurgensen noterede 
med tilfredshed, at ikke færre 
end 250 havde tilmeldt sig 
weekendstævnet, der frem til 
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Hinrich Jilrgensen, tilfreds 
formand for BON. 

lørdag aften byder på adskilli
ge foredrag med fortrinsvis 
politiske og historiske emner. 

Det første indlæg stod fol
ketingsmedlem Christian Juhl 
fra Enhedslisten for. Han gav 
et overblik over partiets politik 
på en række punkter og for
sømte ikke at ønske mindre
tallet og dets parti til lykke 
med valgresultatet. 

- Selv har vi haft et formi
dabelt kommunalvalg, selvom 
vi ikke kan hamle op med Sles
vigsk Partis fremgang i Søn
derjylland. Enhedslisten er ikke 
længere et rent storbysparti, 
idet vi har øget antallet af by
rådsmedlemmer fra 20 til 120 
og i dag er bredt repræsente
ret ud over hele landet, påpe
gede han. 

- I de fire sønderjyske kom-
. muperhåber jeg på · et "godt 
samarbejde mellem Enhedsli
sten og Slesvigsk Parti. Der må 
være områder, hvor vi kan fin
de ud af noget sammen, sagde 
Christian Juhl. Mads Bruhn 

mb@fla.de 
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