Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt
Det talte ord gælder

Regionsrådsmedlem Vibeke Syppli Enrum,
Region Syddanmark
Ved mødet i Sct. Jørgen Menighedshus
Fredag den 24. maj 2019 kl. 19.45
Tak for invitationen til dette års møder og tak fordi jeg måtte få muligheden for at sige et par ord
her.
Jeg er her som medlem af Regionsrådet i Syddanmark og som medlem af kulturudvalget i Region
Sønderjylland-Schleswig som regionen lægger stor vægt på. Et samarbejde, der også handler om
arbejdsmarkedet fx med etableringen af en informationstjeneste om de mange forhold man skal
være opmærksom på som grænsependler og samarbejde på det politiske niveau, og som har haft
stor betydning for det nære samarbejde på tværs af grænsen.
I sidste valgperiode var jeg medlem af det dansk – tyske udvalg, som ikke eksisterer mere, men
hvor vi især havde fokus på uddannelse og arbejdsmarked. Og så er jeg jo også valgt for et politisk
parti – Enhedslisten.
Det er næppe gået manges opmærksomhed forbi, at der for tiden foregår to vigtige valgkampe. Til
EU parlamentet og til Folketinget. Hvem der danner regering i DK fremover har betydning for
samarbejdet på flere områder. Den mest synlige er samarbejdet på sundhedsområdet, hvor kun en
ny regering vil bevare de politisk valgte regionsråd og dermed et regionalt ledet sundhedsvæsen.
Valgkampene sætter også de politiske værdier i spil fx på områder der vedkommer jer, som dansk
mindretal her. De nationalkonservative strømninger der ses overalt i Europa accepterer hverken
åbne grænser eller særhensyn til mindretal. Når vi i dag diskuterer grænsekontrol i DK er det ikke
længere yderliggående partier der markere sig. Når den politiske diskussion fyldes med fake news
om omkostningerne ved den nuværende grænsekontrol fra offentlige myndigheder så er det en
trussel mod vores demokrati
Vi forsætter dog det politiske arbejde og har sat FNs verdensmål op som en ramme for den
regionale politik.
Det betyder konkret,
• Grøn omstilling og klima, herunder rent vand o jord
• Infrastruktur og kollektiv trafik,
• Sundhed og trivsel
• Kultur, natur og rekreative områder.
Lad os gå sammen om at udvikle et bæredygtigt Europa, så der også bliver plads til de kommende
generationer.
1/2

Men tilbage til det kulturelle samarbejde. I det formaliseret samarbejde bliver det en fælles platform
for kulturmøder på tværs af lokale og sociale forskelle og skaber dermed grobund for nye kulturelle
sammenhænge. Selvom ikke alle politikere acceptere blandingskulturer – eller en transnational
grænseidentitet, så er det det som sker i den virkelige verden. Ingen er upåvirket af mødet med
andre.
I kulturudvalget er et mål for os alle borgere – alle borgere på tværs af grænsen – skal sikres
afgang til en bred vifte af kulturtilbud for herigennem at give oplevelser, skabe mulighed for dialog
og værdidebat som kan være med til at understøtte samarbejdet mellem lokalområder, regioner,
delstater og nationalstaterne.
Det betyder også et mere strategisk kultursamarbejde hvor indsatsen er at fjerne barriere for
mobilitet på tværs af grænsen. En af disse løses gennem indsatser til fremme af nabosprog for at
styrke kommunikationen og bevidstheden om netop at være en grænseregion. Det drejer sig derfor
Ikke for enkeltsager / - virksomheders interesser, men om en generel samfundsmæssig udvikling
I sidste ende skal vi bare huske - huske at kulturen ikke altid skal have et formål. Kulturen er noget
i sig selv.
En stor opgave der ligger foran os er markeringen af genforeningen i 2020. det er en vigtig
begivenhed i grænselandet på begge sider – ikke mindst – og naturligvis for jer mindretal som blev
skabt gennem grænsedragningen i 1920. Mindretallenes ansøgning om at få samliv i
grænselandet optaget på UNESCOS kulturarvs liste ville være en respektfuld markering.
Det er ikke alle der støtter op om fredeligt grænseliv så hold hovedet koldt og hjertet varmt.
Lige så vigtigt er det at få de unge på banen. De skal ikke kun viderefører , men også videreudvikle
traditionerne .
Ungdomsorgaisationernes Hånd i hånd mod vildsvinehegnet
Ungdomspartierne SSWUngdom og Junge SPitzen sætter et tegn for åbne grænser. Med
»Grænszaun Games« viser de, at de er imod vildsvinehegnet. Landmanden, som stillede sin mark
til rådighed, ærgrer sig over hegnet.
Volleyball og badminton hen over vildsvinehegnet som tegn for åbne grænser. Det var det, som
skete lørdag eftermiddag på en mark mellem tyske Ellund og danske Padborg. Her bor den danske
landmand Henrik Hansen, som må leve med at se på hegn på tre sider.
Ungdomspartierne SSW Ungdom og Junge SPitzen ærgrer sig over vildsvinehegnet og ville nu,
kort inden Europavalget og folketingsvalget i Danmark i juni, tydeligt give udtryk for deres irritation.
Ved at protestere på deres måde. Med »Grænszaun Games«.
– Vi har det så godt sammen i det dansk-tyske grænseland. Grænsen bør være åben. Men visuelt
er den lukket, fordi der pludselig er et hegn, som skiller Tyskland og Danmark ad. Og det er ikke
godt, sagde SSW Ungdoms næstformand, Tjark M. Jessen.
– SSW Ungdom og Junge SPitzen går begge ind for åbne grænser. Der er ikke brug for en synlig
grænse, sagde SSW-Us formand, Christopher Andresen
Min egen historie fra Flensborg 1.vkr. Min mormors kusine havde en tobaksbutik, min mands
morfar boede tæt derpå. Kan hjem som dansk krigsfange i England…….
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