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

Ambassadør Susanne Hyldelund
Ved mødet på Slesvighus
Lørdag den 11. juni 2022 kl. 15.00
Kære alle sammen
Mange tak for den fine invitation til årsmødet her i Slesvig.
Jeg har set frem til at deltage i et ægte årsmøde ”on spot”, hvor vi kan være sammen - tæt og
mange.
Jeg deltog også sidste år i den corona-venlige udgave af årsmøderne, hvilket var fint.
Men nu ser jeg frem til den – hvis jeg må sige det sådan - uhæmmede udgave.
At opleve stemningen.
At komme i snak med så mange af jer som muligt.
At gå i optog og opleve friluftsmøderne.
At føle nærværet og hjertevarmen.
Her i Sydslesvig.
Det har jeg glædet mig meget til.
***
På vegne af den danske regering overbringer jeg de varmeste hilsner.
Regeringen er altid optaget af, hvordan det går her i Sydslesvig.
Hvordan I, det danske mindretal, har det.
Hvordan I trives.
Det er vigtigt for den danske regering at pleje de stærke og veludviklede dansk-tyske bånd –
bilateralt mellem København og Berlin og i særdeleshed her i grænselandet.
Det har det været længe og det bliver det ved med at være.
***
Det er også en stor prioritet for regeringen at være i god, tæt og løbende dialog med SlesvigHolsten.
Blandt andet mødtes Udlændinge- og integrationsministeren med ministerpræsident Daniel
Günther i Flensborg i marts.
Det er et godt eksempel på, at den direkte linje mellem København og Kiel er ubrudt, og at den
fungerer.
At der hurtigt bliver taget hånd om de fælles udfordringer, der dukker op på vejen.
Ikke bare, når det brænder på.
Men selvfølgelig dukker der udfordringer op engang imellem og der er stort fokus på fælles
løsninger for regionens bedste.
Og for resten af geografien i både Danmark og Tyskland.
Mindretallets ve og vel har en helt central betydning for og i Danmark.
Det blev også tydeligt under corona-krisen, hvor der blev skabt særlige ordninger for
grænsependlere og indbyggere i Slesvig-Holsten.
Dette skete blandt andet, fordi Regeringen er sig fuldt ud bevidst, at grænselandet og det
grænseoverskridende arbejdsmarked har en helt særlig betydning.
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Og fordi det danske mindretal hører til i hjertet af Danmark.
Da statsminister Mette Frederiksen besøgte kansler Olaf Scholz i Berlin i februar stod
grænselandet og mindretallet selvfølgelig også på dagsordenen.
Også Prinsesse Benediktes besøg i Flensborg og på Sild for nogle uger siden viser, hvilken
betydning regionen har for Danmark.
Og sådan skal det være!
***
Årsmødernes motto i år er: ”Mit valg”.
Det giver jo atter plads til bred fortolkning.
Jeg vil i den forbindelse selvfølgelig ikke undlade at ønske kæmpestort tillykke med SSV’s
fremragende resultat ved delstatsvalget her i Slesvig-Holsten for nogle uger siden.
Hvor er det flot og godt gået.
Sammen med Stefan Seidler i forbundsdagen i Berlin er der nu et endnu bedre grundlag for at
blive set og hørt.
Og jeg er sikker på, at Sybilla (Nitsch) sammen med Lars (Harms), Jette (Waldinger-Thiering) og
Christian (Dirschauer) vil gøre et fremragende arbejde for mindretallenes og regionens bedste.
Stefan Seidler møder jeg i øvrigt meget ofte i Berlin – jeg tror næsten ikke der er dét arrangement i
Berlin, hvor Stefan ikke dukker op og gør opmærksom på grænselandets kvaliteter og betydning.
Det er imponerende.
***
Når jeg nu zoomer lidt ud fra det dansk-tyske her i grænselandet vil jeg sige, at også på andre spor
kører det dansk-tyske samarbejde på skinner.
Som I ved, blev der i 2021 – i halen på det dansk-tyske kulturelle venskabsår og fejringen af
grænsejubilæet i 2020 – indgået en dansk-tysk venskabserklæring.
Den blev beseglet af udenrigsminister Jeppe Kofod og daværende udenrigsminister Heiko Maas
for godt og vel et års tid siden.
Nu bliver den fyldt op med initiativer, indhold og konkrete projekter.
For venskabserklæringen er meget mere end blot ord på, at Danmark og Tyskland vil hinanden
endnu mere.
Venskabserklæringen bliver til en handlingsplan i fællesskab af ressortministerierne på dansk og
tysk side.
Der planlægges konkrete projekter og forstærket samarbejde blandt andet inden for klima og miljø,
udenrigs- og sikkerhedspolitik, kultur, sundhed, det digitale, på transportområdet og i
udviklingssamarbejdet.
Mere af det konkrete og mere af det helt aktuelle.
Selvfølgelig arbejder Danmark og Tyskland allerede sammen på alle disse områder på mange
forskellige niveauer og med mange forskellige aktører.
Men vi vil hinanden endnu mere.
Endnu tættere og endnu oftere.
Vi lader os inspirere af jer her i grænselandet, hvor grænsen ikke sætter begrænsninger for
mulighederne og potentialet.
***
Kansler Olaf Scholz’ besøg i Esbjerg for nogle uger siden peger hen imod et af de oplagte og helt
nødvendige forstærkede samarbejdsområder – nemlig den grønne energisektor.
Danmarks planer om at oprette en gigantisk havvindmøllepark i Nordsøen er en milepæl.
En milepæl, der rager smukt og fremsynet op midt i den grønne skov af nye havvindmøller.
Kort og godt: Det største infrastrukturprojekt i dansk historie.
Det vil på sigt kunne dække hele Danmarks energiforbrug – men også bidrage til Tysklands og
Europas energiforsyning.
Derfor er det glædeligt, at Olaf Scholz, sammen med kollegerne fra Holland, Belgien og EUkommissionen, deltog i statsminister Mette Frederiksens topmøde og ønsker et tættere
samarbejde på offshore-området.
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Desto bedre, når vi kan slå os sammen og lære af hinanden, inspirere hinanden, agere sammen.
Det er vejen frem.
***
Også på kulturområdet venter en dansk-tysk milepæl lige forude.
Om to uger åbner det længe ventede museum FLUGT i Oksbøl.
Museet har fokus på flugt-fortællinger fra hele verden.
Men en særlig del handler om de mange tusinde tyske flygtninge, der flygtede til Danmark under 2.
Verdenskrig.
Flugtmuseet arbejder tæt sammen med Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung i Berlin, og
det nye museum i Oksbøl er medfinansieret af den tyske forbundsregering.
Enestående i tyske kultursatsninger.
Dronning Margrethe og den tyske vicekansler Robert Habeck åbner museet sammen.
Et storslået vidnesbyrd om, hvordan vi er forgrenet historisk.
Hvordan vi når længere frem og ud, når vi samarbejder.
Jeg er overbevist om, at Flugtmuseet bliver en stor gevinst for hele regionen.
På begge sider af grænsen.
***
Jeg kan selvfølgelig ikke stå her i Slesvig og tale om storslåede nye dansk-tyske
museumsbyggerier uden også at nævne ny opførslen af Dannevirke-museet - her små fem
kilometer fra Slesvighus.
Åbningen af det nye Dannevirke-museum ligger godt nok ikke tidsmæssigt lige om hjørnet, men er
dog et yderligere godt eksempel på, hvordan Danmark og Tyskland står fælles om regionenes
kulturarv.
Museet vil modtage driftstilskud både fra dansk og slesvig-holstensk side og er dermed endnu et
godt eksempel på, hvordan vi tænker sammen.
Hvordan vi handler i fællesskab.
Hvordan et mod hinanden blev til et med hinanden.
Heldigvis.
Også det nye Dannevirke-museum vil forhåbentligt udvikle sig til et ægte flagskib.
Potentialet er der.
***
Et særligt højdepunkt i fejringen af det dansk-tyske venskab var det danske statsbesøg i Tyskland i
november sidste år.
Dronningen og Kronprinsen var på et storslået besøg i Berlin og München.
De blev ledsaget af en stor erhvervsdelegation i Berlin, der vendte hjem med en masse nye tyske
kontakter, idéer og potentielle samarbejdspartnere.
Ikke mindre var der fokus på kulturlivet, hvor flere dansk-tyske initiativer og kulturudvekslingsaftaler
blev lanceret og formaliseret.
Blandt andet på litteratur-, på museums-, og i særdelshed på musikområdet, hvor vores nye store
initiativ ”Neustart” blev skudt i gang.
En platform for de danske musikbrancheorganisationer og tyske partnere til lancering af ny dansk
musik i firkantsområdet Århus, Hamborg, Berlin og København.
Som I kan se, Kongehuset og Udenrigsministeriet favner bredt – ligesom I gør det her i Sydslesvig.
***
Og hvorfor er det lige så vigtigt, at jeg står her og fortæller om alt det, der forbinder og samler os –
Sønderjylland og Slesvig-Holsten, Danmark og Tyskland?
Joh, det er selvfølgelig også, fordi vi lige nu, i denne tid, på smertelig vis bliver vidner til, at det
også kan gå grusomt anderledes.
Ruslands angreb på Ukraine viser os utilsløret, hvor vigtigt og kostbart samarbejde, naboskab,
fælles visioner og mål, ja venskab, er.
Krigen mod Ukraine er et frygteligt og utilgiveligt brud på alle de værdier og idealer, vi i vor fælles
Europa hver dag arbejder for.
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Vores tanker går derfor også i dag til vores venner i Ukraine, der kæmper for deres liv og frihed –
og for vores europæiske værdier.
Danmark og Tyskland står solidt sammen med vores europæiske partnere og det internationale
samfund.
Ja, vi rykker endda endnu tættere på hinanden.
Danmarks ”Ja” ved folkeafstemningen for halvanden uge siden til deltagelse i EU’s
forsvarssamarbejde er ligesom Sverige og Finlands ønske om tiltrædelse til NATO vigtige skridt
hen imod et yderligere styrket fællesskab.
I Europa og internationalt.
***
Kære venner.
Grænselandets historie er lang og broget.
Det ved vi.
Men at krig og fjendskab kan vende sig til fællesskab og venskab, det vidner grænselandet også
om.
Det er ingen selvfølgelighed, at vi i år kan fejre årsmøde nummer 101.
Det er et resultat af en fælles indsats, fælles værdier og hårdt arbejde.
Det er et resultat af fælles idéer og samarbejde på alle niveauer.
I børnehaverne og skolerne her i Sydslesvig.
I foreningerne og på arbejdspladserne.
I kulturlivet og på handelssiden.
Fra politisk hold i København, Berlin og Kiel.
Det kan I, det kan vi alle, være stolte af.
Og det kan være – ja bør være - til inspiration for andre.
Det dansk-tyske venskab lever af udveksling og dialog.
Det bidrager I her i Sydslesvig til hver evig eneste dag.
I kraft af jeres samtaler og venskaber med tyske naboer.
Og i kraft af jeres danske hjerterum og fællesskab.
Tusind tak for det.
Jeg vil ønske jer alle et godt årsmøde 2022.
Et årsmøde med plads til debat, diskussion og forskellighed.
Men dog altid et årsmøde i venskabets tegn.
Tusind tak for jeres opmærksomhed.
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