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

SSW-landdagsmedlem Jette Waldinger-Thiering
Ved mødere lørdag den 29. maj 2021
I Holtenå kl. 11 og Egernførde kl. 18
Sprog, sang, mening, mod – Det danske mindretal i 100 år
Kære venner,
tusind tak for jeres invitation til at være jeres festtaler i Holtenå til årsmødet 2021.
De sidste mange måneder har vist os, at verden ikke står stille. Vores daglige rutiner og sociale
kontakter er sat på stand by. Jeg har heller ikke hørt nogen sige, sådan plejer vi at gøre , fordi vi
har aldrig før været i sådan en situation. Pandemien kræver meget af hver og en. 2020 skulle have
været vores år, mindretallets nord og syd for grænsen. 100 året for den dansk-tyske
grænsedragning. 100 året for Sønderjyllands genforening med Danmark.100 året for opståen af
det danske og tyske mindretal. 100året efter folkeafstemningen i 1920.
I Danmark var der lagt op til en stor og landsdækkende national folkefest. Vi ville have markeret
det gode naboskab mellem Danmark og Tyskland. Vi ville have fejret 2020 som et kulturelt dansktysk venskabsår. Modsætningen mellem dansk og tysk hører fortiden til. I fællesskab er vi gået fra
et mod hinanden til et med hinanden.
Der er nok ikke nogen her som kan huske de sidste 100 år. Måske halvdelen ligesom mig. Jeg
mindes med glæde min barndom. En barndom , som var præget af at være en del af det danske
mindretal i Egernførde. I en ung alder af tre år fik jeg lært, at der også fandtes et andet sprog i mit
liv. Tysk blev jeg nødt til at tale, når jeg ville lege med mine kammerater på vejen. Dansk, mit
hjertesprog, kunne jeg tale, når jeg var hjemme, i børnehaven, skolen og var sammen med min
familie.
Vores sprog viser vores fællesskab og fælles identitet. Sangen, at kunne synge alene eller i
fællesskab er skønt. At holde den nye højskolesangbog eller ”De små synger” i hånden fortæller
noget om os. Mange generationer har gjort højskolesangbogen til en udbredt folkelig tradition, som
er enestående i verdensmålestok. Vi elsker bare at synge om det vi holder af, morgenstunden ”I
østen stiger solen op”, årstiderne ”Marken er mejet”, om kærligheden ”Vi elsker vort land” og ”Jeg
elsker de grønne lunde”.
Sproget og sangen er en del af vores identitet, vores liv som mindretal og en så dansk dagligdag i
et tysk samfund. Giver det mening at holde fast i denne vores identitet, kultur 100 år efter
grænsedragningen? Har det krævet mere mod de sidste 100 år at holde fast i det danske syd for
grænsen i Sydslesvig? Eller kræver fremtiden og globaliseringen meget mere af os? At have mod
på fremtiden, være modig og kæmpe for en holdning, som måske kan være lidt firkantet, men
absolut giver mening i et kulturelt trekants område mellem flertal, mindretal og globale interesser.
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Som SSWs landdagsmedlem arbejder jeg nærmest daglig på at skabe endnu bedre forhold for det
danske mindretal og friserne. I fællesskab har vi gennem de sidste 100 år kæmpet med mod og
klare holdninger for at opnå ligestilling med flertalsbefolkningen i vores landsdel Sydslesvig.
Vi SSWere har igennem vores politiske virke på kommunal-, amts- og landsplan opnået rigtigt
mange forbedringer i henhold til ligestillingen til flertalsbefolkningen for at kunne leve en så dansk
hverdag som mulig i et tysk samfund. Vi er blevet brobyggere og et rigtigt godt levende eksempel
på, at god mindretalspolitik også er fredspolitik.
Og nye tider kræver nye svar og holdninger. Der er mange flere partier, som konkurrerer om
opmærksomhed i medier og sociale netværk. SSWs landstyrelse frygtede, at SSW ville blive
glemt, hvis vi kun ville deltage i et valg hver anden gang.
Derudover er også rammebetingelserne for forbundsrepublikkens mindretalspolitik forringet, idet
Tysklands store folkepartier er i nedgang. Mindretalspolitikken skal også spille en rolle i Berlin,
derfor stemte de delegerede på SSWs landsmøde sidste september for, at partiet skal opstille til
forbundsdagsvalget d. 24.9.2021. For første gang siden 1961.
Sejlene er sat, Mission Berlin er startet med vores spidskandidat Stefan Seidler, som står i front
sammen med Maylis Roßberg og Sybilla Nitzsch og de andre 11 kandidater til at kæmpe for mindst
ét mandat i Berlin.
Der er nok at tage fat på. De fire mindretal i Tyskland det danske mindretal, friserne, sinti og romas
og sorberne sætter deres lid til, at SSW også på forbundsplan arbejder for at forbedre og
synliggøre mindretallenes daglige udfordringer for at leve deres kultur og identitet i et tysk
samfund.
Jeg glæder mig til at føre valgkamp for vores fælles mission Berlin. Lad os i fællesskab støtte op
omkring SSWs mission, SSW har mod - god mindretalspolitik på forbundsdagsplan giver kun god
mening med SSW i Berlin. SSWs intense landdagsarbejde har giver gode resultater for
mindretallet og friserne - lad os i fællesskab skabe gode resultater i forbundsdagen.
Jeg ønsker jer allesammen et fortsat godt årsmøde og glæder mig til, at vi igen kan mødes uden
corona
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