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Leder

Flensborgs nye flertal er
næppe en stor gevinst
Det havde da ikke kostet
Flensborg byråd noget at vise
sig solidarisk med naboerne i
Harreslev.

Holger Johannsen 	 hj@fla.de
Der er meget, der har ændret sig i
Flensborg byråd siden overborgmestervalgkampen i foråret. Og det er
ikke nødvendigvis godt for byen.
Den nye alliance bestående af
SPD, CDU og De Grønne, der støttede SPDs Simone Lange som overborgmesterkandidat, bestemmer nu
over Flensborgs ve og vel.
Det viste sig tydeligt på det seneste byrådsmøde, da politikerne
skulle stemme om et forslag fra Die
Linke og vælgersammenslutningen
WiF (Wir in Flensburg). De to små
partier ville have byrådet til at støtte Harreslevs kamp mod deponering
af let strålende affald fra atomkraftværker på en privat losseplads i Harreslev. Men det nye flertal Flensborg
byråd var imod resolutionen. Ikke
kun CDU og SPD, sågar anti-atompartiet De Grønne nægtede at vise
sig solidarisk over for Harreslevs byråd, der enstemmigt havde sagt nej
tak til deponeringsplanerne. Kun

SSW var med på at vise Flensborgs
respekt over for Harreslevs afgørelse.
Byrådsmødet lignede nærmest
en farce, da resolutionen skulle behandles. SPD havde overraskende
fremlagt en anden resolution, som
SSWs Edgar Möller med rette kaldte »en tynd kop te«. Mødet blev afbrudt i næsten en halv time, mens
Die Linke prøvede af omstemme
flertalspartierne - men forgæves.
Resolutionen blev afvist. I stedet
for trumfede CDU, SPD og De Grønne deres egen resolution, som kun
tager Harreslevs nej tak til svagt
strålende affald »til efterretning«.
Udtrykket »til efterretning« er i politisk sprogbrug ensbetydende med,
at man egentlig ikke synes om det.
Efter byrådsmødet beskyldte SPD
og De Grønne mindretallet i byrådet i pressemeddelelser endda for
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»populisme«. CDU kaldte resolutionen fra Linke og WiF »et forsøg på at
udnytte borgernes bekymringer til
egen politisk fordel«. På den måde
viser flertallet i Flensborg byråd deres kolleger og beboerne i Harreslev
den kolde skulder. En holdning, som
egentlig er uhørt blandt naboer.
I stedet for har Flensborg byråd
nu besluttet en resolution uden bid.
Den indeholder selvfølgeligheder og
plattituder som, at der appelleres til
delstatsregeringen om at overholde
de gældende love og regler. Ja, hvad
ellers?
Det havde da ikke kostet Flensborg byråd noget at vise sig lidt mere medfølende og solidarisk med naboerne i Harreslev - men flertal er
flertal, og et nej er et nej. Den arrogante irettesættelse af nabokommunens aktører er ikke ligefrem gavnligt for Flensborgs og Harreslevs i

forvejen ofte noget anspændte forhold. Flensborg har jo længe haft en
drøm om at forene sig med Harres
lev, forstået på den måde, at de to
nabokommuner på et tidspunkt finder sammen og fusionerer til én stor
by - i Flensborgs regi, forstås. Men
den drøm kan Flensborg senest nu
glemme alt om.
Sagen om den forkastede resolution indebærer også et grænseoverskridende aspekt, som SSW gjorde
opmærksom på under byrådsmødet. Danskerne sagde jo allerede
endegyldigt nej tak til atomenergi i
1980erne. Og nu, da der er tale om
byggeaffald fra atomkraftværker,
som muligvis skal deponeres tæt
på den tysk-danske grænse, vender
et flertal i Flensborg byråd sagen
ryggen til. Som SSWs Edgar Møller
pointerede: »Nej, det går slet ikke!«
Man kan kun være glad for, at en
deponering af det mistænksomme
affald i grænseområdet er meget
usandsynligt. Og det kan vi udelukkende takke politikerne, borgerne
og den private losseplads-ejer i Harreslev for. De har været vakse og
oppe på dupperne, så snart deponeringsplanerne kom frem - mens
det ny flertal i Flensborg byråd - formentlig af taktiske årsager - lukkede
øjnene.
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RESÜMEE
Seit dem Oberbürgermeisterwahlkampf im Frühjahr zeichnet sich in
der Flensburger Ratsversammlung
eine neue Koalition aus CDU, SPD
und Grünen ab, die offenbar nicht
immer ein glückliches Händchen
hat. Die drei ideologisch sehr unterschiedlich Parteien, die im Wahlkampf die SPD-Kandidatin Simone
Lange unterstützten, machen jetzt
auch in der Frage einer möglichen
Deponierung von leicht verstrahltem Material aus Kernkraftwerken
gemeinsame Sache. Auf der letzten
Ratssitzung am Donnerstag lehnten CDU, SPD und sogar die Anti-Atom-Partei Die Grünen einen
Resolutionsvorschlag ab, der Solidarität mit der Harrisleer Gemeindevertretung zeigen sollte. Der
Vorschlag von der Linken und der
Wählervereinigung WiF wurde als
»populistisch« abgelehnt und statt
dessen ein eigener Tex durchgewinkt, in dem das Harrisleer Nein
zur Deponierung nur »zur Kenntnis
genommen« wird, eine Formulierung, die einer Ablehnung gleichkommt. Nur der SSW setzte sich für
den ursprünglichen Vorschlag ein.
Für die Harrisleer muss der Flensburger Entscheid wie ein Schlag ins
Gesicht wirken. So geht man nicht
mit Nachbarn um. Mit ihrer taktisch geprägten Entscheidung hat
die neue Ratsmehrheit viel politisches Porzellan zerschlagen.

Uvederhæftigt at tale om 15.000
tyske dødsfald som følge af stråling
Jakob Haahr Petersen, Flensborg,
fysik- og kemilærer (lektor) og
Stralungsschutzbeauftragter ved
Duborg-Skolen.

Kommentar til borgerinitiativet og
deres »strålingsekspert«.
Vedrørende artiklen »Harreslev:
kampen mod måske farligt affald
fortsætter« i Flensborg Avis den 22/7:
Jeg finder det tankevækkende, at
borgerinitiativet mod atomer i Harreslev til deres informationsmøde
den 20/7, ikke valgte en foredragsholder med en baggrund i helsefysik,
men i stedet inviterede Karsten Hinrichsen, en pensioneret meteorolog,
hvis væsentligste kvalifikation tilsyneladende er, at han er kendt som
»Don Quijote fra Brokdorf«.
Ifølge Karsten Hinrichsen »er den
såkaldt naturlige stråling årsag til
omkring 15.000 dødsfald om året i
Tyskland«. Sådan en gang uvederhæftigt ævl! Har Karsten Hinrichsen

lavet epidemiologiske studier, hvor
han har sammenlignet kræfthyppigheden hos Tysklands befolkning med
en tilsvarende kontrolgruppe, der
ikke er udsat for naturlig baggrundsstråling?
Man kan kun udtale sig nogenlunde sikkert om den forøgede risiko
ved eksponering til høje doser (100
millisievert og opefter). Vurderinger
af risikoen ved meget lave doser svarende til baggrunddosis i Tyskland
(1-3 millisievert), er baseret på teoretiske modeller (f.eks. den omstridte
»linear no threshold model«) og det
kræver en særdeles kreativ omgang
med de teoretiske modeller, hvis
man skal nå frem til 15.000 dødsfald
pr. år.
Endnu mere meningsløst er det at
spekulere over »farligheden« ved frigivet byggeaffald.
Det må som bekendt ikke afgive
mere stråling, end hvad der svarer til
en personlig dosis på 10 mikrosievert
(= 0,01 millisievert) per år, hvilket er
ca. 1000 gange mindre end dosis ved

en helkrops CT-skanning og 100-300
gange mindre end den naturlige baggrundsstråling i Tyskland.
Hvis man sænker denne i forvejen
meget lave grænse ret meget yderligere, bliver stort set alt hvad du omgiver dig med i dagligdagen, juridisk
set radioaktivt og »måske farligt«.
Det gælder sågar din kæreste/ægtefælle pga. dennes naturlige indhold
af radioaktivt kalium-40.
Mit store problem med borgerinitiativet er, at de skaber en urimelig
usikkerhed hos deres medborgere og
dermed ikke giver lokalpolitikerne
noget reelt alternativ til at stemme
nej til deponi, hvilket i sidste ende
kan tvinge ministeriet til at finde urimeligt dyre alternative løsninger.
Jeg håber derfor inderligt, at miljøog energiminister Robert Habeck er
sig sit ansvar overfor skatteyderne
bevidst og erklærer »EntsorgungsNotstand«, hvis det viser sig at ingen
kommuner i Slesvig-Holsten frivilligt
vil modtage det for alle praktiske formål ikke-radioaktive byggeaffald.

Farligt signal fra Husum byråd
Jöran Katz, Husum
Læserbrev vedrørende blokaden af
ligestillingen af danske og tyske institutioner i Husum ved SPDs byrådsgruppe i Husum. Flensborg
Avis den 23. juli 2016:
Man skulle næppe tro det, men
åbenbart er den politiske situation
i Husum ikke i takt med de mest
fundamentale værdier i vort samfund.
Efter alle 100 procent-værd-debatterne og demonstrationerne
om ligestilling skal der nu igen tages hul på et emne, der burde være
afløst af en selvfølge.
Har man stadig ikke forstået, at
det arbejde, der ydes i de danske

institutioner er et bidrag til den
landsdel, vi allesammen lever i?
Har man stadig ikke forstået, at de
børn, der uddannes og opdrages på
danske institutioner, er en berigelse også for tyske virksomheder og
flertalsbefolkningen? Har man stadig ikke forstået, at danske institutioner løfter en kæmpe opgave,
som ellers skulle klares af andre?
Har man glemt, hvem det er, man
sidder i koalition med i Kiel?
Husums byråd sender med deres
blokade et signal, der ikke blot er
uheldigt, men er en fare for fællesskabet i Sydslesvig. Lighed og tolerance er forudsætninger for gensidig respekt.
Den politiske debat om ligestilling har allerede kostet alt for

meget. Sydslesvig er og skal også
fremover være et sted, hvor gensidig respekt og tolerance mellem
flertal og mindretal dyrkes til fordel for alle, og som også burde gavne forholdet mellem Danmark og
Tyskland.
Det er svært at forestille sig
den dansk-tyske grænseregion
uden velfungerende mindretal,
der kan føle sig tryg ved, at de ikke bliver diskrimineret. Det er
derfor utåleligt, at man fra flertallets side ikke viser en bedre fornemmelse af situationen.
Men det mest utålelige er, at man
med et politisk tovtrækkeri skaber
en stemning, der i sidste instans
går ud over børnene. For det er der
helt sikkert ikke råd til!
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Leitartikel
Holger Johannsen
Flensburgs neue Mehrheit ist kein guter Wurf
Vieles hat sich im Stadtrat Flensburg seit dem Wahl‐
kampf um den OB‐Posten im Frühjahr geändert. Und
nicht alles zum Guten der Stadt.
Die neue Allianz aus SPD, CDU und den Grünen hat
die SPD Kandidatin Simone Lange bei der Oberbür‐
germeisterwahl unterstützt und leitet nun die Ge‐
schicke der Stadt Flensburg.
Das zeigte sich deutlich bei der letzten Ratsversamm‐
lung, als die Politiker über einen Vorschlag seitens
der Linken und dem WiF abstimmen sollten. Diese
beiden Parteien wollten den Kampf des Gemeindera‐
tes in Harrislee gegen die Deponierung leicht strah‐
lenden Mülls aus Atomkraftwerken auf einer priva‐
ten Deponie in Harrislee unterstützen. Aber die neue
Mehrheit im Stadtrat Flensburg war gegen die Reso‐
lution. Nicht nur die CDU und SPD, sogar die Atom‐
gegnerpartei der Grünen lehnte einen Schulter‐
schluss mit dem Gemeinderat Harrislee, der die
Deponierungspläne einstimmig verneint hatte, ab.
Nur der SSW wollte der Entscheidung aus Harrislee
Respekt zollen.
Bei der Behandlung der Resolution artete die Ratssit‐
zung schon fast in eine Farce aus. Die SPD legte
überraschenderweise eine alternative Resolution
vor, die Edgar Møller aus der SSW Fraktion zu Recht
einen „schwachen Tobak“ nannte. Die Sitzung wurde
für fast eine halbe Stunde unterbrochen, während
die Linke die Mehrheitsparteien umzustimmen ver‐
suchte – aber vergebens.
Die Resolution wurde abgelehnt. Statt dessen
trumpften CDU, SPD und die Grünen ihre eigene
Resolution durch, hier nimmt man lediglich Harris‐
lees Ablehnung von schwach strahlendem Bauschutt
„zur Kenntnis“. In politischem Zusammenhang be‐
deutet der Ausdruck „zur Kenntnis nehmen“ eigent‐
lich, dass man damit nicht besonders einverstanden
ist. Nach der Ratsversammlung beschuldigten SPD
und die Grünen sogar in einer Pressemitteilung die
Minderheit des Rates wegen „Populismus“. Die CDU
nannte den Vorschlag der Linken und WiF „populis‐
tisch und politisch wirkungslos“. Sie „versuchen die
Angst und Sorgen der Bevölkerung für eigenen poli‐
tischen Vorteil zu nutzen“.
Auf diese Weise zeigt die Mehrheit des Flensburger
Rates den Kollegen und Bürgern von Harrislee die
kalte Schulter. Das ist eine zwischen Nachbarn uner‐
hörte Haltung.
Statt dessen hat der Stadtrat Flensburg nun eine
zahnlose Resolution verabschiedet, mit leichtfüßigen
und platten Appellen an die Landesregierung, die

geltenden Gesetze und Regeln bitte einhalten zu
wollen. Ja, was denn sonst?
Es hätte den Flenburger Stadtrat nichts gekostet,
sich gegenüber den Nachbarn in Harrislee empa‐
thisch und solidarisch zu verhalten – aber Mehrheit
ist Mehrheit und nein ist nein. Die arrogante Zu‐
rechtweisung der nachbarlichen Akteure ist nicht
gerade förderlich für das sowieso schon oft ange‐
spannte Verhältnis zwischen Flensburg und Harris‐
lee. Flensburg hat ja schon lange den Traum, sich mit
Harrislee vereinen zu wollen. Man wünscht sich in
Flensburg eine Fusion zu einer einzigen großen Stadt
– unter der Regie von Flensburg, natürlich. Aber
spätestens jetzt ist dieser Traum für Flensburg aus‐
geträumt.
Die Sache mit der abgelehnten Resolution enthält
auch einen grenzübergreifenden Aspekt, darauf
machte der SSW bei der Ratssitzung aufmerksam.
Die Dänen haben ja schon in den 1980‐ern endgültig
die Atomenergie abgelehnt. Und heute, wo es um
Bauschutt von Atomkraftwerken geht, der möglich‐
erweise direkt an der deutsch‐dänischen Grenze
abgeladen werden soll, kehrt die Mehrheit des
Flensburger Stadtrates in Flensburg den Rücken zu.
Wie schon Edgar Møller vom SSW betonte: „Das
geht gar nicht!“
Man kann nur froh sein, dass eine Deponierung des
bedenklichen Mülls im Grenzland sehr unwahr‐
scheinlich ist. Und dafür könne wir uns bei den Poli‐
tikern, Bürgern und privaten Deponiebetreibern in
Harrislee bedanken. Sie waren sofort wach und auf‐
merksam als die Deponiepläne bekannt wurden,
während die neue Mehrheit im Stadtrat von Flens‐
burg – wahrscheinlich aus taktischen Gründen – die
Augen verschließt.
Holger Johannsen
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