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Sydslesvigsk Forenings informationsblad
Denne KONTAKT ser anderledes ud, end vores læsere er
vant til. Det skyldes, at SSF kort
før jul besluttede at udsende en
særudgave i starten af året for at
imødekomme et stort informationsbehov om et af foreningens
projekter, »Mindretallenes Hus«
i Flensborg.
Dette forehavende, der også
har været genstand her i KONTAKT gennem næsten er årti, er
kommet ud i hårdt farvand her
på det sidste. Bølgerne er gået
højt i artikler i Flensborg Avis
og vores avis' læserbrevsspalter.
Både danske politikere, andre
organisationer i Sydslesvig og
enkelte SSF-medlemmer har givet udtryk for kritik af projektet
på den ene eller anden led. I
denne sammenhæng er det blevet meget tydeligt, at der også
findes en hel del misforståelser
om, hvordan projektet ser ud,
hvad det indebærer og hvem
der nyder godt af det.

Sjældent har et projekt med tilknytning til det danske mindretal
vakt så stor opmærksomhed og
debat som Mindretallenes Hus.
Det europæiske projekt har på
det sidste skilt vandene og ført til
hidsig avisomtale. SSF beklager at
den har ansvar for uklarheder og
misforståelser og vil nu gøre sit for
at føre en direkte dialog og samle
mindretallet om projektet igen.
Hvad er der sket?
I næsten ti år har SSF sammen med
den europæiske mindretalsunion
FUEN og det tyske mindretals Bund
Deutscher Nordschleswiger arbejdet
på at få projektet „Mindretallenes
Hus“ op at stå. »Det har været
en meget kringlet proces. En stor
hurdle har været den komplicerede
finansiering med fire parter - Tyskland, Danmark, Slesvig-Holsten og
Flensborg. Det har været noget af en
udfordring,« fortæller SSFs formand
Jon Hardon Hansen. »Vi skulle have
overbevist alle parter og opnå et
tidsmæssigt sammenfald mellem de
forskellige bevillinger, der jo betinger
hinanden. Enten så giver alle, eller
ingen giver, det er aftalen.“
Begejstring i Berlin og Kiel
SSFs førstemand medgiver, at dette
kun til dels er lykkedes. »Den tyske
side har vi kunnet overbevise forholdsvis hurtigt, og SSW har hjulpet med at få finansieringen på
plads. Både hos repræsentanter
for forbundsregeringen i Berlin og
landsregeringen i Kiel har der være
begejstring for ideen. Deres mindretalskommitterede har aktivt engageret sig for at få støtten rejst. Det tog
nogen tid, inden vi teknisk fandt den
rette vej, men viljen har været der
hele tiden,« vurderer SSFs formand.
»Den danske side har dog ikke været
helt så nem at overbevise, og jeg fornemmer, at det er blevet endnu vanskeligere efter folketingsvalget 2015.«
Tøven i København
Danmark har 2012 finanseret forundersøgelserne og 2013 et Interreg-Projekt om Mindretallenes Hus,

Derfor bruger vi denne særudgave af KONTAKT til at gå i dybden. Vi besvarer på side 2 og
3 alle spørgsmål, der er blevet
stillet i de sidste uger. Vi tager
kritikken op og svarer på disse
ytringer - både i forretningsudvalgets leder på side 2 og i vores
opstilling over kritikpunkterne
på side 4. Så kan enhver danne
sig en mening om, om hun/
han deler kritikken og de delvist til bunds liggende politiske
holdninger. En tidslinje på side
5 giver overblik over, hvordan
det komplicerede forløb i dette
langvarige projekt har været.
Og sidst men ikke mindst har vi
samlet nogle ytringer om »Mindretallenes Hus« fra venner og
frænder udenfor mindretallet,
der viser, at der er mange som
håber på, at Mindretallenes Hus
ikke kuldsejler. Vi ønsker god
læsning.
I næste uge får du så din vante
KONTAKT med stort og småt
om SSF og mindretallet igen.

Tegning: Arkitekt Povl Leckband

HVORFOR EN SÆRUDGAVE?

Mindretallenes Hus: Uklarheder
og misforståelser må afklares
så SSF har oplevet, at der har været
ideel og økonomisk opbakning til at
gå videre med planen. »Det har vi
glædet os over. Men siden har der
været et valg, et nyt flertal og en
almen politisk udvikling der gør, at
der er mindre forståelse. Flere medlemmer af Sydslesvigudvalget har
den opfattelse, at det udelukkende
er deres opgave at støtte de danske i
Sydslesvig og ikke det internationale
mindretalsarbejde. Jeg kan sådan
set godt forstå, at de kan få en fornemmelse af, at det ikke er deres
bord. Men den logiske konsekvens
er for mig at se så, at vi søger regeringen om støtte fra en anden del af
budgettet, og det er det vi har gjort
i anden omgang. Faktisk mener jeg i
dag, at vi skulle have gjort sådan allerede første gang“, siger Jon Hardon
Hansen selvkritisk. Han er glad for
at kulturminister Mette Bock åbenbart kunne følge denne argumentation og i sidste decemberuge 2017 i et
læserbrev til Flensborg Avis bekendtgjorde, at hun havde til hensigt at
støtte projektet økonomisk.
Diskussion og splid i Sydslesvig
Læserbrevet var dog forbundet med
kravet om, at der var enighed om
projektet i mindretallet, og den er
aktuelt ikke givet. For i løbet af de
sidste måneder har fremgangsmåden
omkring ansøgningen til Danmark
ikke kun ført til forargelse hos Sydslesvigudvalget. Der er også opstået
en debat i det danske mindretal.
Der har både været fremført kritik af
SSFs måde at orientere mindretallet
på, og der er blevet rejst spørgsmål
om, hvorvidt Mindretallenes Hus
går på bekostning af andre dele af

mindretallet, og om projektet ikke
også kunne realiseres i de bestående
bygninger. (Se opstillingen over de
enkelte kritikpunkter på side 4)
Beklager kommunikationsbrist
Jon Hardon Hansen medgiver, at SSF
ikke har ført en optimal informationspolitik. »Vi har forsømt at orientere helheden i mindretallet, der ikke
skal finansere men dog ideelt bære
projektet, grundigt nok.« Men han
afviser beskyldninger om, at det skulle have været med vilje. »Det er hård
kost, noget af det vi har fået skubbet
i skoene. Det har været sårende,
men giver selvfølgelig anledning til
selvransagelse. Noget af kritikken har
været helt ude i hampen, men vi har
måttet tage andre ting til os og må
erkende, at der er noget vi har forsømt. Det beklager vi.«
Han erkender, at SSF ikke har være
god nok til at informere løbende både om forløbet og om projektet som
sådan: »Det er åbenbart ikke lykkedes os og FUEN godt nok at tegne et
tilstrækkelig konkret billede af, hvad
der sker i Mindretallenes Hus. Derfor
er der hos nogle opstået indtryk af, at
projektet kunne finde sted hvor som
helst og muligvis spredt over flere
bygninger. Men mindretallet har ikke
et sted, der kan opfylde alle kriterier
og forventninger, derfor har vi netop
valgt pakhusprojektet. Så det er desværre enten-eller. Samtidig har nogle
fået den bekymring, at driften på op
til 54.000 euro om året går på bekostning af SSFs andre behov, og at
hele mindretallet betaler regningen,
hvis det går galt. Det er forkert, og
også det må vi afkræfte.«

I SSF-formandens øjne undervurderer kritikerne konsekvenserne af en
videre konflikt i mindretallet og dermed et dansk nej til finansieringen.
»Følgerne vil være langt værre, end
at kun Mindretallenes Hus udebliver.
Når Flensborg har været omdrejningspunkt for mindretalspolitikken
i Europa i rigtig mange år, så tager vi
det som en selvfølge, men det kommer selvfølgelig ikke af sig selv. Det
er, fordi både SSF og det tyske mindretals BDN har spillet en vægtig rolle i FUEN, organiseret understøttelse
Foto: SSF

fra den danske og den tyske stat og
dermed holdt FUEN på stedet. Men
det kan meget hurtigt smuldre, og så
kan vi skyde en hvid pind efter alle
ideer om, at vi er et særligt sted på
mindretalslandkortet. Det er jo ikke
uden grund, at SSW har Mindretallenes Hus med i sit valgprogram, og at
delstatsregeringen 2015 fik det med
i sin Landesentwicklungsstrategie.
Den positive virkning rækker langt
ud over mindretallet og Flensborgområdet. Og vi må ikke glemme, at
den internationale reklame fra tysk
side med, at vi er de gode i mindretalspolitikken, også i sidste ende er
en slags livsforsikring for det danske

mindretal. Jo mere det fylder og
er del af landets image, jo sværere
bliver det for politikere på et senere
tidspunkt at gentage lignende svinestreger som 100%-historien«, mener
SSFs formand.
SSF vil genoprette tilliden
Jon Hardon Hansen håber, at der
hurtigt findes en afklaring på de åbne
spørgsmål, for det vækker forundring
hos tilskudsgiverne på begge sider
af grænsen, at mindretallet nu står
splittet i dette spørgsmål. Hidtil har
SSF med stor opbakning fra SSW og
med Samrådets viden kæmpet for
at få det hele til at gå op i en højere
enhed. Derfor satser han nu på information og åbenhed for at vække
tillid og genskabe enigheden. »Vi er
stadig overbevist om, at projektet er
en god vision, der gavner alle. Derfor
tager vi nu kritikken til os, forklarer
projektet bedre, tager en grundig
dialog med de andre organisationer
og imødekommer deres ønsker om
gennemsigtighed og sikkerhed. Vi
har intet at skjule og lægger gerne
alt, der måtte være ønsket, frem. Og
hvis et særskilt regnskab for Mindretallenes Hus er det, der skal til for at
skabe tillid og genetablere opbakningen til projektet, så er vi bestemt
også åbne for dette. Vi skal tage den
tid, det tager at imødekomme alle
informationsbehov og tage så mange
som muligt med, men vi skal ikke
stoppe processen, for så kommer
det aldrig i gang igen. SSF vil gøre sit
til i de næste uger at genskabe den
grundlæggende enighed om projektet og vi håber, at det er noget vi har
til fælles med de andre organisationer i Samrådet.« leb
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Godt nytår! - og lad
os starte på en frisk

Ja, kommunikationen omkring
mindretallenes hus kunne have
været bedre. Når der er nogle,
der får ting så galt i halsen, at de
stiller spørgsmålstegn ved SSFs
lødighed, så må der været gået
noget galt. Men nej, det må ikke
give anledning til at stille spørgsmålstegn ved et godt projekt. Og
nej, det er slet ikke acceptabelt, at
dette benyttes til at drage projektet i tvivl, fordi nogen har et horn
i siden på nogen. Eller fordi nogen
har den politiske holdning, at det
ikke er det danske mindretals opgave at være solidarisk med romaer og andre mindretal.
Ja, dette projekt handler i høj
grad om at hjælpe andre, der
har brug for det, og ikke helt så
meget om det danske mindretal.
Og ja, vi står overfor store - og
langt større - udfordringer i mindretallet, som vi først og fremmest skal have løst. Men nej,
det må ikke være et spørgsmål
om enten-eller. “Mindretalskonflikt“ er noget som i vores hverdag
umiddelbart virker langt, langt
borte. Men vi har selv nydt godt af
andre mindretals og FUENs solidaritet, i 2010 da vores skolebørn
lige pludselig ikke skulle være 100
% værd længere eller i 2005 og
2012 da SSWs landdagsmandater
i nogles øjne ikke længere var
fuldtgyldige. Det varmede ikke
kun, det efterlod også indtryk hos
beslutningstagerne. Heldigvis var
vi i sidste ende stærke og heldige
nok til at mobilisere et politisk
flertal med vores eget parti i spidsen. Men andre har ikke disse
muligheder. Mindretallenes Hus er
et signal mod indelukket national
selvtilfredshed. Det behager ikke
alle, men det er det, der er brug
for i dagens Europa.
Og nej, Mindretallenes Hus
er heller ikke en ensrettet vej.
Dem af os, der har været så heldige at måtte møde andre mindretal
i FUEN, FUENs ungdomsorganisation YEN eller i det europæiske
mindretalsparti EFA ved, hvor
givende og inspirerende det er at
møde mennesker, der på denne
måde har noget til fælles med os.
Det styrker identiteten, og det giver inspiration til at udvikle vores
egen hverdag i mindretallet. Det
kunne give os en tiltrængt saltvandsindsprøjtning, hvis ikke kun
organisationernes ledelser men
også de mange aktive på andre
planer fik mulighed for at opleve
mennesker fra andre mindretal,
når de besøger Mindretallenes
Hus.
Ja, Mindretallenes Hus som et
af flere SSF-projekter har fyldt
rigtig meget i de sidste mange
måneder. Det er et vanskeligt

projekt. Men nej, det betyder
ikke, at SSFs ledelse ikke kerer
sig lige så meget om foreningens
egen udvikling. Derfor håber vi
på en snarlig lykkelig beslutning,
så vi kan komme videre med alle de vigtige spørgsmål omkring
foreningsudviklingen: Hvordan
videreudvikler vi strukturerne og
bakker de mange frivillige rundt
omkring op? Hvordan fortsætter
vi saneringen og udviklingen af
de bygninger, vi selv bruger til
dagligt? Hvad er der brug for
rundt omkring? Skal noget måske
sælges? Hvilke danske tilbud kan
og bør vi lokalt og regionalt give
vores medlemmer om 10, 20 år?
Hvordan ser mindretallets identitet og sprogbrug overhovedet ud
i det 21. århundrede, og hvordan
vil vi påvirke udviklingen? Det er
spørgsmål, vi kun i fællesskab i
en demokratisk proces kan finde
svar på.
Ja, der er irritationer lige nu.
Men nej, vi vinder intet ved at
give op, for så taber alle. Mindretallet taber sikrede tyske tilskud
på mere end 1,3 millioner Euro,
som forsvinder i de almene offentlige budgetter igen. Vi taber
vores anseelse hos dem udenfor
Sydslesvigs grænser, der er velmenende, og vi taber muligheden for
at videreudvikle os gennem mødet
med andre mindretal. Flensborg
taber sin rolle som et centrum for
de europæiske mindretal. Det
dansk-tyske grænseland og Slesvig-Holsten taber et særkende, der
er profilskabende langt ud over
landets grænser. Og Danmark og
Tyskland taber en mulighed for at
fremme en udenrigspolitik, der
bygger på konfliktforebyggelse og
kriseløsning i de mere ustabile egne af Europa og Verdenen - noget
der mere end nogensinde er brug
for for at skabe fred og for at forhindre flugtbevægelser.
Vi har stadig en chance for at
undgå det. Så lad os tale med
hinanden, lytte til hinanden og
finde en løsning, der garanterer,
at ingen taber og fællesskabet
vinder. SSF har altid spillet med
åbne kort, men måske forsømt at
vise dem frem ofte nok i forløbet.
I denne særudgave af KONTAKT
lægger vi kortene på bordet. De
er forbundet med et håb om, at
de giver grundlag for en funderet
beslutning.
Godt nytår, Sydslesvig!
SSFs forretningsudvalg
Jon Hardon Hansen,
Gitte Hougaard-Werner,
Steen Schröder,
Kirsten Futtrup
og Anette Neumann
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Mindretallenes Hus skal opstå i det undselige pakhus til højre, der grænser op til Flensborghus' store sal. (Foto: SSF)

SSF besvarer alle
spørgsmål vedr.
Mindretallenes Hus
Hvad handler Mindretallenes
Hus egentlig om?
Mindretallenes Hus er ideen om
at etablere et „kompetencecenter“
for mindretalspolitiske spørgsmål i
Flensborg, der bygger på den danske
folkeoplysningstradition. Målgruppen er i første linje de 100 Millioner
mennesker i Europa, der hører til
et hjemmehørende nationalt eller
sprogligt (autoktont) mindretal. Ideen
bygger bl.a. på kendsgerningen, at
mindretal og statslige repræsentanter fra hele Europa kommer til det
dansk-tyske grænseland for at se,
hvordan vi har opnået et fredeligt
samliv mellem mindretal og flertal.
De besøger både mindretallene
i regionen samt den europæiske
mindretalsunion FUEN og mindretalsforskningsinstituttet ECMI i
Flensborg. I Mindretallenes Hus skal
både gæster udefra og lokale kunne
få informationer om mindretallene i
regionen, om mindretal i andre dele
af Europa, om konflikter mellem
mindretal og flertal og om mulige
løsninger. Desuden skal der være
rum til at drøfte situationen i eget
land og at få sparring fra andre mindretal og fagfolk.
Hvis idé er Mindretallenes Hus?
Mindretallenes Hus er opstået som
idé i slutningen af sidste årti, blev
sidenhen videreudviklet indenfor
FUEN og drøftet af mindretallene og
flertalsrepræsentanterne i „Dialogforum Norden“. Ideen er blevet kon-

www.minority-safepack.eu

kretiseret i forbindelse med, at SSF
i 2013 overtog bygningskomplekset
Nørregade 78 ved siden af Flensborghus. Siden har især SSF og Bund
deutscher Nordschleswiger (BDN)
samt deres repræsentanter i den
europæiske mindretalsunion FUEN
drevet værket med stor opbakning
fra forbundsregeringens og landsregeringens mindretalskommitterede.
Hvad skal Mindretallenes
Hus rumme?

ser, konferencer og andre arrangementer - sådan som det sker med
Flensborghus’ sal allerede nu. Der er
gode udsigter til at kunne markedsføre stedet ud over mindretallene,
da moderne mødelokaler er mangelvare. I samarbejde med partnere vil
man også kunne tilbyde en kombination med overnatning i nærheden.
Hvad skal der konkret ske
i Mindretallenes Hus?

Kort sagt kunne man sige, at Mindretallenes Hus (MH) skal være både:
- Pr-agentur og dokumentationscenter: Det skal være kontaktsted
for alle, der søger informationer og
viden om mindretallene. Der skal
laves opsøgende
offentlighedsarbejde
for mindretallene og
mindretalssprogene.
Der skal spredes
viden om mindretallenes mangfoldige
„merværdi“ for
samfundet. Der skal
skabes forståelse for
den helt naturlige
flersprogethed i
Europas lande.
- Projektkontor og
Foto: Lars Salomonsen
laboratorium: Der
skal udvikles mindretalsprojekter og skaffes EU-midler
dokumentationscenter (ca. 66 m2),
der orienterer om mindretallene i
til disse. Unge mennesker fra mindretallene skal have mulighed for at
Europa og i det dansk-tyske grænseland. Desuden skal der være modermøde andre unge, udvikle sig og få
ne mødefaciliteter (ca. 140 m2), så
hjælp til at omsætte deres egne ideer. Der skal desuden med konkrete
der kan afholdes kurser, seminarer,
projekter bidrages til, at romaerne
konferencer og andre arrangementer
anerkendes i de europæiske lande.
på stedet. Disse skal både være i
- Folkehøjskole og tænketank: Der
FUEN-regi og arrangeret af danske,
skal laves arrangementer („Flensfrisiske eller tysk-nordslesvigske mindretalsorganisationer i området. Desburger Dialogtage“) for mindreuden vil der være en garderobe, der
talsmennesker ligesom for politikere,
vil kunne bruges som bar. Udover
embedsfolk, videnskabsfolk og
FUEN tilbydes ECMI og Europa-unirepræsentanter for civilsamfundene,
versitetet i Flensborg at gøre brug af
der giver dem en bedre forståelse for
faciliteterne.
mindretal og nye ideer med hjem.
Af økonomiske grunde skal der også
På denne måde skal der hjælpes
åbnes op for, at andre organisationer,
med at bygge bro mellem flertal og
virksomheder, offentlige institutioner
(gamle og nye) mindretal. Der skal
mm. både fra regionen eller udefra
arbejdes med konfliktforebyggelse og
kan leje faciliteterne til møder, kur-løsninger.
Mindretallenes Hus skal omfatte
hovedkvarteret for den europæiske
mindretalsunion FUEN (ca. 100 m2).
Der skal udvikles et informations- og
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Hvorfor i Flensborg?
Flensborg har i de sidste årtier været
en slags højborg for mindretalspolitik
og -forskning i Europa. Her har den
europæiske mindretalsunion FUEN,
der repræsenterer 90 medlemsorganisationer i 33 europæiske lande
(langt ud over EU), sit hovedkontor.
Desuden har det europæiske mindretalsforskningsinstitut ECMI sin
central her, og Flensborg universitet
har ligesom University College Syd i
Haderslev fokus på mindretalspædagogik og -sprog. På denne baggrund
har ikke kun mindretallene, men
også delstatsregeringen i Slesvig-Holsten og Flensborg kommune en stor
interesse i at sikre og udbygge Flensborgs rolle som europavidt kompetencecenter for mindretal.
Hvor skal Mindretallets Hus ligge?
Mindretallenes Hus skal være placeret i en gammel, fredet lagerbygning
fra 1700-tallet. Pakhuset blev bygget
til vestindienhandelen i Flensborgs
storhedstid som vigtig handelshavn i
Danmark. Det ligger bag den gamle
købmandsforretning „C. C. Petersen“
i forhuset Nørregade 78 og grænser
umiddelbart op til Flensborghus’
parkeringsplads, hvorfra der også
skal være adgang til bygningen (se
oversigtskortet). Disse bygninger ejes
allerede af SSF og skal fremover være
en del af Flensborghus-komplekset.
Hvem skal drive huset?
Ligesom resten af Flensborghus skal
også pakhuset fremover drives af
SSF. SSF står som udlejer til FUEN,
administrerer mødefaciliteterne,
vedligeholder bygningen og organiserer efter ønske også catering m.v.

2012 til 2015 og ideerne til driften af
Mindretallenes Hus findes på
www.fuen.org/key-topics/forum-ofthe-european-minorities-house-ofminorities/
Hvorfor driver FUEN ikke Pakhuset
med Mindretallenes Hus selv?
FUEN har været med fra starten og
var fra 2013 til 2015 ledende partner
i Interreg-projektet „Haus der Minderheiten“, der handlede om at udvikle ideen. Men det handler om en
SSF-bygning, der skal renoveres og i
den daglige drift skal bruges til mere
end kun FUEN-aktiviteter. Derfor
giver det mest mening, at SSF står for
rammerne og søger om tilskudene til
renoveringen af Pakhuset og står for
dets drift, selvom det er FUEN, der
skal levere en væsentlig del af indholdet i Mindretallens hus.
Hvor stort er behovet for
et Mindretallenes Hus?
Mindretallenes Hus er noget fuldstændig nyt, og man kan ikke bare
få et markedsforskningsinstitut til at
ringe rundt til mindretal og stater
og spørge, om de har lyst til at lære
noget om mindretal og om de har en
mulig konflikt, de kunne tænke sig
at få belyst. Det vi har, er egne erfaringer, FUENs erfaringer, ECMIs erfaringer og andre mindretals interesse
i et sådan projekt. De viser, at der
er potentiel efterspørgsel for et sted,
hvor folk kan opleve fungerende
mindretalspolitik i praksis og samtidig
lære om og drøfte aktuel mindretalspolitisk viden og forskning udenfor
de vante rammer. Disse mennesker
kan fremover henvises til Mindretallenes Hus og dets tilbud. Men det
er et helt nyt tilbud, som ikke findes

Hvad koster Mindretallenes Hus?
Saneringen koster et engangsbeløb på op til 2,74
millioner euro for at gøre
den fredede bygning i
stand og indrette den med
moderne faciliteter. Denne sum er bevidst kalkuleret konservativt, således
at der ikke er risiko for
overskridelser af budgettet
, som man kender det fra
offentlige byggeprojekter. Der er også taget højde for prisudviklingen.
Afskrivning, vedligeholdelse og drift
af bygningen er kalkuleret til 54.200
euro netto om året. De faktiske omkostninger vil være noget lavere, da
Mindretallenes Hus kan gøre brug af
personale, indkøb mv. via det øvrige
Flensborghus. Desuden vil SSF i de
næste år i forbindelse med en resultataftale (Ziel- und Leistungsvereinbarung) få et højere tilskud fra landet
Slesvig-Holsten, der udover til det
danske mindretalsarbejde også skal
bruges til at styrke det internationale
arbejde.
Hvem betaler Mindretallenes Hus?
SSF har sammen med SSW, de andre
mindretal i regionen og ministerpræsidentens daværende mindretalskommitterede Renate Schnack
arbejdet for, at saneringsprojektet
finansieres 50:50 af den tyske og
den danske side. Forbundsregeringen i Berlin, landsregeringen i Kiel og
Flensborg kommune har tilsammen
afsat 1,37 millioner euro til projektet
under forudsætning af, at de andre
parter giver deres andel. Det danske
tilskud er hidtil ikke på plads.

Hvem støtter Mindretallenes
Hus politisk?
Mindretallenes hus bakkes hidtil
op af mindretallene og politikere i
Tyskland og Danmark. Syd for grænsen har ikke kun SSW engageret
sig for tyske tilskud. Især den tyske
regering har været meget optaget af
projektet. Det er der flere grunde
til: Mindretalsspørgsmål har stor
bevågenhed i tysk udenrigspolitik,
fordi man kan se, at den er nøglen
til løsningen på mange konflikter
over hele verden. Dette gælder ikke
mindst også for romaernes skæbne
i EUs medlemslande. Tyskland er
på baggrund af sin historie særdeles
sensibel på området. Desuden kan
man se, at man med mindretallene i
grænselandet har noget helt særligt,
der er profilskabende for Tyskland,
Slesvig-Holsten og Sydslesvig. Til
projektets fortalere og understøttere
hører bl.a. tidligere udenrigsminister
og nuværende forbundspræsident
Frank-Walter Steinmeier (SPD), nuværende udenrigsminister Sigmar
Gabriel (SPD) forbundsregeringens
„kulturminister“ (Bundesbeauftragte für Kultur und Medien) Monika
Grütters (CDU) og hidtidige mindretalskommitterede Hartmut Koschyk
(CDU), Slesvig-Holstens nuværende
ministerpræsident Daniel Günther
(CDU) og tidligere regeringschef Tor-

sten Albig (SPD) og Flensborgs nuværende overborgmester Simone Lange
(SPD) og tidligere overborgmester
Simon Faber (SSW).
I Danmark har der også været fortalere for projektet, bl.a. tidligere
udenrigsminister Martin Lidegaard
(Radikale Venstre), kulturminister
Mette Bock (Liberal Alliance), tidligere formand for Sydslesvigudvalget
Kim Andersen (Venstre) og andre.
Samtidig møder projektet dog forbehold i nogle kredse. Især hos Dansk
Folkeparti, der ikke er del af regeringen men har stor indflydelse siden
Folketingsvalget 2015, er sympatien
for det internationale mindretalsarbejde (og andre mindretal som romaerne i Danmark) begrænset. Men
også hos andre partier vil man aktuelt godt støtte det danske mindretal,
men ikke absolut det europæiske
mindretalsarbejde.
Hvad sker der, hvis Danmark ikke
støtter Mindretallenes Hus?
Så bortfalder de tyske tilskud, hele
det danske mindretals omdømme
lider skade, og ideen bliver omsat
andersteds. Mindretal og engagerede
mennesker i flere andre mindretalsregioner i Europa - deriblandt
Sydtyrol og Ungarn - står på spring

OVERSIGTSKORT

sse

Mindretallenes Hus
set fra vest. Glastårnet
med trappeopgangen
og en garderobe/bar
vil ikke kunne ses fra
gården i Nørregade
78, da det ligger bag
Flensborghus sal og
kun giver adgang fra
Flensborghus' gård.

tilsvarende i Europa og
efterspørgslen vil først for
alvor opstå, når det bliver
kendt. Derfor vil SSF især
i startfasen gøre brug af
at markedsføre møde- og
konferencefaciliteterne i
regionen, for at sikre økonomien. Det skaber rum
for at etablere mindretalstilbudet over en længere
årrække.

Norderst
ra

FUEN overtager en væsentlig rolle
i forhold til at skabe „indholdet“ i
Mindretallenes Hus, der ene og alene finansieres af mindretalsunionen
selv. I et »letter of intent« skriver
FUEN-præsident Lorent Vincze i oktober 2017 til politiske beslutningstagere: »Furthermore all our future
endeavors, projects, ideas, and visions include the physical space and
the concept House of Minorities.
[...] Activities we would like to host
include: Meetings, Seminars, Study
visits, Youth exchange, and Summer
and Winter University. The House of
Minorities will become a Resource &
Competence Center, a Think Tank,
a place of networking, a place of
democracy, and a place of dialogue
between the minority and majority.«
Mere om FUENs Interreg-projekt fra

Snit gennem Mindretallenes Hus set fra nordlig
retning. Udkast ved arkitektkontoret Povl
Leckband fra 2011. (Grafik SSF/SPT)

Pakhuset
privat

m

ejendo

(»Mindretallenes
Hus«)

set
Forhjeu
ndom)
(SSF-e

78

hus

Flensborg

Nørregade

til arrangementer. Disse ydelser står
især SSFs ejendomsafdeling, pedel
og oldfrue for, sådan som det i dag
allerede er tilfældet med resten af
Flensborghus. Til formålet ansættes
desuden en ekstra serviceperson på
deltid. Mindretallenes Hus vil figurere som en selvstændig post i SSFs
regnskab.

Tegning: Arkitektkontor Povl Leckband

- Åbent mødested og lukket forhandlingsrum: Der skal skabes rum for at
mindretal solidariserer sig og også
mulighed for at konfliktparter kan
finde sammen i et formidlende miljø,
der kan give nye perspektiver, såfremt sådan noget er ønsket. Og ikke
mindst er et sådant hus selvfølgelig
ingen ensrettet vej og vender også
indadtil i det danske mindretal: Det
kan være smeltedigel for den udvikling, som vores mindretal gennemgår. Og mødet med andre mindretal
kan også give os masser af inspiration
til, hvordan vi vil, at det danske
mindretal eller frisernes fællesskab
konkret skal se ud i midten af det 21.
århundrede.
Mange af disse opgaver skal varetages af FUEN, der i forvejen arbejder
på området og er indstillet på at løfte
opgaven. Allerede i dag kommer der
hvert år grupper og enkeltpersoner
til regionen for at lære om mindretallene - enten fordi de selv beder om
det eller bliver inviteret af FUEN. Og
ECMI, der er mødested for interesserede grupper og konfliktparter fra
andre dele af Europa, har ligeledes
mulighed for at benytte faciliteterne
og bidrage til husets profil.

Lille sal

Stor sal

76

SSF FL amt
SSF
SdU

74

SSF
SdU
SSW
SSF
SdU

SSW

SSW

Grafik: SSF/SPT
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SPØRGSMÅL & SVAR

Forhuset i Nørregade 78 har 20132015 dannet rammen omkring et forberedende Interreg-projekt »Haus der
Minderheiten«. (Foto: Sven Geißler)

for at overtage og omsætte ideen,
hvis den ikke bliver til noget i Flensborg. Men det ville også betyde, at
FUEN-hovedkvarteret med sine 10
arbejdspladser flytter sammen med
konceptet, og Sydslesvig mister sin
rolle som kompetencecenter for mindretalspolitik i Europa. Dette vil ikke
kun skade mindretallene, men hele
Slesvig-Holsten og grænselandet, der
netop satser på den profilskabende
virkning af et mindretalspolitisk center i Flensborgregionen.

Hvorfor er Forhuset i Nørregade 78
ikke længere del af projektet?
2015 havde SSF for initiativtagerne
til Mindretallenes Hus oprindelig søgt
om støtte på 4,34 mio. euro til sanering af SSFs ejendomme i Nørregade
78 samt til reetablering af Flensborghus’ barokke mansard-tagkonstruktion. Denne ansøgning var blevet til
efter dialog med forbundsregeringens
mindretalskommitterede og i samarbejde med Flensborg kommunes
frednings- og saneringseksperter, der
havde ønsket af medtage hovedbygningens tag i projektet. I ansøgningen
hedder det om Nørregade 78: „Im
Vorderhaus werden Verwaltungs-

ØKONOMIEN
räume eingebaut, das Haus der
Minderheiten soll in den historischen Querspeicher („Packhaus“)
integriert werden.“ Desuden skulle
Flensborghus gård (parkeringsplads)
omdannes til et multifunktionsareal,
hvor der også kunne afholdes friluftsarrangementer. Efter at man havde
fået afslag, blev det dog i dialog med
forbundsregeringen og de andre implicerede besluttet at koge projektet
ned til selve pakhuset samt gården
og at søge pengene fra en anden
pulje med mindre konkurrence. Dermed opstod det nuværende projekt
på 2,74 mio., der blev udviklet i
sommeren 2015 og siden har dannet
grundlag for alle videre ansøgninger
om tilskud. Projektet Mindretallenes
Hus kan også omsættes i pakhuset
alene.
Hvorfor står der så Mindretallenes
Hus på den gamle købmandsbutik
ud mod Nørregade?
Til konkretisering af ideen om Mindretallenes Hus blev der 2013-2015
gennemført et dansk-tysk projekt
med Interreg-midler, der skulle udvikle konceptet for Mindretallenes
Hus. I denne sammenhæng fik FUEN
et projektkontor i den tidligere butik
i forhuset, der - svarende til Interreg-projektets titel - nødvendigvis
måtte opkaldes „Haus der Minderheiten“. FUEN-hovedkontoret ligger

Samlede ansøgninger om tilskud til for saneringen af
Pakhuset og installation af Mindretallenes Hus (i euro)
2017

2018

2019

2020

Ialt

Tyskland
Bundesregierung
Landesregierung

600.000
50.000

Stadt Flensburg

200.000 200.000 46.000 496.000
137.000 137.000

Ialt

274.000
1.370.000

Danmark
Ialt

1.370.000

Total

2.740.000

videre hen i Flensborghus’ gård og er
2017 flyttet til Schiffbrücke 42 (tidl.
SSW-landssekretariat). Men da organisationen efter at Interreg-projektet
udløb 2015 fortsat havde interesse
i at være synlig ud mod Nørregade,
har de fået lov til fortsat at benytte
lokaliteterne. Derfor er der stadig liv
i butikken og betegnelsen „Haus der
Minderheiten“ på døren.
Hvad vil SSF bruge de andre bygninger i Nørregade 78 til?
Forhuset, der i kernen stammer fra

1500-tallet, har ikke været drøftet i
SSF endnu, fordi andre emner stod i
forgrunden og butikken hidtil er blevet brugt af FUEN. Så derfor er der
ingen færdige løsninger eller beslutninger om det. Det er en mulighed,
på længere sigt at trække andre dele
af SSF-organisationen fra Flensborghuskomplekset sammen omkring
den gamle købmandsbygning og
muligvis endda til gengæld at sælge
andre bygninger i området. Men forhuset må nu først være en del af den
foreningsudviklingsproces, som SSF
har startet.

KRITIK & REPLIK

Hvad siger kritikerne?
Mindretallenes Hus har intet med
det danske mindretal at gøre!
Nogle kritikere insinuerer, at Mindretallenes Hus er et projekt for „de
bonede gulve“ og går hen over hovedet på det daglige liv i mindretallet.
Spørgsmålet er dog, om man virkelig
vil indlade sig på et snævert valg
mellem de egne interesser her og nu
og solidariteten med andre mindretal. Netop med den udvikling mod
national egoisme, som Europa er ude
i andre steder, og som ofte nok går
ud over nationale mindretal, er der
mere end nogensinde brug for, at de
resursestærke mindretal tager et ansvar og sætter et modsatrettet signal.
Bortset fra det vil det danske mindretal i hele sin bredde kunne drage
nytte af lokalerne og af mødet med
andre mindretal. Mindretallenes Hus
er ikke et elitært projekt - tværtimod.
Mindretallenes Hus koster penge,
som det danske mindretal trænger
mere til andre steder!
SSF er meget bevidst om, at der
rundt omkring i Sydslesvig er mange andre projekter, som også fattes
penge. Renoveringen af vores forsamlingshuse, færdiggørelsen af Slesvighus, realiseringen af et mindretalscenter på Sild og opretholdelsen
af Christianslyst er alt sammen små
eller store projekter, der er tiltrængte
og ikke mindre vigtige. Netop derfor
har SSF også gjort det tydeligt, at
Mindretallenes Hus selvfølgelig ikke
skal gå på bekostning af mindretallet,
og at huset i den daglige drift vidtgående skal bære sig selv og dermed
ikke tage midler fra andre i det danske mindretal.
Men når vi taler om renoveringstilskudene, der udgør den største sum,
gælder det heller ikke et enten-eller:
Ideen om, at mindretallet ville kunne
bruge disse penge til et hvilket som
helst andet renoverings- eller byggeprojekt, ignorerer, at den tyske side
er meget optaget af netop dette projekt. Men Mindretallenes Hus kan

på den anden side også være med
til at sætte det danske mindretal og
dets behov højere på dagsordenen i
Berlin.
SSF har vigtigere at tage sig til!
Til SSF hører først basisarbejdet i distrikterne og amterne, de fine kulturelle tilbud vi kan give på landsplan,
det humanitære arbejde og meget
mere. Først dernæst kommer det internationale mindretalsarbejde.
SSF og mindretallet står overfor enorme udfordringer med at fremtidssikre vores forening i de kommende
år. Derfor har SSFs ledelse startet en
foreningsudviklings-proces, hvor alle
kan være med. Men dette alt sammen må ikke betyde, at vi lukker os
om os selv og slet ikke videreudvikler
det internationale mindretalsarbejde.
Vi kan ikke løbe fra vores medansvar.
Med den udvikling, vi har i Europa,
er der mere end nogensinde brug
for, at de resursestærke mindretal er
solidariske og tager et ansvar. Ideel
opbakning til Minority Safepack er
én ting, men det også er nødvendigt
og forsvarligt, at SSF bruger en lille
del af sit samlede budget på det internationale samarbejde.
Mindretallenes Hus kunne
ligesågodt realiseres i
bestående bygninger!
Nogle organisationer har i efteråret
2017 fremført, at mindretallenes hus
kunne realiseres på Dansk Centralbibliotek eller andetsteds, hvor der
er et overskud af lokaler. Dette er
forståeligt nok udfra disse organisationers synspunkt. Disse lokaler er
dog ikke egnede til at omsætte den
plan, der er fremlagt her og vil ikke
kunne indfri de forventninger, FUEN
og tilskudsgiverne har til projektet.
Slagordet om, at „mindretallet ikke
har brug for flere mursten“ ignorerer,
at der her er tale om noget helt nyt,
der ikke er blevet bygget til tidligere.
Så giver det mere mening at tage det
bestående ejerskab i andre mursten
op til overvejelse.

Mindretallenes Hus ville være
bedre placeret i Bruxelles!
Nej, fordi det i Bruxelles bare ville
opfattes som en af tusinde interesse-repræsentationer, og ingen stat ville føle et særligt ideelt og økonomisk
ansvar for institutionen. Det har vi allerede oplevet med EBLUL-kontoret
for de mindre talte sprog, der ikke
findes i Bruxelles længere. Der er
gode argumenter for at placere Mindretalles Hus netop her i Sydslesvig,
på skellet mellem to medlemslande,
der tager deres mindretalspolitiske
ansvar alvorligt og med ECMI allerede driver en etableret forskningsinstitution på området i Flensborg.
Det er atter Flensborg, der får en
fordel fremfor „Udkantssydslesvig“
Indvendingen fra SSFere i Slesvig og
andetsteds er forståelig, men den
bygger på forudsætningen, at mindretallet har frit valg på alle hylder.
De penge, der flyder nu, gives netop
for at styrke Flensborg som mindretalscenter og til et projekt med internationalt perspektiv. Diskussionen er
altså forståelig nok, men Mindretallenes Hus er den forkerte anledning at
hænge denne debat op på.
SSF har snydt Berlin!
Det er blevet insinueret, at SSF bevidst har givet forbundsregeringen
indtryk af, at Danmark 2015 havde
afgivet løfte om den danske halvdel
af projektets finansiering. Dette er
ikke korrekt. Det er rigtigt, at SSF har
udtrykt mere positive forventninger
i denne henseende tidligere. Efter
Folketingsvalget 2015 har det dog
været sværere at organisere opbakning til projektet. Derfor meddelte
SSF også i december 2015 til forbundets mindretalskommitterede,
at den samlede finansiering endnu
ikke er sikret: »Nach dem derzeitigen Erörterungsstand mit dem
Vorsitzenden des Südschleswig-Ausschusses des dänischen Parlaments

(Folketing) sowie dem Land
Schleswig-Holstein ist der
gesamte Finanzierungsplan
zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht gesichert. Die Signale,
die in diesen Gesprächen
zum Ausdruck gekommen
sind, deuten zweifellos darauf hin, dass die Gesamtfinanzierung in den nächsten
zwei Jahren nicht gewährleistet werden kann.«

Foto: Flensborg Avis

SSF har gennemgået hele
forløbet for at opklare, om
der har kunnet opstå en
andet indtryk. Vi har kun
fundet en lidt for optimistisk
formulering fra Flensborg
Mindretalshusets største kritiker: Dansk Folkeparkommune i den afviste bysaneringsansøgning til Berlin tis Martin Henriksen (MF) har lidet sympati for
det internationale mindretals- og menneskerettigi 2015, der nævner, at SSFs
hedarbejde i FUEN og mener ikke, at det er Danegenfinansiering i denne
marks eller mindretallets opgave at støtte det.
sammenhæng ville have
indebåret danske tilskud og
SSF har ikke orienteret
at denne kunne have stået til rådigSamrådet godt nok!
hed med relativt kort varsel. SSF har
altid gjort det tydeligt for vores tyske
Nogle af diskussionerne tyder virkelig
partnere i Berlin, som vi har været
på, at SSF ikke har været god nok til
i en permanent dialog med, at det
at præsentere mellemregningerne i
danske tilskud ikke er sikret endnu,
det komplicerede forløb. Det viser
selvom vi tidligere var mere optimiisær diskussionen om et saneringstilstisk med henblik på udfaldet.
skud til forhuset Nørregade 78. SSF
havde for 2018 søgt Sydslesvigudvalget om penge til en del-sanering af
SSF gået bag ryggen på
den gamle købmandsbutik, der ikke
Sydslesvigudvalget!
længere er del af projektet Mindretallenes Hus. Nogle i mindretallet og
Det har valgt en vis forargelse hos
et DF-medlem af Sydslesvigudvalget
Folketingets Sydslesvigudvalg, at SSF
følte sig „ført bag lyset“, fordi SSF
efter dets afslag til Mindretallenes
havde lovet, at Mindretallenes Hus
Hus har valgt at søge tilskud direkte
ikke ville finansieres fra Sydslesvigbehos regeringen hhv. kulturministeren.
villingen. Det var forbigået dem, at
Dette er dog en logisk konsekvens af,
forhuset siden midten af 2015 ikke
at det aktuelle flertal i Sydslesvigudvar del af projektet og heller ikke del
valget i slutningen af 2016 generelt
af den sidste ansøgning til forbundshar valgt at trække sig ud af støtten
regeringen 2015 og ansøgningerne til
til alt, der hedder internationalt minSydslesvigudvalget, Kulturministeren,
dretalsarbejde.
landsregeringen og Flensborg. Der
er opstået misforståelser, fordi der er
Når Sydslesvigudvalget ikke ser dette
blevet søgt forskellige puljer, og både
som en del af støtten til det danske
ansøgningernes indhold og deres
mindretal, må og kan dette bare ikke
formuleringer har måttet tilpasses
betyde, at Danmark pludselig genehen ad vejen. På denne måde er inrelt ikke har en interesse i at støtte
formationer fra ansøgninger i 2012,
dette område, som ikke mindst er af
der ikke er aktuelle længere, i den
enorm udenrigspolitisk betydning.
aktuelle debat blevet fremført mod
Derfor har SSF rettet henvendelse
SSF, blandt andet af DFs Martin Hentil regeringen med bøn om at støtte
riksen. Det er en af grundene til, at
Mindretallenes Hus fra andre puljer.
forløbet nu fremlægges i alle detaljer
(se også tidslinjen på næste side).
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FORLØBET

ANDRE OM MH
2008
Marts: SSFs hovedstyrelse beslutter enstemmigt at gå efter en lejekontrakt
med forkøbsret for ejendommen Nørregade 78 (forhuset og pakhuset).
Den er bekendt med, at der er behov for omfattende renovering.

2011
Januar: SSFs hovedstyrelse orienteres om en projektansøgning til Sydslesvig-udvalget vedrørende et dokumentationscenter for mindretalsspørgsmål
i forhuset Nørregade 78.

2012
Folketinget (Sydslesvigudvalget) giver økonomisk og ideel støtte til en undersøgelse af mulighederne for et MH i Flensborg.

November: Hovedudvalget orienteres om, at SSF har fået en gave fra et
SSF-medlem til en værdi af ca. 100.000 euro. De går ca. til halvdelen til
renoveringen af Slesvighus og anskaffelse af Pakhuset Nørregade 78.
Forhuset med købmandsbutikken i Nørregade 78 doneres til SSF af købmand Carsten Petersen. Samtidig erhverver SSF for 50.000 euro pakhuset,
der grænser op til Flensborghus gård - med det formål at bruge det til MH.

2013
Slesvig-Holsten og Danmark støtter et Interreg 4A-Projekt „Haus der
Minderheiten“ af FUEN (lead partner), SSF og BDN, der i årene 2013
til 2015 skal udvikle et koncept for driften af MH i Nørregade 78.

2014
Flensborg kommune søger om støtte til et projekt „Haus der Minderheiten“
på 4,34 mio. euro, der omfatter forhuset Nørregade 78, Pakhuset samt
Flensborghus’ tag og gård. Det skal være del af en „Deutsch-Dänische Kulturachse“ og finansieres fra puljen „Nationale Projekte des Städtebaus“.
Konkurrencen er hård, og man får afslag.

September: SSFs generalsekretær orienterer hovedstyrelsen om Interreg-projektet, og om et initiativ fra Flensborg kommune: Den søger byudviklingsmidler til Nørregade 76-78. SSF skal selv skal sørge for 1/3 af den
samlede sum. »Vi skal prøve at få vores egenfinansiering ind i anlægsbudgettet til den danske stat, så projektet støttes både fra dansk og tysk side.«

2015
Maj: Flensborg kommune søger atter programmet „Nationale Projekte des
Städtebaus“ for SSF-projektet men får igen afslag.
Juli: På et kontaktudvalgsmøde i Berlin kommer den mindretalskommitterede Hartmut Koschyk ind på MH og finansieringen via byudviklingsprogrammet. Den danske finansiering påtales ikke. På en efterfølgende fest »50 år
Kontaktudvalg« erklærer Koschyk ifølge talemanuskriptet: »Nachdem auch
schon Zusicherungen des Königreichs Dänemarks und der Stadt Flensburg
für die Übernahme eines Teils der Kosten vorliegen, bitte ich alle hier anwesenden Kolleginnen und Kollegen, für eine Förderung auch seitens der
Bundesregierung und der Landesregierung Schleswig-Holsteins zu werben.«
Oktober: Efter samråd med de involverede, forbundsregeringens mindretalskommitterede H. Koschyk, Flensborg kommune og delstatens fredningsmyndighed besluttes det at koge projektet MH ned til selve pakhuset og
forgården og at søge midler fra fredningsprogrammet „National wertvolle
Kulturdenkmäler“ hos Bundesbeauftragte für Kultur und Medien (BKM).
November: Forbundsregeringens mindretalskommitterede meddeler SSF,
at pengene i stedet tages direkte fra forbundets budget for „Zuschüsse für
investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland“, der fritager MH
for den hårde konkurrence med andre nationale fredningsprojekter.
November: Forbundsdagens budgetudvalg beslutter et tilskud på op til
600.000 euro til projektet MH i 2016.

Marts: Ved jubilæumsfesten for Bonn-København-erklæringerne i Berlin
fremhæver både Danmarks udenrigsminister Martin Lidegård og Tysklands
udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier det dansk-tyske projekt MH som
internationalt fredsprojekt.

August: SSFs generalsekretær gør i et memorandum til tyske politikere med
blik på de tidligere danske tilskud til forundersøgelserne tydeligt: „Der
Südschleswig-Ausschuss hat sich sowohl ideell als auch finanziell dafür
eingesetzt, die Entwicklung der Vision voranzubringen.“ Der træffes ingen
udsagn om et kommende dansk tilskud til MH. De facto er det blevet mere
op ad bakke efter Folketingsvalget i maj 2015.
December: SSF meddeler forbundsregeringens mindretalskommitterede
Hartmut Koschyk i et brev, at den samlede finansiering endnu ikke er
sikret, og at de tidsbestemte forbundspenge derfor ikke vil kunne bruges
indenfor overskuelig tid: „Nach dem derzeitigen Erörterungsstand mit dem
Vorsitzenden des Südschleswig-Ausschusses des dänischen Parlaments (Folketing) sowie dem Land Schleswig-Holstein ist der gesamte Finanzierungsplan zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesichert. Die Signale, die in diesen
Gesprächen zum Ausdruck gekommen sind, deuten zweifellos darauf hin,
dass die Gesamtfinanzierung in den nächsten zwei Jahren nicht gewährleistet werden kann.“

2016
Januar: Forbundsregeringen (BKM Staatsministerin Monika Grütters) arbejder med succes på, at pengene til MH også kan udbetales i et senere budgetår for at afvente den danske finansiering.
August: Efter samråd med danske politikere ansøger SSF Sydslesvigudvalget
om et bygge- og anlægstilskud på 1,37 mio. euro via Sydslesvigbevillingen.
December: Landdagen i Kiel bevilliger støtte på 496.000 euro til MH
December: Sydslesvigudvalget giver afslag på ansøgningen til MH.

April : Forbundsregeringens mindretalskommitterede Hartmut Koschyk
giver på et kontaktudvalgsmøde i Berlin udtryk for optimisme med henblik
på det danske tilskud og henviser til en samtale med den danske ambassade. SSFs formand gør i en replik opmærksom på, at det ikke er i hus endnu.
December: Forbundsregeringens mindretalskommitterede HartmutKoschyk
tager til København for at hverve for dansk understøttelse til MH. Han
mødes blandt andet med Sydslesvigudvalget, Folketingets formand Pia
Kjærsgaard og statsministerens departementchef Christian Kettel Thomsen.
Repræsentanter for FUEN, SSF og BDN deltager i samtalerne.

2017
Flensborg kommune bevilger et tilskud til MH på 274.000 euro.
Maj: BKM meddeler SSF, at midlerne op til 600.000 euro for 2016 også vil
stå til rådighed i de kommende år.
SSF beder efter rådslagning med danske politikere regeringen (kulturministeriet) om et dansk tilskud til MH på 1,37 mio. euro - ved siden af de
tilskud til det danske mindretal, som Sydslesvigudvalget står for.
December: Kulturminister Mette Bock giver i et læserbrev i Flensborg Avis
udtryk for, at hun har været til sinds at imødekomme SSFs ansøgning, men
er kommet i tvivl på grund af den offentlige strid indenfor mindretallet.

Juni: Kulturminister Mette Bock og departementschef Marie Hansen møder
Tysklands kulturstatsminister Monika Grütters og mindretalskommitterede
H. Koschyk i Berlin. Bock og Koschyk udtaler samstemmende, at MH er et
af tre fyrtårnsprojekter i det dansk-tyske grænseland, og at de har aftalt fortsat samarbejde omkring realiseringen af disse projekter.
Efteråret: Der opstår fornyet debat i mindretallet om Mindretallenes Hus
Oktober: I Sønderborg udtaler SHs mindretalskommitterede Johannes Callsen: »Under mit nylige besøg i København sammen med ministerpræsidenten fik jeg fra fremtrædende side flere gange positive signaler fra Danmark
om, at man også her anser det [red.: MH] for at være et fælles projekt«
December: SSF orienterer Samrådet om sin ansøgning og driften af MH.

2018
Januar: SSF møder kulturminister Mette Bock for at drøfte det danske tilskud og den aktuelle situation i Sydslesvig (9.01).
Januar: SSF vil møde Sydslesvigudvalget for at drøfte medlemmers kritik

Januar: SSF lægger ansøgninger og breve frem til offentlig indsigt.
Januar: SSF indkalder Samrådets formænd til et orienterende møde.
Januar: SSFs hovedstyrelse orienteres om den nyeste udvikling.
Januar: SSF bevarer spørgsmål på et ekstraordinært Samrådsmøde.

„In einem europäischen Dokumentationszentrum könnte über
Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft der Minderheiten informiert werden. Die deutsch-dänische
Grenzregion kann so als Kompetenzregion für Themen der Minderheiten weiter ausgebaut werden.“
(Minderheitenbeauftragte Renate
Schnack, 2013)
»Det danske og det tyske mindretal har i årenes løb også selv aktivt
fremmet den dansk-tyske model, for
eksempel i Den Europæiske Mindretalsunion (FUEN). Vi synes det
er en rigtig god idé at styrke dette
arbejde, for eksempel med at oprette ”Mindretallenes hus” i Flensborg,
der bl.a. skal fungere som et kontakt-sted for spørgsmål, der vedrører
de nationale mindretal i Europa.«
(Danmarks Udenrigsminister Martin Lidegaard, 26.03.2015 i Berlin)
»Die Institute, Stiftungen und
Forschungseinrichtungen mit Minderheitenbezug schärfen im In- und
Ausland das Profil unseres Landes.
[...] Die Landesregierung stärkt
dieses einzigartige Profil mit verschiedenen Ansätzen, etwa einer
eigenständigen Sprachenpolitik,
dem Handlungsplan Sprachenpolitik
für die Regional- und Minderheitensprachen Schleswig-Holsteins,
dem Haus der Minderheiten, einem
europäischen Informations- und
Dokumentationszentrum für und
über Minderheiten, einer verlässlichen Förderung der Minderheiten
und durch neue Formen der Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen.«
(»Entwurf Landesentwicklungsstrategie Schleswig-Holstein 2030«,
2017)
»Wir wollen das Kompetenzzentrum
für Minderheitenfragen in Flensburg
sichtbarer machen. Die Minderheitenunion FUEN, das Europäische
Zentrum für Minderheitenfragen
(ECMI) und die Organisationen
der dänischen Minderheit bilden
ein Bündel, das einmalig ist. Dazu
gehören unter anderem die Förderung des Projekts „Haus der
Minderheiten“ und eine stärkere
grenzüberschreitende Vernetzung
aller relevanten wissenschaftlichen
Institutionen.«
(SSW-valgprogram 2017)
»In Europa gärten viele Minderheitenkonflikte oder kämen wie in
Spanien zum Ausbruch, sagte Steinmeier mit Blick auf das Referendum
in Katalonien. Es sei zu wünschen,
wenn das geplante Haus der Minderheiten wie gewünscht dazu
beitragen könne, Konflikte zu lösen
und sich besser zu verstehen.«
(dpa til forbundspræsidentens
besøg 2017 i Flensborg)
»Mindretallenes Hus er er godt
projekt, der åbner op for, at mindretal kan inspirere hinanden. Der
er meget, vi kan lære af hinanden.
Forudsætningen for en vellykket
omsætning er, at finansieringen er
gennemsigtig.«
(SSW-gruppeformand i Landdagen
Lars Harms, 2018)
»Wir stehen natürlich weiterhin zu
dem Projekt und würden uns sehr
freuen, wenn es gelänge, dass alle
Akteure, die deutschen und die
dänischen, an einem Strang ziehen,
um das Haus der Minderheiten zu
realisieren. Ein »Haus der Minderheiten« bietet gerade in den heutigen Zeiten so viele Chancen und
könnte einmal mehr zeigen, wie
wichtig gelebtes Miteinander ist!«
(Flensborgs overborgmester
Simone Lange, 2018)

