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Årsmøde i Drage 2019, og i hele Sydslesvig, vi fejrer vores årsmøde med mottoet:
“ Norden møder Sydslesvig – vi knytter bånd”
Vi bliver alle sammen opmuntret til at knytte bånd med Norden. En konkret handling, der kan have
forskellige facetter, selvfølgelig alt efter hvordan ståstedet er og hvad den enkelte eller en gruppe
forstår ved “at knytte bånd”.
At knytte, er et verbum med flere betydninger. Den danske ordbog lægger op til tre betydninger,
oprindelsen er i det norrøne og sprogbruget markeres som sjældent. Det sydslesvigske motto,
kunne måske være med til at gøre bruget hyppigere.
1. betydning er,
binde (med) en eller flere knuder og derved evt. fremstille fx et tæppe eller et fiskenet
2. betydning i overført forstand er
føje sammen eller sætte i forbindelse med, fx tankemæssigt eller gennem et udsagn; etablere
forbindelse eller kontakt
3. betydning i overført forstand er
opnå eller skabe en venskabelig eller følelsesmæssig forbindelse
Aktiv fremstilling med knytteteknikker, sker måske til dagligt ikke så meget, hvis vi tænker
Sydslesvig og Norden. Jeg vil alligevel gætte på, at en håndarbejdsaktivitet eller kreative ideer har
været udgangspunkt for et møde med Sydslesvig og Norden.
De to andre betydninger vil nok kunne sættes mere i kontekst med årets motto.
Noget føjes sammen eller sættes i forbindelse… Provokerende spurgt, Sydslesvig føjes sammen
med Norden, eller er vi allerede en del. Mit svar: vi er allerede en del.
Og vi har mulighed for at mødes med Norden med danske eller med slesvig-holstenske øjne.
En faktor, der knytter sammen, er sproget. En berigelse, hvis man er på tur i fx Norge, og lægger
mærke til at kommunikationen kan tages med den internordiske sprogforståelse.
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Den internordiske sprogforståelse, dvs kan jeg tale et nordisk sprog, er jeg i stand til at
kommunikere med andre nordiske sprog, den kan anvendes med både skriftlige og mundtlige
kommunikationsstrategier.
I forbindelse med mindretallets uddannelse, bliver der fokuseret meget på mødet med Danmark, et
stærkt bånd, her kunne der knyttes bånd til Norden med formidlingen af sproglige ligheder og ikke
forskelle. Undersøgelser viser en høj procentdel af den gensidige forståelse i internordisk
kommunikation, den ligger mellem 75 og 90 % i den mundtlige kommunikation.
Forudsætning for den form for kommunikation, viljen til at ville forstå de andre og selv gøre sig
forståelig.
Jeg er bisidder i SSWs landsstyrelse og for nylig blevet valgt til SSW Nordfrislands amtsforkvinde,
med det perspektiv er jeg særlig stolt på de nordiske politiske initiativer, SSW har været med til at
etablere og sætte i gang.
SSW har været initiativtager på at opnå observatørstatus i Nordisk Råd til landet Slesvig-Holsten,
min kollega og medlem i Landdagen Jette Waldinger-Thiering, er på posten i det Nordiske Råd.
Slesvig-Holsten er dermed blevet en kendt størrelse i dette samarbejde og hele landet SlesvigHolsten, såsom landsdelen Sydslesvig vil få gavn af etableringen i det arbejde.
Denne weekend er præget af valgene til det Europæiske Parlament. Et stærkt, solidarisk Europa,
er et Europa for mindretallene. Store geografiske regioner, som den vi kalder Norden, er med til at
styrke den europæiske tankegang. En resolution, besluttet på det sidste SSWs hovedudvalg,
formulerer valgudtalelser, hvor der bl.a. stilles krav om mindretallenes participation i regionernes
udvalg.
Båndene vi knytter er afhængige af faste og fast etablerende programmer, de bånd kan kun
knyttes gennem kontakt der vedligeholdes fx i de forskellige Interreg-programmer. Efter 2020 er
det absolut nødvendigt at fortsætte den nuværende finansieringsstruktur. Det er afgørende for det
grænseoverskridende samarbejde, direkte her i grænselandet, men ligeledes til andre
kooperationsområder, der knytter et tæt samarbejde mellem Norden og vores Sydslesvig.
Nordsøen danner et fælles bånd, med lignende udfordringer i de regioner, der ligger tæt op mod
Nordsøen/Vesterhavet,
Nordsø-Interreg-regionen støtter transnationale partnerskaber og bringer 49 regioner sammen.
Fokus er på “learning by doing” og afprøvning af forskellige strategier og tiltag.
De faste forbindelser der knyttes i de nævnte politiske rammesætninger, har vi brug for og de skal
fremmes og udbygges, i et kontinuerligt møde med Norden.
Sidst men ikke mindst, skal der siges at knytte bånd i venskabelige og følelsesmæssige
forbindelser, opnås med konkrete møder, formelt og uformelt, fysisk eller digitalt.
Hvert enkelt lille møde: om det er en rejse til Norge, en udveksling med svenske elever eller et
studieophold i de nordiske lande, er med til at skabe en venskabelig forbindelse. I det vi møder
Norden på en rejse eller i en forpligtende sammenhæng, skabes der relationer, der er med til at
knytte bånd.
Knytte bånd til Norden kan ikke tænkes uden de mennesker, der mødes og skaber venskabelig
forbindelse.
Mødet med mennesker er berigende, giver nye muligheder, der etableres nye netværk, netværk
tænkes abstrakte og kreative.
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Afsluttende en gave til alle dem, der vil knytte et bånd, med en knytteteknik, her og nu, måske med
en af de nævnte tanker i baghovedet, der udvikler et møde mellem Sydslesvig og Norden.
God årsmødeweekend til jer alle og tak for ordet.
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