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Resumé af 
 

Møde i Det Sydslesvigske Samråd 
mandag den 1. december 2013 kl. 18.30 på Flensborghus 

 
 
Til stede:  Jon Hardon Hansen, Steen Schröder, Jens A. Christiansen, Christian 

Jürgensen, Nina von Lachmann Steensen, Peter Lynggaard Jacobsen, Helle 
Viggo Jacobsen, Jytte Nickelsen, Udo Jessen, Anders Molt Ipsen, Randi 
Kuhnt, Jacob Ørsted, Thorsten Schütt, Jørgen Møllekær, Bahne Bahnsen, 
Manfred Nissen, Kirstin Asmussen, Ronny Grünewald, Horst Schneider, 
Flemming Meyer, Rüdiger Schulze, Martin Lorenzen, Gerd Pickardt, Kirsten la 
Cour, Henrik Becker-Christensen, Henrik Hansen, Renate Schnack 

 
Afbud:  Jørgen Kühl, Tom Petersen  
 
 
Referent: Jette Hanisch 
 
 
  Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Spørgetid 
3. Godkendelse af resuméet af 3. september 2014 
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
5. Præsentation af Slesvig-Holstens koncept for en sprogpolitik for 

mindretalssprogene v/mindretalskommitterede Renate Schnack 
6. Meddelelser 
7. Status på SSF´s og Skoleforeningens arbejde med bedre integration i 

mindretallet – tilbagemeldinger fra de forskellige foreninger og institutioner. 
Drøftelse af det videre forløb 

8. SdU´s strukturmodel ”Region Sydslesvig”. Drøftelse af det videre forløb 
9. Status på omsætning af kommunikationsstrategien v/SSF 
10. Mødeplan 2015 
11. Eventuelt 
12. Lukket møde 
      De kommende års anlægsprioritering – drøftelse og beslutning 
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1. Valg af ordstyrer 
 
Jens A. Christiansen vælges som ordstyrer og byder velkommen til de to nye medlemmer, 
Birgit Jürgensen-Schumacher fra Skoleforeningen og Tom Petersen fra Sundhedstjenesten, 
der dog begge ikke kan være til stede ved aftenens møde. 
 
 
2. Spørgetid 
 
Der er ingen spørgsmål. 
 
 
3. Godkendelse af resuméet af 3. september 2014  
 
Det udsendte resumé godkendes. 
 
 
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
 
Den udsendte dagsorden følges. 
 
 
5. Præsentation af Slesvig-Holstens koncept for en sprogpolitik for 
mindretalssprogene v/mindretalskommitterede Renate Schnack 
 
Renate Schnacks oplæg er vedlagt protokollen, lige som Bahne Bahnsens indlæg. 
 
 
6. Meddelelser 
 
Skoleforeningen:  
 

• Karaktersagen: Skoleforeningen har haft besøg af Troels Ravn, der vil tage 
karaktersagen op i Sydslesvigudvalget, idet han mener, vore skoler bør have 
særstatus. 

 
SSF: 
 

• SSF har torsdag møder på Christiansborg med Troels Ravn samt med 
indfødsretsudvalget ang. dobbelt statsborgerskab 

• Sprogkonferencen i Berlin: Der var stor opbakning til, at forbundsrepublikken får en 
sprogpolitik. Implementeringskonferencen bruges til at komme videre. 

• Bonn-København erklæringerne: 60 års-jubilæet markeres i Berlin 26. marts 2015 
bl.a. med underholdning ved SKURK. Derudover arrangerer Historisk Samfund en 
paneldebat, og Dansk Centralbiblioteket/Studieafdelingen har forskellige aktiviteter. 
Vi skal se, hvad vi kan arrangere på ungdomssiden. Næste møde i arbejdsgruppen er 
den 20. januar 

 
SSW:  
 

• Halvlegsberetning: SSW/Landdagsgruppen udsender torsdag med Flensborg Avis en 
beretning fra første halvdel af regeringsperioden i Kiel. 

• Kontaktudvalget ved forbundsregeringen har nu bestået i 50 år, hvilket markeres i 
Berlin 1. juli 2015, evt. med deltagelse af forbundspræsidenten. 
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• ZDF-Verwaltungsrat Slesvig-Holsten og Hessen starter et initiativ til fordel for 
regionalsprogene. 

 
 
6. Status på SSF´s og Skoleforeningens arbejde med bedre integration i mindretallet – 
tilbagemeldinger fra de forskellige foreninger og institutioner. Drøftelse af det videre 
forløb 
 
Viggo Jacobsen mener, der i SSF´s og Skoleforeningens papir er nogle hårde formuleringer, 
der bør mildnes. Medejerskab er en bedre formulering end integration, og samarbejdet skal 
komme alle foreninger til gode. Randi Kuhnt går ind for integration ad frivillighedens vej. Øget 
motivation er nødvendig. Kirstin Asmussen fortæller, at SdU har drøftet emnet ved 
midtvejsmødet, og der var forskellige meninger. Man er enige i, at medlemmer og forældre 
skal integreres, men det gøres til dagligt så godt, som det kan lade sig gøre. Foreningerne er 
selvstændige, SdU har ingen overordnet indflydelse, det frivillige skal være det bærende 
element. SdU og DKS bakker op om mentorordningen. 
 
Jon Hardon Hansen forklarer, at papiret er et oplæg til drøftelse og foreslår, at Samrådet 
nedsætter et udvalg med en repræsentant fra hver organisation. Disse skal så diskutere 
detaljerne og formulere en indstilling til Samrådet. Første møde afholdes ultimo januar. 
 
 
8. SdU´s strukturmodel ”Region Sydslesvig”. Drøftelse af det videre forløb 
 
Ronny Grünewald takker for, at han og Anders Kring har kunnet præsentere modellen så 
mange steder. Det har været spændende møder.  
 
Modellen har været drøftet på et Kirkerådsmøde, hvor man anerkender det store arbejde, der 
er lagt i regionsmodellen, men man besluttede at sige nej til en gennemførligheds-
undersøgelse. Man mener, at SSF, SdU og Skoleforeningen først må beslutte om de vil 
fusionere og blive til én forening, inden man arbejder videre med en ny struktur. 
Sundhedstjenesten, SSW og Biblioteket vil afvente konferencen i januar, mens 
Skoleforeningen siger klart nej både til undersøgelsen og til modellen. 
 
SSF mener, at en fusion er skridt nr. 2. Både SSF´s landsmøde og hovedstyrelse synes 
modellen er spændende, men har også mange spørgsmål. Er ked af, at Skoleforeningen på 
forhånd siger nej, når modellen indgår i konferencen, som man har sagt ja til. Her kommer 
man måske frem til noget helt fjerde, eller at status quo er det bedste. Appellerer til, at man 
på konferencen beslutter, hvad en undersøgelse skal tage stilling til. Beslutningen, om vi skal 
fortsætte eller forandre, skal træffes af basis. 
 
Ronny Grünewald beklager, at Skoleforeningens styrelse siger nej, uden at det har været 
drøftet i fællesrådet. Han efterlyser en undersøgelse af den nuværende struktur, som han 
mener er forældet. I Danmark skal der rationaliseres og effektiviseres, hvilket mindretallet 
også er forpligtet til. 
 
Jens A. Christiansen mener, at vi måske i stedet for en helt ny model skal finde frem til 
områder, hvor vi kan blive bedre til at arbejde hånd i hånd og samordne. Eventuelt må vi give 
Samrådet større beføjelser. Vi har også brug for en sprogpolitik, for at diskutere, hvad vi 
forstår ved dansk sprog og kultur og sætte alt ind på, at mindretallet også eksisterer om 100 
år. Og vi skal have en åben og positiv indgang til at fortsætte debatten samt sætte fokus på 
brug af dansk sprog i en tysk tilværelse samt tænke på tværs. 
 
Udo Jessen understreger, at modellen ikke absolut er død, fordi Skoleforeningen har sagt 
nej. Man er villig til et videregående samarbejde og støtter konferencen. Vi må først finde ud 
af, hvad vi vil, inden vi skal have en konsulentundersøgelse. Flemming Meyer er meget enig 
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med SSF men mener ikke, at en konsulent udefra kan sætte sig ind i, hvad mindretallet skal 
leve. 
 
Martin Lorenzen slår fast, at vi må gøre os tanker om, om strukturen i Samrådet er optimal 
og fremtidssikret. Vi må arbejde hen mod en model med et katalog af opgaver, der skal 
afklares i rådet. 
 
Gerd Pickardt henviser til en artikel i Flensborg Avis fra den14. december 1995, der viser, at 
vi har ikke lært nok siden dengang. Vi bærer et kæmpestort ansvar. 
 
Diskussionen munder ud i, at alle opfordres til at deltage i konferencen den 24. januar og 
drøfte nye strukturer, og vi venter med en konsulentundersøgelse, som Sydslesvigudvalget 
har tilbudt at betale, til vi er kommet frem til et resultat. 
 
Ronny Grünewald siger afsluttende, at regionsmodellen baserer på oplevelser i Samrådet 
samt meninger fra medlemmer. Arbejdet halter, fordi Samrådet ikke har kompetence nok. 
Han tror på en bred politisk styring af Sydslesvig, der forpligter alle foreningsledere og 
spørger til sidst: Har Sydslesvig en vision? 
 
9. Status på omsætning af kommunikationsstrategien v/SSF 
 
Jon Hardon Hansen informerer om, at styregruppen har holdt møde og drøftet ansøgningen 
til Sydslesvigudvalget om projektmidler. Gruppen indstiller til Samrådet, at Mette Bock får 
sæde i styregruppen, og at Lotte Dahlmann indgår i kommunikationsnetværket. Derudover 
indstiller styregruppen, at ansøgningskompetencen også under dette projekt ligger hos SSF, 
der ligeledes varetager arbejdsgiverfunktionen. Ansøger til projektet er SSF i samarbejde 
med Samrådet og Grænseforeningen. På baggrund af modellen fra den 16. juni 2014 blev 
der udarbejdet et stykke papir, hvor Grænseforeningen er tilføjet, og som danner grundlag 
for ansøgningen. Styregruppen anbefaler en 2-strenget strategi, hvor det klassiske 
informationsarbejde er sikret hos mindretallets og Grænseforeningens informations-
medarbejdere, og den nye kommunikationsmedarbejder skal være en kultur- og projekt-
konsulent, der kan skabe events og kampagner, som i sig selv er nyheder. En anden 
mulighed ville være at hyre et firma til at klare konkrete opgaver. Begge muligheder kolliderer 
ikke med styregruppens ansvar og kompetence.  
 

• Konklusion: Samrådet godkender den udsendte ansøgning til 
Sydslesvigudvalget 

 
 
10. Mødeplan 2015 
 
Der er enighed om, at der skal indarbejdes yderligere 2 møder. En ny mødeplan med 6 
møder behandles på Samrådsmødet den 16. februar 2015. 
 
 
11. Eventuelt 
 
Der var intet under punktet. 
 
 
 
 
Mødet slutter kl. 21.35 
16. december 2014 jh / JAC 
 


