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Resumé

af

Møde i Det Sydslesvigske Samråd
mandag den 26. maj 2013 kl. 18.30 på Flensborghus
Til stede:

Jon Hardon Hansen, Steen Schröder, Jens A. Christiansen, Christian
Jürgensen, André Pastorff, Alice Feddersen, Peter Lynggaard Jacobsen,
Viggo Jacobsen, Jytte Nickelsen, Per Gildberg, Udo Jessen, Anders Molt
Ipsen, Jacob Ørsted, Thorsten Kjärsgaard, Manfred Nissen, Kirstin Asmussen,
Horst Schneider, Flemming Meyer, Rüdiger Schulze, Martin Lorenzen, Gerd
Pickardt, Kirsten la Cour, Henrik Hansen

Afbud:

Randi Kuhnt, Stine Døssing, Jørgen Kühl, Torsten Schütt, Ronny Grünewald,

Gæster:

Lene Bastiansen, Georg Buhl, Daniel Dürkop, Thomas Ole Hegelund, Katrine
Hoop, Rita Jacobsen, Raning Krüger, Manfred Kühl, Jørgen Møllekær, Elke
Putzer,

Referent:

Jette Hanisch

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Spørgetid
3. Godkendelse af resuméet af 14. april 2014
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
5. Meddelelser
6. Status på Samrådets og SSF´s kommunikations- og
oplysningsprojekt. Referencegruppens tilbagemelding
7. Status på arbejdet med et Sydslesvigting
8. Eventuelt
9. Lukket møde
Budgetkoordinering 2015
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1. Valg af ordstyrer
Jens A. Christiansen vælges som ordstyrer.
2. Spørgetid
Manfred Kühl spørger med hensyn til emnekredsen Sydslesvigting, om Samrådet i sin
helhed positivt vil bidrage til at arbejdsgruppens papir kan realiseres. Spørgsmålet tages op
under punkt 7.
3. Godkendelse af resuméet af 14. april 2014
Det udsendte resumé godkendes.
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Den udsendte dagsorden følges.
Under punkt 11. Lukket møde behandles budgetkoordinering.
5. Meddelelser
SSF:
•

Det årlige møde mellem Grænseforeningen og Samrådet: Forslag til mødedato er
den 29. august kl. 16. Dagsordenen udsendes senere.

•

Dobbelt statsborgerskab: SSF har via arbejdet på Christiansborg informeret relevante
politikere om, at mindretallet er interesseret i, at Sydslesvig indtænkes i lovforslaget.
Interesserede skal selvfølgelig dokumentere tilhørsforhold til mindretallet. Der er tre
hovedpunkter: sydslesvigere med tysk statsborgerskab og bopæl i Sydslesvig skal
have mulighed for at søge dansk statsborgerskab, sydslesvigere med tysk
statsborgerskab og bopæl i Danmark skal have lempeligere vilkår for at søge dansk
statsborgerskab, og rigsdanskere i Tyskland skal kunne søge tysk statsborgerskab
uden at opgive det danske.

•

Folkemødet på Bornholm: DCB og Nordisk Informationskontor var med i år. Vi afholdt
12 arrangementer 12.-15. juni, spændende lige fra fællessang til diskussioner. Vi
havde bedre rammer og et større telt i år og et godt samarbejde med Bornholms
Højskole.

•

Parlamentariske møder sammen med BDN og Folketinget i anledning af 1864jubilæet. Fortsætter til efteråret med møder i Europa-Parlamentet i Bruxelles og på
Christiansborg. Sidstnævnte finder sted i forbindelse med Folketingsturen 20.-22.
november.

SSW:
•

SSW´s landsstyrelse har holdt møde med CDU´s landsstyrelse om fastskrivning af
mindretallets ligestilling i forfatningen.
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6. Status på Samrådets og SSF´s
Referencegruppens tilbagemelding

kommunikations-

og

oplysningsprojekt.

Referencegruppen har 2 forslag til omsætning af en kommunikations- og oplysningsstrategi
(er udsendt på forhånd). Katrine Hoop fremlægger model A og Jens A. Christiansen model
B.
Bevillingen til projektet gælder i 2014, men man regner med at få forlængelse til 2015.
Organisatorisk er man rede til at starte op efter sommerferien, også for PR-mæssigt at kunne
udnytte 1864-markeringen. Derudover tilbyder Mette Bock et tættere samarbejde mellem
mindretallet og Grænseforeningen, hvilket vi bør udnytte på lang sigt.
De to modeller dækker sig på mange områder, dog er der forskelle ang. placeringen af den
kommende kommunikationsmedarbejder. SSF og andre plæderer for en placering på
Flensborghus i tilknytning til Sydslesvigsk Pressetjeneste, mens Skoleforeningen og andre
plæderer for en placering på Flensborg Avis, for at udnytte avisens ressourcer og netværk.
Gerd Pickardt indskyder, at man skal komme væk fra mistilliden, samt at Bysted ikke
anbefalede en placering på Flensborg Avis.
Det drejer sig ikke kun om placering af en ny medarbejder, men også om opbygning af
strukturer for at løfte opgaven. Man skal finde ud af, hvordan medarbejderen kan ansættes i
bevillingsperioden. Det pointeres, at det er vigtigt at de ting, der går ud fra
kommunikationsmedarbejderes hånd er med eget brevhoved og ikke hverken Flensborg
Avis, SSF eller andres.
Mette Bock, der både har store kompetencer og netværk, har indbudt formændene for SSF
og Skoleforeningen til et møde for at lægge en strategi for de næste 5 år.
DCB foreslår en ansættelse ved Flensborg Avis i et halvt år, hvorefter man evaluerer
beslutningen og evt. flytter til Flensborghus.
Jens A. Christiansen pointerer, at SSF har information som et kærneområde, som en del af
formålsparagraffen, hvortil Anders Molt Ipsen replicerer, at det i første omgang er et
kærneområde for Flensborg Avis.
Jørgen Møllekær gør det klart, at hvis man foretrækker en placering på Flensborg Avis,
arbejder vedkommende for avisen og kun under avisens logo. På Flensborg Avis er man
ansvarlig for journalistik og medierådgivning, mens PR- og kommunikationsopgaven må
løses af kommunikationsnetværket. Hertil siger Jon Hardon Hansen, at Sydslesvigudvalget
ikke giver penge til en ekstra journalist til Flensborg Avis men til en
kommunikationsmedarbejder for hele mindretallet.
Det gøres endnu engang klart, at der er brug for en medarbejder, der kan tage sig af både
det journalistike og PR, og spørgsmålet er, om en enkelt medarbejder kan klare opgaven.
Konklusion:
• Formændene for Samrådets organisationer og institutioner mødes for at
komme frem til endelig løsning mandag den 16. juni 2014 kl. 19 på
Flensborghus.
Derudover
skal
det
afklares,
om
bevillingen
fra
Sydslesvigudvalget forlænges til 2015.
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7. Status på arbejdet med et Sydslesvigting
Manfred Kühl henstiller, at Samrådet i sin helhed positivt bidrager til, at arbejdsgruppens
fælles indstilling til en konferencen kan gennemføres med Mogens Lykketoft, Ove Korsgaard,
Jens Adser Sørensen som oplægsholdere og Mette Bock som moderator. Konferencen skal i
givet fald finde sted på Christianslyst en lørdag kl. 14-20, og med udgangspunkt i 200
deltagere vil omkostningerne inkl. honorar, salleje og buffet ligge på 7.200 euro.
Peter Lynggaard Jacobsen mener, at påstanden om, at arbejdsgruppen er enig, er en
sandhed med modifikationer, idet DKS er imod et Sydslesvigting. Skoleforeningen behandler
punktet på næste styrelsesmøde den 18. juni, men mener ikke, at vi har brug for et
Sydslesvigting. DCB, SdU og SSW siger alle ja til konferencen. Anke Spoorendonk bakker
også konferencen op, og SSF´s hovedstyrelse gav fuld opbakning.
Jens A. Christiansen pointerer at mandatet var at udarbejde et forslag til en konference, ikke
at finde ud af, om et Sydslesvigting er muligt. Det skal konference afdække. Konferencen
kan måske åbne for andre samarbejdsmåder, den skal ikke ubetinget munde ud i et
Sydslesvigting.
Konklusion:
• DCB, SSF, SSW, SdU og Sundhedstjenesten bakker op om en konference
omkring Sydslesvig, demokrati og samarbejdsrelationer. DKS vil ikke blokere,
og der afventes svar fra Skoleforeningen.
8. Eventuelt
Der var intet under punktet.

Mødet slutter kl. 20.45
19. august 2014 jh / JAC
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