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Konklusionsreferat fra 
 

                      Møde i Det Sydslesvigske Samråd 
                      Mandag den 30. august 2021 kl. 18.30 på Flensborghus 
 
Til stede: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (DCB) 

v/ Christian Jürgensen, Bjarne Truelsen og Jens M. Henriksen 
Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS) 
v/ Hasse Neldeberg Jørgensen og Helle Skadhauge 
Dansk Skoleforening for Sydslesvig (Skolef.) 
v/ Udo Jessen, Andrea Heimrath og Lars Kofoed-Jensen  

 Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig (DS) 
v/ Randi Kuhnt, Tinne Virgils og Tom Petersen 

 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) 
v/ Kirstin Asmussen og Anders Kring 

 Sydslesvigsk Forening (SSF) 
v/ Gitte Hougaard-Werner, Steen Schröder og Jens A. Christiansen  

 Organisationer tilsluttet Sydslesvigsk Forening (De tilsluttede) 
v/ Henry Bohm og Finn Limbrecht 

 Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) 
v/ Flemming Meyer, Sybilla Nitsch og Martin Lorenzen 

 Grænseforeningen (GF) 
v/ Knud-Erik Therkelsen 
 

Gæster: Kim Andersen (Generalkonsul) 
Anke Spoorendonk (Foreningen Norden) 
Thorsten Kjærsgaard (Flensborg Avis) 
Daniel Dürkop  
Rasmus Meyer (SSF) 
Camilla Sørensen (Journalist, FLA) & Kira Kutcher (Fotograf) 

 
Afbud: Friisk Foriining (Friiske) 

v/ Bahne Bahnsen og Ilwe Boysen 
Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS) 
v/ Jochen Arndt 

 
Referat: Jens A. Christiansen og Tine Andresen (SSF) 

Det
Sydslesvigske

Samråd
SEKRETARIATET
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Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer. 

2. Godkendelse af konklusionsreferat fra den 7. juni 2021. 

3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden. 
4. Meddelelser. 

5. Tilbagemeldinger og konklusioner på arbejdsmødet den 12. juni om effektiviserings- og 
organisationsmuligheder samt drøftelse af det næste step. 

6. Nordisk sprog og kultur i Sydslesvig. Orientering ved bl.a. Anke Spoorendonk, 
Foreningen Norden. 

7. Spørgetid. 
8. Eventuelt. 
9. Lukket møde. 
 Godkendelse af konklusionsreferat fra den 7. juni 2021. 
 Orientering om resultataftaler 2022. 

 
Formand Gitte Hougaard-Werner byder velkommen og glæder sig over, at mødet kan finde 
sted som et fysisk møde igen. Det er dog stadigvæk sådan, at hvis man ønsker at sige 
noget, så skal man op på talerstolen. Desuden skal man stadigvæk bære mundbind, når 
man rejser sig/bevæger sig rundt. 
 
1. Valg af ordstyrer 
Gitte Hougaard-Werner vælges som ordstyrer. 
 
2. Godkendelse af konklusionsreferat fra den 7. juni 2021 
Konklusionsreferatet godkendes uden bemærkninger. 
  
3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
Dagsordenen følges. 
 
4. Meddelelser 
SSW, Flemming Meyer: 

• Der er 4 uger til forbundsdagsvalget. Det kører rigtig godt med valgkampen. SSWs 
videospot bliver f.eks. set af rigtig mange – alene i dag blev den set af 10.000 men-
nesker. Det giver også rigtig meget for hele mindretallet med den opmærksomhed. 
Der skal lyde en stor tak til alle for den understøttelse som SSW får fra alle danske 
organisationer og institutioner. Det er noget, der varmer. Her passer det virkeligt, at 
når vi går til valg, så er det ikke kun SSW, men så er det hele mindretallet.   

 
SSF, Jens A. Christiansen: 

• Vi er så småt ved at komme i gang igen – også med vores udadvendte aktiviteter. I 
den forbindelse kan jeg nævne, at vi havde besøg af det rådgivende udvalg fra 
Europarådet den 24. august. De ville gerne diskutere implementeringen af 
rammekonventionen. Mødet fandt sted på Bredsted danske skole. De ville gerne 
have været rundt på skolen, men det kunne ikke lade sig gøre på grund af Corona. Til 
gengæld var skolelederen med til mødet og 2 elever, der på udmærket vis fortalte om 
hverdagen på deres skole. Det var udvalget meget optaget af, så de fik et godt indblik 
i en dansk skole i Sydslesvig. Med til mødet var repræsentanter fra Skoleforeningen, 
SSW og SSF. SSW kom med en generel politisk beretning, om hvordan det går p.t., 
Ikke mindst forbundsdagsvalget var i fokus. Vi var inde på mediepolitik, hvor vi kunne 
nævne, at den reviderede ”Staatsvertrag” med NDR åbner for en større forpligtelse 
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overfor mindre talte sprog og mindretalssprog. Som vi i Flensborg Avis kunne læse i 
lørdags, så er det ingen ”Selbstläufer”. Det er noget vi skal følge op på. Men nu er 
lovrammen indrettet sådan, at NDR har en forpligtelse i forhold til det danske 
mindretal. Vi drøftede også en bedre orientering om det danske mindretal – ikke kun i 
Slesvig-Holsten, men også i hele forbundsrepublikken. De var meget interesseret i at 
høre vores vurdering. Og vi måtte selvfølgelig erkende, at kendskabet til det danske 
mindretal og for den sags skyld alle nationale mindretal er ret begrænset i den tyske 
flertalsbefolkning. De motiverede os til at gøre en endnu større indsats for at få 
forskellige organer til at udbrede budskabet – bl.a.  Bundeszentrale für politische 
Bildung. Skoleforeningen gjorde rede for sin opbygning og de udfordringer, man har 
som dansk skole i Sydslesvig.  

• Vi regner med, at der bliver gennemført en Kulturnat i København den 15. oktober. 
Det er ikke helt sikkert, men foreløbigt stiler man efter det på Christiansborg. I øvrigt 
er alle restriktioner per 1. september ophævet på Christiansborg, så de regner med, 
at man kan gennemføre Kulturnatten. Fra SSFs side vil vi komme med en særlig 
udstilling omkring portrætter af Sydslesvigere. Det er et projekt som Rasmus Meyer, 
vores kommunikationschef har sat i søen. Det kan godt være, at der er en 
begrænsning på, om hvor mange vi kan være der, men det vender vi tilbage til. I 
princippet er alle selvfølgelig velkommen til at deltage.  

• Forvaltningscheferne har i dag modtaget information om, at man igen er ved at 
forberede en ”Minderheitenbericht” i Landdagen. Der har jeg bedt de enkelte 
organisationer at se deres afsnit igennem og komme med de korrektioner, der måtte 
være nødvendige.  
 

SSF, Gitte Hougaard-Werner:  
• Fra den 9.-12. september afvikles FUEN-kongressen i Triest i Italien. Medmindre vi 

pludselig skal i karantæne når vi kommer hjem, så regner vi med at være en mindre 
delegation, der tager af sted. Dem, der er interesseret i at deltage i 
delegeretforsamlingen om lørdagen, kan også gøre det per video hjemmefra. P.t. ved 
vi ikke, om det bliver gennemført – og hvis, så bliver det en meget lille kreds.  

• Det samme gælder Folketingsturen den 18. november. Der vil være tale om en 
begrænset deltagerkreds, idet Folketinget har besluttet, at det tyske og det danske 
mindretal skal være med. Der skal også nogen med fra Landdagen, så det er ikke 
sådan, at vi selv kan bestemme, hvor mange der kan komme af sted og hvordan.  
 

GF, Knud-Erik Therkelsen:  
• Takker for de mange tilmeldinger til Grænseforeningens Sendemandsmøde. Fra 

Sydslesvig kommer der 100 gæster, så der bliver rigtig meget dialog hen over 
grænsen. Der er lidt problemer med transporten. Det var egentlig aftalt, at Sydslesvig 
selv sørger for transporten, og det har SSF gjort, men ikke de andre, så der er gået 
lidt kludder i det. Der arbejdes på at få en bus. De forskellige organisationer bliver 
orienteret. 

• Det er måske spændende at vide, at ”Grenzfriedensbund” er kommet ind i et meget 
tæt samarbejde med elevambassadørerne, og at landdagspæsident Schlie tager 
rundt til gymnasier i Slesvig-Holsten med elevambassadører, der beretter om det 
danske mindretal og det tyske mindretal i Sønderjylland. Nu er Schlie syg, men så er 
det hans stedfortræder, der tager med ud. Det har altså en meget høj prioritet. Det er 
ikke kun gymnasier i omegnen men også helt ned til Hamborg og Lübeck.  
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Generalkonsul Kim Andersen: 
• Har bedt om ordet, for at erindre Samrådet om den dansk-tyske venskabserklæring, 

der faldt på plads tidligere på året. Den blev vedtaget af de to udenrigsministre, og 
den har mange gode kræfter bidraget til – også i mindretallet. Nu er der så en fyldig 
tekst, som er officiel. Det har jeg også nævnt på et af de tidligere virtuelle møder i 
dette forum, men jeg vil gerne lige genopfriske det, fordi der er lagt op til nogle 
handlepunkter i den venskabserklæring. Der har regeringen og Folketinget klart 
tilkendegivet, at man ønsker øget dansk-tysk aktivitet, og at man ønsker mere synergi 
her i grænselandet. Departementet i Udenrigsministeriet har besluttet, at den del af 
de aktiviteter, der relaterer til det dansk-tyske grænseland skal forankres på 
Generalkonsulatet. Det nævnes specifikt i venskabserklæringen, at man gerne vil 
udvide det tætte eksisterende gode samarbejde i grænselandsområdet i fremtiden. 
Man nævner specifikt uddannelsesmuligheder, og man vil fremtidssikre arbejds-
markedet og udvikle erhvervslivets vækst og innovationspotentiale og uddybe det 
kulturelle samarbejde. Det er så noget, vi skal prøve at få optimeret i fællesskab – 
flertalsbefolkningen, mindretal og relevante danske aktører. I løbet af efteråret vil jeg 
tage kontakt til nogen af jer lidt mere specifikt og indgående og drøfte, hvad der ligger 
i de forskellige formuleringer, og hvad vi eventuelt i fællesskab kan udvikle og pege 
på. Jeg skal slutte af med at sige, at der er – som jeg nævnte tidligere – virkelig et 
ønske om, at øge aktivitetsniveauet Danmark - Tyskland, Danmark - Slesvig-Holsten. 
Der er nok også en oplevelse af, at vi efter 1½ år med Corona og alt hvad det har 
gjort ved os på den ene og den anden måde og manglende kontakter osv., der er der 
et behov for, at vi nu alle sammen prøver at række ud og finde de gode gamle 
forbindelser, støve dem af og øge aktivitetsniveauet. Her er der noget, der ligger lige 
for. Det er den kulturelle værktøjskasse, som vi kan hjælpe hinanden med til at knytte 
kontakt hen over grænsen. 
 

5. Tilbagemeldinger og konklusioner på arbejdsmødet den 12. juni om effektiviserings- 
og organisationsmuligheder samt drøftelse af det næste step 
SSF, Gitte Hougaard-Werner: Vil gerne høre nogle tilbagemeldinger om, hvordan vi kommer 
videre. Det kunne være rart, hvis man kunne nå rundt til alle. Hvad har man gået rundt og 
summet over indtil nu? 

 
Skolef., Lars Kofoed-Jensen: Skoleforeningen har hæftet sig meget ved Henrik B. 
Christensens bidrag – et scenarie, der gik på, at Samrådet bliver tildelt deciderede 
beslutningskompetencer som det ikke har i dag. Han var politisk meget realistisk, da han 
sagde, at det er nok ikke det helt store man kan blive enig om, men dog noget. Så skulle 
man oprette en form for parlament (Sydslesvig-ting) men kun med en rådgivende funktion. 
For at det overhovedet ville være muligt, så skulle man også enes om at samles under en 
hat som man så kunne sige er det danske mindretal. At man finder ud af, at samles under et 
fælles logo og ét medlemskab. Her har vi tænkt lidt videre. Man kan ikke lave et parlament 
ud fra de forskellige foreningers medlemmer. Så er der nemlig nogle sydslesvigere, der får 4-
5 stemmer, fordi de både har børn i skole, i en sportsforening, de er medlemmer af kirken, 
medlemmer af SSF. Man vil være nødt til at finde ud af en eller anden medlemsliste for 
mindretallet. I Skoleforeningen synes vi, at det scenarie, han foreslog, er noget, vi skal 
drøfte. Det er ikke et meget ambitiøst scenarie, men det er måske et politisk mere realistisk 
scenarie for, hvordan vi vil kunne komme videre. Det var der bred opbakning til i Skole-
foreningens styrelse.   
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DCB, Christian Jürgensen: biblioteket havde tænkt sig at mødes, men idet 3 af de 6 
medlemmer er SdU, SSF og Skoleforeningen, der ”bestemmer” over biblioteket, er det de af 
foreningerne/medlemmerne, der skal komme med deres baglands mening. Det er ikke 
bibliotekets formand, der bestemmer. Umiddelbart kan vi kun afvente, hvad der kommer fra 
repræsentanterne fra de enkelte foreninger. Personligt er jeg åben, jeg synes diskussionen 
skal fortsætte, den skal ikke gå i hi. Det er også fint, at vi alle sammen kan mødes igen 
fysisk. Det er en fordel, når emnet skal drøftes. Vil gerne have flere møder og synes der er 
for langt til det næste Samrådsmøde. Det er flot, at Skoleforeningen allerede har fundet frem 
til noget. Det skal drøftes i Samrådet – ikke kun i foreningerne. Måske kan vi lave flere 
Samrådsmøder i de næste par måneder for at drøfte dette mere intensivt. Vi har stadigvæk 
Flensborg Avis, der kunne lave et debatmøde sammen med Samrådet, hvor menige 
medlemmer kan være med til diskussionen.      
 
SSF, Gitte Hougaard-Werner: SSF har snakket og snakker fortsat om det. For os er det også 
vigtigt, at der sker noget, at vi handler. Alle vores foredragsholdere var enige om, at vi skal 
have truffet en beslutning, vi må ikke falde i søvn. Hvis det er der, vi kan lande – hvis vi 
udadtil kan vise, at vi er ét mindretal, og hvis vi kan danne et parlament, der har en eller 
anden fordelingsnøgle, vi kan blive enige om, og at vi i Samrådet kan få nogle 
beslutningskompetencer, så er det i hvert fald også et skridt i en retning. Hvad der så ellers 
kan ske, må vi tage løbende. Men i hvert fald er det vigtigt, at vi handler og gør noget. 
Hvordan, må vi blive enige om i Samrådet, men SSF er klar.  
 
SSF, Jens A. Christiansen: Vi har jo en arbejdsgruppe, som består af en række formænd og 
forvaltningschefer. Forslaget kunne så være, at den gruppe kunne mødes relativt hurtigt og 
tage udgangspunkt i de signaler, der kommer her i aften, og hvis vi bliver enige om at holde 
nogle flere Samrådsmøder i oktober/november, så prøve på at lave en plan for det. Kredsen 
af forvaltningschefer vil selvfølgelig også kunne tage opgaven på sig efter opdrag af 
Samrådet og arbejdsgruppen.  
 

 Konklusion:  
Arbejdsgruppen indkaldes til et møde.  
(mødet finder sted den 20. oktober kl. 17 på Flensborghus) 

 

6. Nordisk sprog og kultur i Sydslesvig. Orientering ved bl.a. Anke Spoorendonk, 
Foreningen Norden  
Foreningen Norden, Anke Spoorendonk: Taler som formand for Nordisk Informationskontor 
og takker for at få mulighed for at sige et par ord om situationen, som Nordisk 
Informationskontor befinder sig i. Hvad kan vi gøre for at styrke det nordiske samarbejde her 
i Sydslesvig? Hun kommer ind på kontorets historie, formål, økonomi og på 
Sydslesvigudvalgets beslutning og begrundelse for at reducere tilskuddet i 2020. Desuden 
tales der om konsekvenserne og om hvad der er brug for nu: 
 

• Nordisk Info har til huse på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 
• Samarbejde med biblioteket omkring nordiske emner 
• Samarbejde med Foreningen Norden i Sydslesvig og Sønderjylland 
• Bredt projektsamarbejde med mindretallets organisationer 
• Kontoret i Flensborg var ét af 8 i hele Norden – nu er det det sidste eksisterende 
 
• Kontoret har til formål at informere om det nordiske samarbejde og de nordiske 

landes kultur og samfund. 
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• Kontoret står som arrangør af nordiske begivenheder og projekter på lokalt og 
regionalt plan – med f.eks. foredrag, konferencer, udstillinger, skoleprojekter. 

• Virksomhedsområdet er primært Regionen Slesvig-Sønderjylland. 
• Dertil kommer et stærkt nordisk netværk med projekter og opgaver i nordisk regi. 

 
• Driftsmidlerne finansieres via 5 faste tilskudsgivere fra Norden, Danmark og Tyskland 

 
• Økonomi i 2020 (regnskabet 2020): 

Tilskud: Sydslesvigudvalget 64% (91.614€) og Nordisk Ministerråd 20% (28.225€) 
Resten af tilskuddet: De Sønderjyske Kommuners Kulturfællesskab (5.906€), 
Flensborg by (8.000€) og den Slesvig-Holstenske Landdag: indtil videre 2020 
(10.000€) 
 

• Kontorets projekter og arrangementer må finansieres via private og offentlige fonde. 
Arbejdet gennemføres af kontorets leder og en projektsekretær. Begge på deltid. 
Drift:  
Personale: 126.199€ 
Administration: 24.737€ 
Sum:  150.936€ 
Tilskud: 
Sum:  148.790€ 

 
• Sydslesvigudvalgets beslutning 2020: 

- Beslutning om en exitstrategi i februar 2020 
- Pressemeddelelse i maj 2021.  
- Beslutning om kontorets lukning per 31.12.2021 
 

• Sydslesvigudvalgets svar på kontorets ansøgning om tilskud i 2021: 
- Beslutning om gradvis afvikling af tilskuddet til Nordisk Info 
- I 2021 en nedskæring på 183.000kr (til 500.000kr) 
- I 2022 bevilling på 250.000kr 
- Derefter stoppes for tilskud 
 

• Sydslesvigudvalgets begrundelse: 
- Udvalget ønsker ikke, at støtten primært går til løn af ansatte, der søger andre om 

midler til gennemførelsen af projekter og arrangementer 
- Udvalget vurderer, at Nordisk Infos arbejde ligger på kanten af, hvad der ligger 

inden for Sydslesvigloven. 
 

• Konsekvenserne 
- Bestyrelsen for Nordisk Info har i mange samtaler forsøgt at få Sydslesvig-

udvalgets beslutning ændret. Meldingen har været: et enigt udvalg står bag 
beslutningen.   

- Hverken Nordisk Råd eller Ministerrådet har været involveret. Der har ikke været 
konkret støtte til at redde kontoret. 

- Sydslesvigudvalgets beslutning betyder, at Nordisk Info mister 65% af de midler, 
som dækker de fleste faste udgifter til personale og administration. 

- Derudover har der været en nedskæring i bidraget fra de Sønderjyske 
Kommuners Kulturfællesskab og Nordisk Ministerråd. 
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- Med lukningen af Nordisk Info lukkes et videnscenter og et netværksknudepunkt 
for det nordiske arbejde i Sydslesvig 

- Det professionelle arbejde kontoret har stået for i snart 25 år kan ikke opfanges af 
Foreningen Norden eller de andre folkelige foreninger i Sydslesvig 

- Lukningen kommer på et tidspunkt, hvor vi i Sydslesvig har en voksende 
bevidsthed om at være porten til Norden såvel som porten til Europa. 

 
• Hvad der er brug for? 

- at sikre kontinuiteten i samarbejdet med Norden. 
- at finde en struktur, der holder, f.eks. via biblioteket og SSF. 
- at udbrede bevidstheden om, at vi i Sydslesvig som Nordens grænseland har en 

særlig styrke hvad angår kulturmøder med lande og regioner i Norden. 
- jvnf. Sydslesviglovens Kap. I om lovens formål, som også består i at sikre 

mindretallels forskellige deltagelse i nordisk og europæisk samarbejde. 
 
Foreningen Norden, Anke Spoorendonk: Emnet tages op her i Samrådet, da der er et håb 
om, at man sætter sig sammen for at finde ud af, hvordan man kan fortsætte det nordiske 
samarbejde. Der vil komme en invitation til et møde.    
 
SSW, Martin Lorenzen bekræfter, at samarbejdet altid har været godt med Nordisk 
Informationskontor. Netop i forhold til konferencer har der været et tæt samarbejde, som man 
meget gerne vil fortsætte med. Her har SSW også profiteret af Nordisk Infos gode kontakter 
rundt omkring i Norden.  
 
SSF, Jens A. Christiansen: SSF er åben overfor at fortsætte samarbejdet. Vi har i løbet af 
årene været engageret i mange arrangementer både økonomisk og ideelt. Der kunne sikkert 
etableres en god samtale med vores kulturudvalg, hvor man primært tilrettelægger den 
kulturelle profil i SSF og i mindretallet. Man kan kun gisne om, hvorfor de lukker kontoret. 
Men det nordiske og det europæiske er altså også en del af mindretalsarbejdet, så 
selvfølgelig skal det fortsætte.  
 
GF, Knud-Erik Therkelsen: Grænseforeningen har også hørt om problematikken. Direktøren 
for A.P. Møller fonden har faktisk indirekte opfordret Grænseforeningen til noget mere 
Nordisk samarbejde (nordisk samhørighed). Hvordan kunne man så gøre det? Og kunne det 
kombineres med det, som Kim Andersen lige var oppe og sige? Knytte forbindelser til 
Danmark/det nordiske og Tyskland. Nordisk Info har en informationsopgave, der går sydpå. 
Vi har dog i lige grad brug for mindretallets medvirken til at informere om Tyskland nordpå. 
Her kunne der måske være en mulighed. Det er i hvert fald den dagsorden, jeg fornemmer 
der er på Christiansborg og andre steder. Vi har brug for en meget tættere kontakt, netværk, 
kendskab imellem Tyskland, de nordiske lande og især Danmark. Der er forskellige, der har 
markeret en stor interesse for det. Vil vi være med til det i mindretallet? Det er selvfølgelig 
noget nyt. Der er brug for nytænkning i mindretallet, der i høj grad har mulighed for at bygge 
bro.  
 
Foreningen Norden, Anke Spoorendonk takker for kommentarerne. Er glad for at høre, at 
man er villig til at bakke op. Der sker nordisk samarbejde i de forskellige foreninger, men vi 
ved for lidt om, hvad hinanden går og laver. Så fremover ligger der måske også en 
koordineringsopgave i at få de ting, der allerede sker, samlet. Med hensyn til det som Knud-
Erik var inde på, må jeg sige, at jeg har været politiker i så mange år. Og jeg synes, det er 
lækkert at have visioner. Det er vigtigt. Men jeg synes også, at det er vigtigt at få det brudt 
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ned på et konkret plan, så man kan se, hvor går vi hen, når vi tager det lange løb? Og hvor 
går vi hen, når vi gør det skridt for skridt? Det er sådan vi forandrer samfundet, og det er 
sådan, at vi forandrer tilværelsen i mindretallet. Derfor handler det for mig om at få 
kontinuiteten i det arbejde, vi har sikret. Det handler først og fremmest om at få den nordiske 
dimension ind i mindretallet. Det er en vedvarende opgave – også i vores skoler. Vi har 
emner, vi kan bidrage med i flertalssammenhæng (som f.eks. Verdensmålene), men vi 
mangler struktur. Vi mangler professionelle støtter i det her. Det er jo også derfor, vi i 
mindretallet har vores administration. Hvis vi skulle klare alt selv i vores små bestyrelser 
rundt omkring, så ville vi have svære tider. Vi har brug for den viden, som de professionelle 
giver, så man kan få et frodigt folkeligt arbejde til at komme i gang.  
 
DCB, Jens M. Henriksen ønsker fælles arrangementer med Foreningen Norden. Foreslår at 
få ”det nordiske” indarbejdet i resultataftalerne og opfordrer til, at man også tænker digitalt og 
får Slesvig-Holsten med i båden. Desuden fortæller han, at der vil være et ”takke-
arrangement” for Nordisk Info den 27. oktober.  
 
Skolef., Lars Kofoed-Jensen: har nok mest lidt malurt med til bægeret, og det er ikke fordi jeg 
er modstander af samarbejdet med Norden. I Skoleforeningen vil vi absolut holde fast i de 
aktiviteter, vi har, hvor vi indgår i et venskabsby-samarbejde. Men hvem er stået af? Det er 
Århus. Så i det nordiske skolesamarbejde er de eneste danske os. Der er Duborg-skolen 
heldigvis aktiv, så på den måde spiller det nordiske stadigvæk en rolle på Duborg-skolen. Vi 
er lidt det sted, at det kan godt være Danmark siger noget, men det er ikke sikkert, at de 
handler på praktisk plan derefter. Derfor vil jeg sige, at vi har lidt en udfordring, hvis signalet 
har været, det her formål er på kanten af Sydslesvig-loven. Det er jo deres påstand indtil 
videre. Hvis vi skal kunne lave noget, så er vi nødt til at få ændret den fortolkning, for hvis 
nogen af os begynder at bruge penge på det, som vi tidligere brugte på det her formål, så vil 
vi kunne klandres, at vi bruger pengene på kant med formål. Kampen om fortolkningen må 
ikke stoppe, hvis vi skal kunne gøre noget her. Ellers kunne vi klandres for, at vi ikke 
respekterer deres afgørelse.  
 
SSF, Jens A. Christiansen: Det er selvfølgelig rigtigt. Men vi kan så henvise til, hvad der står 
i loven og på den måde, det er beskrevet i finansloven. I vores formålsparagraf, og også 
andres, er det nordiske eksplicit med. Så vidt jeg kan forstå på Christian Juhl, så er der 
stadigvæk opbakning til, at vi har et udsyn, der også går langt nordpå.  
 
Jeg vil også gerne sige til Knud-Erik, det er rigtigt, at verden forandrer sig. Jeg kan bare 
henvise til, at når man følger med i hverdagen hen over en kultursæson i løbet af et år, så 
har der jo været mange nordiske arrangementer. Jeg vil også henvise til – uden at gå SSW i 
bedene – at grunden til, at Landdagen nu er med i Nordisk Råd som observatør, det er 
SSWs, hhv. det danske mindretals fortjeneste. Så der bliver jo gjort meget for at skabe de 
broer. At gøre som om, der ikke bliver gjort noget for broer sydover, det er regulært forkert. 
Jeg vil også sige, at i forbindelse med vores Folketingstur, som Gitte var inde på, der 
planlægger vi en rundbordssamtale også med politikere fra Landdagen, hvor det nordiske 
bl.a. indgår i forhold til at diskutere udviklingen inden for uddannelse, arbejdsmarked, 
erhvervsliv og kultur. Så vidt jeg ved deltager der også folk fra flertalsbefolkningen i de 
forskellige arrangementer, som Nordisk Info har gennemført. Det er vigtigt, som Anke siger, 
at vi skal sikre, at det danske mindretal i forhold til vores mindretalsliv og vores bekendelse til 
det danske og det nordiske, har en levende forbindelse til Danmark og de andre nordiske 
lande. Det er vores opgave.  
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7. Spørgetid 
Der er ingen spørgsmål. 
 
8. Eventuelt 
Der er intet under eventuelt. 
 
08.10.2021 
JAC/ta 


