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PROTOKOL fra (0/2018) 
 
 SSF’s hovedstyrelsesmøde 
 
 tirsdag den 30. januar 2018, kl. 18.30, 
 på Gustav Johannsen-Skolen, Eckenerstr. 9, Flensborg 
 
 
Delegerede: Sven Nielsen, Jon Hardon Hansen, Annette Neumann, Gitte Hougaard-

Werner, Steen Schröder, Fred Witt, Lars Nielsen, Erik Leth, Povl Leckband, 
Annemarie Erichsen, Jörn Fischer, Nadine Baumann-Petersen, Dirk Clausen, 
Petra Mohr, Manfred Kühl, Preben Holl, Daniela Caspersen, Hans Heinrich 
Johannsen, Tine Bruun Jørgensen, Niels-Jørgen Hansen, Dirk Hansen, Anne 
Mette Jensen 

 
 

Andre: Kim Andersen, Kerstin Pauls, Dorthe W. Salchow, Tine Andresen, Marike 
Hoop, Jens A. Christiansen, Peter Hansen, Lars Thomsen, Michael 
Oetzmann, Anita Börner, Lars Petersen, Lars Bethge, Birthe Hein-Richter 
Som gæster: Bernd Engelbrecht, Timo Essner, Gerburg Ullrich 

 
 
Afbud: Gerd Pickardt, Frauke Alberts, Karen Scheew, Andreas Berg, Karen Rettig,  

Ilwe Boysen, Henry Bohm 
 
 
Protokolfører: JAC og Birthe Hein-Richter 
 
 
Dagsorden: 
1.   Spørgetid for medlemmer af foreningen, jvf. vedtægternes § 12, stk. 7 
2.   Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jvf. § 6 
3.   Valg af dirigent 
4.   Protokol fra mødet den 21. november 2017 og 10. januar 2018 
5.   Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
6.   Siden sidst 
7.   Formandens beretning 
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8.   Præsentation af årsmødeplakaten 
9.   Nyt fra SSFs udvalg 
10. Orientering om SSFs kontaktarbejde på Christiansborg 
11. Eventuelt 
12. Lukket møde 
 
 
Formanden byder velkommen. Skolen har ingen sangbøger, derfor beder formanden om at 
forsamlingen finde sangen på deres mobiltelefoner. Herefter synges: Sneflokker kommer 
vrimlende 
 
Skoleinspektør Ole Uth, Gustav Johannsen Skolen, kommer med et oplæg omkring skolens 
udvikling og virke. Efter en længere byggefase er skolen nu glad for tilbygningen. 
 
Byformand Preben K. Mogensen giver en orientering omkring distriktet SSF Nord, der oprindelig 
bestod af 3 distrikter og nu har ca. 670 medlemmer. Fælles blad med menigheden, børnehaven, 
skolen og distriktet. 
 
 
1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jvf. vedtægternes § 12, stk. 7 
Der er ingen spørgsmål. 
 
 
2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jvf. § 6 
Mødet åbnes. Der er 20 stemmeberettigede hovedstyrelsesmedlemmer til stede, og 
hovedstyrelsen er dermed beslutningsdygtig.  
 
 
3. Valg af dirigent 
Annette Neumann foreslås og vælges som dirigent. 
Dirigenten takker for valget og konstaterer, at mødet er rettidigt indvarslet og lovligt. 
 
 
4. Protokollen fra den 21. november 2017 og 10. januar 2018 
Begge referater godkendes enstemmigt. 
 
 
5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
Dagsordenen udvides med et punkt 6. Siden sidst 
 
Dermed rykker de øvrige punkter et punkt længere ned. 
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6. Siden sidst 
Jörn Fischer er ualmindelig skuffet over formanden, at han ikke fortalte om optagelsen med 
Schleswig-Holstein Magazin, som blev udsendt samme dag, som det ekstraordinære 
hovedstyrelsesmøde fandt sted. Her nævnte formanden allerede, at man ville droppe pakhuset. 
Havde ellers forsvaret SSF efter Udo Jessens udtalelse. Samtidig er han meget skuffet over, at 
formanden og generalsekretæren efter mødet den næste dag bare er gået over til dagsordenen 
igen. Det drejer sig om ærlighed og åbenhed. Der bør ske fornyelse strukturmæssigt og måske 
personalemæssigt. 
 
Petra Mohr siger, at Gottorp amt ligeledes er skuffet og kan tilslutte sig Jörn Fischers ord. 
 
Jon Hardon Hansen beklager meget, at han ikke har nævnt udsendelsen, men han har ikke 
tænkt på interviewet.  
 
Fred Witt er også meget skuffet over situationen og er af samme mening som Jörn Fischer. 
 
Preben K. Mogensen kan ikke forstå hvorfor de er skuffede. Han står bag formandens og 
generalsekretærens udsagn og har fuld tillid til forretningsudvalget. 
 
Steen Schröder beder forsamlingen om én ting, at skelne mellem projektet pakhuset og projektet  
Mindretallenes Hus. De to ting er ikke synonymer for hinanden. Mindretallenes Hus er en idé og  
vision, som ikke kun vi men også de andre organisationer synes er positiv og vil arbejde sammen 
om.  
 
Jon Hardon Hansen beder forsamlingen om, at diskussionen om Mindretallenes Hus bliver 
fortsat på lørdag den 3. februar på hovedstyrelsens seminar på Jaruplund  Højskole, hvor dette 
punkt også står på dagsordenen. 
 
Dette er forsamlingen indforstået med. Petra Mohr meddeler, at hun af personlige grunde ikke 
kan deltage i dette møde og melder derfor afbud. 
 
 
7. Formandens beretning 
  
Nytårskure 
SSF har i januar måned været inviteret til en række nytårskure både nord og syd for grænsen. 
Traditionen tro deltager vi i dem, så vidt det er muligt. Receptionerne giver en god lejlighed til at 
møde vore samarbejdspartnere på en mere slap line. Samtidig giver rammerne mulighed for at 
knytte nye kontakter og således chancen for at udbygge SSFs netværk til gavn for foreningen. 
 
Jens A. har været til Region Syddanmarks nytårsreception i Regionshuset i Vejle den 4. januar. 
Sammen har vi været til Folketingets reception den 9. januar forud for mødet med 
kulturministeren omkring Mindretallenes Hus samme dag. 
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Den 11. januar deltog Jens A. i Grenzvereins nytårskur på Akademie Sankelmark, hvor Mette 
Bock som hovedtaler kom ind på det dansk-tyske samarbejde og ønsket om en styrkelse af det. 
Samme dag og næsten på samme tid, i øvrigt til stor irritation for Grenzverein og BDN, havde 
delstatens ministerpræsident Daniel Günther inviteret Slesvig-Holstens politikere, 
landdagsmedlemmer, diplomatiske korps og foreningsformænd til reception i Güterbahnhof i Kiel, 
som jeg deltog i. 
 
Endelig havde vi selv inviteret til en lille nytårskomsammen  i klubværelset på Flensborghus den 
16. januar og SSV den 19. januar i Mürwick med vores nye generalkonsul Kim Andersen som 
hovedtaler. 
 
Formandsgruppemøde under Samrådet. 
Mandag den 15. januar havde SSF inviteret Samrådets formænd på generalsekretærens kontor 
for at informere dem om SSFs møde med kulturministeren og vores ekstraordinære 
hovedstyrelsesmøde den 10. januar.  
 
Jeg understreger, at det ikke var arrangeret for at holde offentligheden uden for udviklingen 
omkring Mindretallenes Hus. Vi indkaldte til mødet som aftalt med formændene den 5. januar, 
hvor vi også sad sammen på Flensborghus.Der er fra SSFs side intet ønske om at udelukke 
offentligheden eller på nogen måde at skjule noget som helst.  
 
Derfor bliver naturligvis status omkring Mindretallenes Hus drøftet offentligt på det kommende 
Samrådsmøde den 12. februar. 
 
To møder i Kiel. 
Generalsekretæren og jeg var til møde i Statskancelliet i Kiel den 17. januar. Her mødtes vi med 
ministerpræsidentens statssekretær Dirk Schrödter og mindretalskommitterede Johannes 
Callsen. Tilstede var også landdagsmedlem Lars Harms.  
 
Vi orienterede på dette møde de tilstedeværende om, at SSFs hovedstyrelse havde besluttet at 
droppe pakhusprojektet, og at den danske regering i øvrigt ikke støtter projektet økonomisk 
hverken nu eller i fremtiden. Endvidere informerede vi statskancelliet om, at hovedstyrelsen 
ønsker en tænkepause til at drøfte, hvorledes ideen om Mindretallenes Hus vil kunne realiseres 
indenfor nogle andre rammer. 
 
Statssekretæren og delstatens mindretalskommitterede beklagede den negative udvikling, men 
gav på regeringens vegne udtryk for, at man gerne så en model for et Mindretallenes Hus 
realiseret i Slesvig-Holsten, som alle relevante parter ville kunne støtte op om. 
 
Kiel-bevillingen i 2019 og 2020 på i alt 246.000€ er fortsat øremærket til projektet. 
 
På fredag den 2. februar mødes SSF med FUEN-præsidiet, hvor vi drøfter Mindretallenes Hus 
fremtid.  
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Efter orienteringen i statssekretariatet mødtes Jens A. og jeg samme dag med 
landdagspræsident Klaus Schlie og landdagsdirektør Utz Schliesky. To emner var på dagsorden 
på præsidentens kontor:  Mindretallenes Hus og markeringen af 2020. Begge beklagede 
udviklingen omkring vores fredsprojekt, men bakkede ligesom hovedstyrelsen ideen om 
Mindretallenes Hus op. 
 
Ligesom der er blevet nedsat et præsidium til at koordinere højtidelighederne omkring 
Genforeningen 2020 i Danmark, har man nu også på tysk side i Kiel nedsat en 2020 komité, der 
skal organisere og koordinere markeringerne af grænsedragningen i 1920. 
 
Fra tysk side fokuseres der selvfølgelig ikke på genforeningen som en skelsættende national fest 
men på selvbestemmelsesretten inden for folkerettens rammer. Naturligvis vil vores dansk-tyske 
mindretralsmodel og den positive udvikling i grænselandet fra fjendskab til venskab stå i centrum 
for formidlingen og fejringen.  
 
Landdagsdirektør Utz Schliesky er formand for 2020-komitéen, mens Stephan Kleinschmidt som 
forretningsfører agerer som den tyske pendant til projektlederen i Danmark Simon Faber. Både 
BDNs formand Hinrich Jürgensen og jeg kommer til at repræsentere vore mindretal i komitéen.  
Men også friserne med Ilse Johanna, FUEN, JEV og ECMI vil bl.a. være repræsenteret i den 
tyske 2020 komitée. 
 
Vi foreslog, at landdagen atter sammen med Folketinget i arrangerer en-to konferencer i Kiel og 
København efter den model, man brugte i forbindelse med markeringen af 1864. 
 
Hvorledes vi markerer det gode forhold mellem vort mindretal og vores tyske nabo i Sydslesvig, 
skal vi drøfte også her i hovedstyrelsen. Oplagt ville være at tage udgangspunkt i 
afstemningsdagen i Zone 2 den 14. marts 2020.  
 
SSFs byformand har jo allerede foreslået, at man på kommunalt plan sammen med SSV og 
kommunerådene markerer det konstruktive dansk-tyske samarbejde i lokalområdet. 
 
UNESCO  
I samarbejde med BDN søger SSF om at få anerkendt det dansk-tyske grænseland og 
mindretalsordningen som Unesco immateriel verdenskulturarv. 
 
Projektet er formuleret under overskriften: Samlivet mellem mindretal og flertal i det dansk-tyske 
grænseland. Efter nogle bestemte retningslinier har Jens A. og Tine Andresen for SSF og Harro 
Hallmann for BDN udarbejdet ansøgninger til hhv. den tyske og danske side. 
 
Den tyske proces starter i Kultusministeriet i Kiel, som sender tre ansøgninger videre til Berlin, 
hvor en nationalkomité skal afgøre, hvilket emne der kan anerkendes på nationalt plan. 
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I Danmark afgøres det i Kulturministeriet. Derefter er opgaven for regeringerne samt SSF og 
BDN at arbejde for, at det dansk-tyske grænseland og mindretalsordningen får en international 
Unesco-anerkendelse frem til 2020. 
 
 
8. Præsentation af årsmødeplakaten 
Gitte Hougaard-Werner: Årets motto er ”Velkommen til Sydslesvig” som forlængelse af ”Oplev 
Sydslesvig”-projektet, der 2018 er midtvejs i processen. 
 
Udvalget gav opgaven om at designe årets plakat til Timo Essner (karikaturtegner, tegneserier 
mm – anbefaling fra Nina) 
 
Timo kom til møde med os, og vi gav ham forskellige ideer og en god snak med på vejen. Det er 
stort set en fri opgave, så længe den genspejler mottoet. 
 
Følgende vigtige elementer, som skal være en del af plakaten, gav vi Timo som eneste ”must”: 

• Motto/ titel (De Danske Årsmøder)/ dato og årstal 
• ”os”-logo (hvis muligt)  

fra ”Oplev Sydslesvig af hensyn til genkendeligheden af, at ”Oplev Sydselsvig-projektet” 
danner udgangspunkt for årets motto. Velkommen er ikke ”kun” at opleve, men også at 
være en del af, tage del i, vælge bevidst etc... 

• Dannebrog med ballonerne  
fra friluftsmødet i Flensborg, og i de seneste år en fast bestanddel af plakaten. (Lidt som 
et kendetegn) 

 
Ved næste møde kom Timo med forskellige forslag til en mulig plakat. Sjovt nok var 
udvalgsmedlemmerne enige fra første sekund – og dermed var retningen sat. Dernæst blev der 
rette lidt til hist og her indtil den endelige plakat blev færdig. (Noget med skriftstørrelse, logo-
størrelse og placering, motto øverst, genkendelighed af kirke og brønd...) Alt i alt en rigtig god og 
konstruktiv proces. 
 
Timo har selv tegnet og lavet det grafiske – mht hvordan og hans tanker bag, det må han selv 
fortælle... 
 
Personligt – og det var Timo helt med på, dog ikke hans tanker bag – fik jeg med det samme 2 
tanker, da jeg så plakaten: 
 
1. SÆT KRYDS ved det danske, underforstået ”du er velkommen, du har truffet et valg – så er 

det hele pakken – velkommen i mindretallet, til dansk sprog, dansk kultur, traditioner, sange 
og historie og masser af nutid/ fremtid. 

2. ”Vi maler byen rød” - og her brød jeg faktisk ud i sang J, en gammel dansk 
melodigrandprixsang fra 1989 (ja, også jeg bliver ældre og kan huske laaangt tilbage ;-) ) 
Musik Søren Bundgaard, tekst Keld Heick og sunget af Birthe Kjær. 
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Ingen andre i det lettere forbløffede udvalg kendte sangen, men takket være YouTube kunne de 
hurtigt få den hørt J. 
 
Kort til plakaten: 
Den røde by skal forestille mindretallets ”hovedstad” Flensborg med Helligåndskirken og 
Neptunbrønden – men kan ellers være en hvilken som helst by i Sydslesvig, hvor man vil være 
en del af mindretallet. 
  
Drejer du plakaten lidt på skrå og går lidt væk, er det Dannebrog du ser. Inde midt i byen – i 
hjemmet, forsamlingshuset, skolen, idrætshallen, biblioteket m.fl. kan du opleve Sydslesvig, 
symboliseret med logoet ”OS” – oplev Sydslesvig med hale og klo fra de sydslesvigske løver. 
 
Bag markerne ligger vandet, der omgiver Sydslesvig ;-), og vi har blå himmel (Dänenwetter)... 
 
Hjemmesiden er nævnt nederst, da man her altid kan følge med i hvad der sker hvor, hvornår og 
med hvem, det aktuelle program vil være at finde her op til årsmøderne. 
 
Vi er yderst tilfredse med resultatet og der skal lyde en stor tak til Timo for godt samarbejde og 
flot arbejdsindsats! 
 
Dem, der ikke kan lide den siger jeg som altid: bare roligt, der kommer en ny igen til næste år J. 
 
Præsentation af T-shirt: 
Neutral farve (grå) – uden årstal, kun motto ”Velkommen til Sydslesvig”. Dermed kan den 
genbruges hhv. bruges altid (tidsløs – man er altid velkommen i Sydslesvig). Element fra 
plakaten – udsnit af byen med Dannebrogkors hhv kryds ved det danske for derigennem at 
skabe samhørighed mellem plakat og T-shirt uden at trykke hele plakaten på maven.... 
 
Pris: voksenstr. 8,- €, børn 5,- € 
 
Kan bestilles på sekretariaterne fra nu og frem til den 16. april. Udleveres så i begyndelsen af 
maj , så man kan nå at gå med den op til årsmøderne. 
 
Prøvestørrelser på sekretariaterne, så man bestiller den/ de rigtige. 
 
Vel mødt – velkommen til Sydslesvig! 
 
 
9. Nyt fra SSF’s udvalg 
 
Knud Ramm Mikkelsen, Kulturudvalget:  
Siden sidste hovedstyrelsesmøde, har vi afholdt 1 kulturudvalgsmøde; men til gengæld har der 
været gang i kulturen på flere områder. 
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Jeg vil gerne starte med at fortælle, at jeg til de sidste hovedstyrelsesmøder med fasthed i 
stemmen har kunnet fortælle, at vi så godt og fornuftigt m.h.t. økonomi, for det var de meldinger, 
jeg havde fået via konsulenten fra regnskabskontoret. Nu er alle regninger kommet i hus, og alle 
pengekasser er blevet talt op, og det ender med et underskud på kulturudvalgets regnskab med 
et underskud på 3.051,30 Euro.  
 
På den ene side ville jeg naturligvis gerne ende på 0 – men på den anden side viser det jo også, 
hvor svært det er at budgettere med disse koncerter, foredrag m.m. Jeg ville have været ret ked 
af at ende med et overskud – for så kunne man jo godt forestille sig nogle, der fik gode idéer på 
kulturens vegne. Vi lover, at vi nok fortsat skal prøve på at ramme så godt som muligt - både 
med hensyn til udgifter og med hensyn til indtægter. 
 
Jeg havde virkelig glædet mig til at kunne fortælle om vores store koncert i sidste uge med Kim 
Larsen – men som de fleste af jer sikkert ved, blev den, og en lang række andre koncerter aflyst 
på grund af Kim Larsens sygdom. Vi krydser alle fingre for, at han snart er på stokken og stolen 
igen, så vi kan afholde endnu en koncert med den gamle sanger. 
 
I stedet har vi så kunne invitere til et andet, meget stort navn: Nephew. Der er tale om en gruppe, 
som vender tilbage til scenerne efter en del år i vinterhi. Sidste år blev det meddelt, at Nephew 
ville give 2 koncerter - én i København, og én i Herning. Begge koncerter blev udsolgt på 1 dag.  
Vi fik på et tidspunkt tilbud om at lave den sammen med Mittendrin GmbH, et koncertfirma, vi 
flere gange har arbejdet sammen med. Det ville vi gerne, selv om vores andel lå på et ret lille 
niveau – men det er vigtigt for os, at der bliver præsenteret god, kendt dansk musik her i 
området. 
 
Da det endelig blev tilladt at meddele, at koncerten ville finde sted d. 14. juni her i Flensborg, gik 
det næsten lige så hurtigt som til Kim Larsen med at få solgt alle billetter, og der er nu udsolgt. Vi 
krydser fingre for, at helbredet holder hos de unge mennesker i Nephew. 
 
Til sidste kulturudvalgsmøde havde vi besøg af Jens A. Christiansen vedr. 2020. Vi er nu gået i 
tænkeboks m.h.t., om, og i givet fald, hvad, vi i Kulturudvalget kan bidrage med i forbindelse med 
2020. Allerede nu kan vi sige, at vi håber, at hele mindretallet går sammen om arrangementerne, 
og at vi hellere ser, at der kommer få store arrangementer end mange små. 
 
På vores møde hørte vi om en lang række gode og fine arrangementer, der har fundet sted rundt 
i hele Sydslesvig. Spil Dansk 2017 / Stand up / Vestkystkultur / Jazz flere steder / og 
Julekoncerter. Jeg vil kun lige nævne et par stykker: Jeg nåede en aften i december at stikke 
hovedet ind på Flensborghus, hvor 2 meget festlige sønderjyder, Mark & Christoffer, gav en 
julekoncert. Der var stuvende fuldt af voksne mennesker, der havde en fest sammen med de 2 
meget dygtige sangere, musikere og entertainere. Jeg kan kun varmt anbefale dem til de af jer, 
der ikke har mødt dem før. 
 
Og sidste søndag var jeg til endnu et af de helt store nytårsarrangementer, der har fundet sted i 
mere end 35 år i Harreslev: Lausenianas nytårskoncert, hvor omkring 700 mennesker er samlet 
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en søndag eftermiddag til en meget festlig koncert. Også her: Har I ikke prøvet det, så prøv at 
købe billet til næste år. Det er meget festligt, sjovt, dansk og musikalsk. 
 
Vi bliver involveret i, hvad der kaldes "en kulturel" havnefest i Flensborg i slutningen af juni 
måned. Festen kaldes vist nok "Flensburg Ahøj". 
 
Hofkultur 2018 er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor vi hvert år i mange år har været 
repræsenteret med et orkester. Vores koncert vil i år finde sted på Flensborghus' 
parkeringsplads, hvor der er givet tilladelse til, at virkelig mange mennesker må holde fest – og 
det bliver der også brug for, for når vi må annoncere, hvem der kommer og spiller, regner vi med 
at billetterne også her bliver revet væk. Jeg er blevet orienteret om, at navnet må offentliggøres 
d. 10. februar.  
 
Vi har i udvalget fået valgt en suppleant for mig, hvis der er hovedstyrelsesmøder, jeg ikke kan 
deltage i, og det var slet ikke let, da 2 af vore medlemmer i forvejen sidder i Hovedstyrelsen, 
nemlig Kirsten og Bjørn. Men det blev Michael Juul Olsen, der blev suppleant. Skulle han også 
være forhindret, vil vi sende Eberhard von Oettingen. 
 
Vores næste møde er d. 28. februar 2018, og inden vi ses igen, er der en vrimmel af gode, 
kulturelle tilbud. Jeg håber, at vi ses derude. 
 
Tak for ordet. 
 
Tine Bruun Jørgensen, Teater- og koncertudvalget:  
Siden sidste hovedstyrelsesmøde har vi haft mange gode og spændende teaterforestillinger og 
ikke mindst koncerter med meget publikum. Her vil jeg specielt nævne koncerten med 
Sønderjyllands Symfoniorkester Bernstein, Ravel og Nielsen med 223 publikum; som nok har 
været en af de bedste koncerter, vi har haft i Sydslesvig. 
 
Årsregnskabet er afsluttet, og vi må desværre måttet konstatere, at vi havde et underskud i 
udvalget på 4.287,- Euro. 
 
Vi har i udvalget peget på en suppleant for mig til hovedstyrelsesmøderne, men jeg kan endnu 
ikke offentliggøre navnet, da personen ikke var til stede ved mødet, og selvfølgelig først skal 
have mulighed for at forholde sig til udnævnelsen. 
 
 
10. Orientering om SSFs kontaktarbejde på Christiansborg 
Jens A. Christiansen: Sydslesvigsk Forenings tilstedeværelse på Christiansborg giver det danske 
mindretal mulighed for at orientere danske politikere direkte om det danske mindretals og 
grænselandets aktuelle situation og udfordringer, samt at formidle den historiske baggrund for 
båndene  mellem Danmark og Sydslesvig. SSF følger det daglige politiske arbejde og navnlig de 
sager, der på den ene eller anden måde berører Sydslesvig.  
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Af særlige emner i 2017 har selvfølgelig været delstatsvalget i maj og forbundsdagsvalget i 
september. Interessante analyser er blevet omtalt, og europæiske mindretalstemaer har 
ligeledes været højt oppe på dagsordenen.  
 
Kontakten til politikere på Christiansborg og embedsmænd på Slotsholmen plejes  gennem 
samtaler og møder. Ligeledes er nyhedsbrevet ”Sydslesvig Aktuelt” og bladet 
”SYDSLESVIGmagasin” vigtige kommunikationsplatforme for SSF. Udsendte indgår endvidere i 
relevante projekter og besøgsarrangementer i Sydslesvig. Dertil kommer tilrettelæggelse af 
mindretallets deltagelse i kulturnatten på Christiansborg og afvikling af debatarrangementer ved 
folkemødet på Bornholm i samarbejde med  Grænseforeningen.   
     
Tysklands mindretalskommitterede i København 
I december 2016 arrangerede SSF sammen med Bund Deutscher Nordschleswiger et besøg i 
København for mindretalskommitterede Hartmut Koschyk. Der blev afholdt møder på 
Christiansborg, herunder ikke mindst et besøg hos Folketingets formand, Pia Kjærsgaard. Et 
andet højdepunkt var mødet hos departementschef Christian Kettel Thomsen i Statsministeriet. 
Koschyk mødte også Tysklands ambassadør og aflagde et besøg hos Grænseforeningen og 
Dansk-Tysk Handelskammer.  
 
Alt i alt et program, der satte grænselandet og dansk-tyske forhold i relief. Hartmut Koschyk var 
begejstret over besøget på Christiansborg og glædede sig over en fælles dansk-tysk forståelse 
af grænselandet som en positiv inspiration for Europa.   
 
Dobbelt statsborgerskab     
Som bekendt har SSF gennem flere år arbejdet målrettet på, at sydslesvigere bosat i Sydslesvig 
får mulighed for at erhverve dansk statsborgerskab ved siden af det tyske. 
 
Venstre-regeringen indgik 2015 i forbindelse med lov om dansk dobbelt statsborgerskab en bred 
politisk aftale, hvor der i en passus lægges op til en nærmere undersøgelse af denne mulighed.   
 
Forudgående politiske sonderinger peger på, at der er en bred politisk opbakning til spørgsmålet, 
og at der skal findes en balance mellem entydige og rimelige kriterier for dokumentation af den 
enkelte sydslesvigers tilknytning til dansk sprog og kultur.  
  
SSF’s udspil er ikke udtryk for en forældet nationalpolitisk position vendt mod vore tyske venner. 
Der er tale om et anliggende, der tværtimod udspringer af en positiv forståelse for et åbent 
samarbejdende dansk-tysk grænseland, hvor det burde være helt naturligt, at en person 
tilhørende et nationalt mindretal, ud over at være statsborgerretligt tilknyttet sit bopælsland, har 
mulighed for at søge det statsborgerskab, der rummer og symboliser vedkommendes kulturelle 
og sproglige ståsted.     
 
Sagen bakkes op af Sydslesvigudvalget, der forrige år udarbejdede et forslag til kriterier. 
Foreningsformændene i Samrådet har sidste efterår drøftet kriterier set fra  Sydslesvig. Nu 
afventes regeringens lovudkast.  
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Under alle omstændigheder er der tale om en enestående håndsretning fra Danmark. 
Forhåbentlig lykkes det at finde frem til kriterier, der på den ene side sikrer, at kravene er 
entydige, og på den anden side giver den enkelte sydslesviger bosat i Sydslesvig en reel chance 
for at opnå dansk dobbelt statsborgerskab. Der vil være tale om et tilbud, som nogle vil sige ja til 
og andre nej.  Nogle i mindretallet vil kunne opfylde kriterierne og andre ikke. Det er der intet 
unormalt ved. Indfødsret er en privat sag; og en eventuel dansk ordning får ikke betydning for 
mindretallets officielle status og anerkendelse i Tyskland i henhold til Bonn-erklæringen fra 1955.    
 
Høring om Minority SafePack Initiative (MSPI) 
Den 19. april gennemførte SSF en høring på Christiansborg om borgerinitiativet og FUEN’s 
arbejde.  
 
Præsident for FUEN Loránt Vincze orienterede om organisationens mindretalspolitiske mål, og 
formanden for borgerkomiteen bag MSPI, Hans Heinrich Hansen, præsenterede initiativet. 
Daværende mindretalskommitterede fra Slesvig-Holsten og formand for DialogForumNorden 
Renate Schnack havde et oplæg om borgerinitiativets mindretalspolitiske betydning. 
Kulturminister Mette Bock afrundede høringen med betragtninger over det dansk-tyske 
grænseland set i et europæisk lys.  
 
Forud for høringen besøgte FUEN’s præsident og undertegnede relevante samtalepartnere i 
Udenrigsministeriet. 
 
Mindretallenes Hus 
En stående opgave de sidste år har været formidling af ideerne bag Mindretallenes Hus. SSF 
har, understøttet af FUEN og BDN, bragt projektet i spil i forbindelse med  markeringen af 100 
året for Genforeningen og folkeafstemningerne 2020.  
 
Målet var med danske og tyske midler at renovere SSF’s pakhus ved siden af Flensborghus for 
at etablere et dokumentations- og videncenter om nationale mindretal i Europa. Og det skulle ske 
i FUEN’s regi med baggrund i de positive mindretalsforhold i den dansk-tyske grænseregion. Vi 
var nået langt for så vidt angår at sikre den danske medfinansiering.  Men det lykkedes som 
bekendt ikke. 
 
Grænselandet og Europarådet 
I forbindelse med Danmarks formandskab for Europarådet fra november til april 2018 afholdt 
Danmark og SSF den 22. januar en høring om ”Den dansk-tyske mindretalsordning – en 
inspiration for Europa?”  
 
Arrangementet gennemførtes i samarbejde med såvel den danske som den tyske 
parlamentariske delegation samt BDN.  
 
Arrangementet havde til formål at formidle viden og erfaringer fra den mindretalspolitiske 
udvikling i det dansk-tyske grænseland set i et europæisk perspektiv.  
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Indlæggene blev holdt af: 

• Michael Aastrup Jensen, MF, formand for Folketingets danske delegation til Europarådets 
Parlamentariske Forsamling 

• Dr. Andreas Nick, formand for Forbundsdagens delegation til Europarådets 
Parlamentariske Forsamling 

• Jon Hardon Hansen, formand for Sydslesvigsk Forening (SSF) 
• Hinrich Jürgensen, formand for Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN) 

 
Målsætningen var at sætte fokus på princippet om folkenes selvbestemmelsesret (1920, 
folkeafstemningerne) og den positive mindretalspolitiske og mellemfolkelige udvikling i det dansk-
tyske grænseland siden Bonn-København erklæringerne fra 1955. Arrangementet skulle således 
inspirere og fungere som platform for et europapolitisk udsyn knyttet til Europas aktuelle 
mindretalspolitiske udfordringer. 
 
Fra krig og mindretalskonflikt til fred og respekt for national og kulturel mangfoldighed. Det er 
fortællingen fra det dansk-tyske grænseland. Det overordnede budskab var: At ville de andre 
uden at opgive sig selv. 
 
Følgende emnekredse blandt andre var i centrum for indlæggene:  
 

• Princippet om folkenes selvbestemmelsesret (præsident Woodrow Wilson) og Bonn-
København erklæringerne fra 1955 – Europas fornemste mindretalsordning. 

 
• Europarådets rammekonvention til beskyttelse af nationale mindretal og sprogcharta - 

dokumenternes betydning for Europas nationale mindretal. Disse kan ikke gøres 
gældende i forbindelse med migrations- og flygtningesituationen i Europa. 

 
• Den dansk-tyske region som et eksempel på vellykket globalisering, hvor nationale og 

kulturelle forskelle ikke udgør barrierer, men tværtimod respekteres og anerkendes som 
muligheder og dynamisk kraft, der er indbundet i et fælles grænseland. Grænsen ikke kun 
afgrænser, den forbinder også og skaber grobund for vækst, velfærd og et interkulturelt 
kulturliv. 

 
• Folkeret, demokrati, ligestilling og gensidig anerkendelse kan sikre fredelig sameksistens 

folkene imellem. Mindretalspolitik er fredspolitik. Den dansk-tyske region har et klart 
europæisk og globalt perspektiv. 

 
Minikonferencen i Europarådet er et eksempel på, at det nytter noget. Der bliver ikke flyttet 
bjerge, men en lang række af danske og tyske parlamentarikere og flere embedsmænds er qua 
SSF’s initiativ blevet konfronteret med emnekredsen, og medlemmerne af Europarådet har haft 
mulighed for at registrere aktiviteten.  
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Kommende fokuspunkter: 
 

• Fortsat vort almindelige informationsarbejde – møder og nyhedsbreve. 
 

• 2020-arrangementer i samarbejde med Folketinget. Mindretals- og grænselandspolitisk 
konference i samarbejde med landdagen. 

 
• Forberedelse af folkemøde 2018. 

 
• Lobbyarbejde i forbindelse med konkrete sager. 

 
Tak for opmærksomheden! 
 
 
11. Eventuelt 
Der er intet under punktet. 
 
 
 
13.2.2018 
JAC/jh 


