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FORORD
„Hvorfor er de unge ikke direkte repræsenteret i Samrådet?“, var ét
blandt mange spørgsmål, de unge rejste til Fremtidsfabrikken - en Sydslesvig-konference for unge i september 2019 på biblioteket.
Konferencen bød på en række arbejdsgrupper, der samlet kan give Det
sydslesvigske Samråd indspark til, hvordan de unge bedre kan inddrages i mindretalsarbejdet. Dagen var opdelt i forskellige moduler:
Ved dagens begyndelse blev de unge inddelt i grupper. De udarbejdede hver en række spørgsmål, som de efterfølgende stillede repræsentanter fra organisationerne i Samrådet i en såkaldt omgang »Speeddating«. På nær Friisk Foriining og De Tilsluttede Foreninger var alle
organisationer repræsenteret.
Efter mødet med Samrådets medlemmer skulle de unge selv svare på
spørgsmål. Der blev nemlig foretaget en lille rundspørge, som senere
præsenteres for Samrådet. Derefter gik de unge i forskellige arbejdsgrupper. Her skulle de blandt andet forholde sig til spørgsmål om deres
egen identitet. Samtidig skulle de være kreative. De udarbejdede
blandt andet forslag til nye logoer til mindretallets organisationer.
Formålet var at give mindretallets organisationer et indblik i de unges
verden, og samtidig give de unge en platform for selv at reflektere over
deres liv i det danske mindretal.
De unge afsluttede deres første Sydslesvig-konference med en nyfunden motivation til at engagere sig fremadrettet i mindretallets fællesskab. Dette dokument har derfor til opgave, at tjene dig, kære læser,
som et hint og en mulig manuale til, hvad der skal til for at kunne integrere de unge mennesker i din organisations fremtidige arbejde, tilbud
og struktur.
God fornøjelse.
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#HASHTAG
RESPONS
Nedenstående er de unges noter fra samtalerne i speeddatingrunden med de
enkelte organisationer. Disse noter genspejler altså de unges forståelse af
deres møde med foreningernes repræsentanter.

FORENING: SSF
#udenkulturintetmindretal #representereosiEuropa #folkeligforening #Iderealisering #oplevkultur
#storemuligheder #åbenforungdommen #koncertogteater #Danskkulturtilsydslesvig #Frivilligarbejde
#ungeskalkommemedideer #200arragementer #Kulturarbejde #ikkemangeunge #mestældrefolk
#sydslesvigforening
#mangemøder
#organisationsarbejde
#skalfindesilangttidendnu
#harbrugforungdommmen #folkfrasydslesvig

FORENING: GRÆNSEFORENINGEN
#spredtoverhelelandet
#organisation
#oplyseomdetdanskemindretaliTyskland
#Vigtigarbejde
#500miokroner #ikkeunødvendigt #12000medlemmer #pengeforkulturarbejdeiSydslesvig #frivilligt
#grænseoverskridende #identitet #identitetsspørgsmål #hvemerjeg #oplyseogstøtte #Hvemervi
#brobyggere #støtterungdommen #fælleskab #fællesfremtid #kernedansker #forskellighedervigtig
#Elevambassadører #ungdomsarbejde

FORENING: DANSK CENTRALBIBLIOTEK
#ikkekunmaterialer #mødested #ressourcertilandreting #ikkekunlæsning #formidle,fortælle,oplyse
#danskkultur #danskhistorie #tætsamarbejdemedskoler #14000medlemmer #kreativearrangementer
#reklame
#Danmarkbetaler
#åbenforungdommen
#ikkekunbibliotek
#bringerlæringsstoffettilos
#danmarkunderstøtterbiblioteket
#oplevsydslesvig
#mødepunkt
#formidleviden
#meredigitalt
#manmøderandre #sammenarbejder #100.000besøger

FORENING: SSW
#mindretalsparti
#allekanværemed
#kommemedforslag
#SüdschleswigerWählerverein
#sørgerforatviersynlige
#mangefrivillige
#synlighedityskpolitik
#TheFaceofmindretallet
#indsatsformindretallet #Gørenforskel #åbenforallespørgsmål #valgkamp #udlevedetdanskeisydslesvig
#stemmersomskalblivehørt #mereindflydelse #mindretalletsrettighedder

FORENING: SAMRÅDET
#sammenslutningafallemuligefolk
#gøresydslesvigbedre
#MålgruppeerHELEmindretallet
#vigtigtatbeholdemindretallet
#Alleermed
#ungdommenervigtig
#mødes6gangeomåret
#Fordetmestefrivilligarbejde #sammemening #sammemål #sammenslutning
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FORENING: SDU
#fritidsorienteret #fedfritidmedindhold #FDFerdelafSdU
#FritidshjemSFO #BørneogUngdommen
#mestunge
#foreningsomarbejdersammenmedidrætsforeninger
#lavelivetbedre
#Ejeridrætshaller,Tydal,fritidshjemmer #spændendesydslesvig #megagodeideer #forstårungdommen
#Alleungdomsgrupper #ungdomsforeninger

FORENING: SKOLEFORENING
#osallesammen
#IT
#danskeskoler
#vibestemmer
#bedrelæring
#vejentilstudenterhue
#vildetbedsteforelevern #spørgerikkeleverne #undervisning #budgettilskoler #udvikling #traffebeslutninger #udvikleskoler #gøreosstærke #fleremuligheder #forældrestyret #sammenarbejdemedforeninger
#vigtigformindretallet

FORENING: DANSKE KIRKE
#danskekirker
#danskgudstjeneste
#danskkonfirmation
#kunnegodttænkesigflerepenge
#deterfrivilligt #erdertilalle #dagligdagmedkirken #22præster alterfrivilligt #danskeogtyskepræster
#gudsord
#opretholdekirken
#vidergivegudsord
##forbliveimindretallet
#socialeaktiviteter
#menighedsrådet

FORENING: SUNDHEDSTJENESTEN
#tyskdanskultur #plejehjemoghjempleje #storefterspørgsel #manglermedarbejdere #forskelligeuddannelser
#DKbetaler #fraførstetilsidstedag #forbyggende #hjælperdegamle #raskogsund #Førstetilsidstehjerteslag
#dansksundhedskultur #hjælptilalle #SundhediSydslesvig #hjælpeungeoggamle #plejehjemmet
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SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE
Som afslutning på samtalerne i ”Speed-dating” runden, besvarede
de unge deltagere et spørgeskema. Her blev der spurgt ind til de unges
umiddelbare viden om og identifikation med mindretallet.
Resultaterne fra denne undersøgelse kan ses her.
101 deltagere i alderen 13 til 19 år
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WORKSHOP
RESULTATER
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3 GODE RÅD
I har lyttet til alle organisationer i Sydslesvig og kunne godt tænke jer
at give dem 3 gode råd så deres organisation bliver endnu federe
eller måske DU endda gider at blive del af den?

FORENING: SSF

FORENING: SKOLEFORENING

Flere oplysninger om koncerter

Sørge for flere vandstationer på skolerne

Flere forklaringer hvad de gør

Wifi, som også fungerer

Elevfester til skoleelever (16+)

Flere IT-timer i skolen eller IT-workshops på skolerne

En SSF Ungdomsforening eller et ungdomsudvalg

Flere digitale arbejdsmidler (PC, Smartboards osv.) og lærere, som kender til det

Koncerter med kendte kunstnere (fx Rasmus Seebach)

Samarbejde med SdU og SSF

Flere oplysninger på skolerne

Skatebaner på skolerne

Koncerter på skolerne

Fodbold- eller håndboldturneringer mellem de forskellige skoler i Sydslesvig

Mere aktivitet på sociale media (fx Instagram eller Facebook)

Lyt mere til eleverne hvad de har brug for og hvad deres klager er

Merch eller armbånd på Koncerterne, som man kan købe
Flere udflugter (til fx Helgoland eller København)

FORENING: SAMRÅDET

Ikke kun koncerter, men også invitere comedians eller organisere Poetry Slams

Gør mere indsats for, at flere unge kommer med til møderne og spørg foreningerne i Sydslesvig om unge
repræsentanter

En weekend for unge med musikworkshops
Gør opmærksom på, at unge gerne må komme med forslag til arrangementer

Lyt til de unge, for at forblive interessant for den næste generation

FORENING: DEN DANSKE KIRKE

FORENING: SDU

Flere gudstjenester om aftenen og organiseret af unge

Flere ungdomsdiskoer
Ungdomshusene skal måske arbejde lidt mere sammen
Lidt mere reklame for udvalg og/eller lejre
Mere integration af de små skoler i Sydslesvig (f.eks. på øerne)
Instagram kan blive lidt mere personligt (Vlog, præsentation af medarbejdere eller et take-over
når der er lejre)

FORENING: DANSK CENTRALBIBLIOTEK
Mere aktivitet på de sociale media
Arbejde sammen med skolerne

``Speeddating`` på ungdomsdisko

FORENING: DANSK SUNDHEDSTJENESTE

Flere aktiviteter for unge fra 14-18 år

Gør opmærksom på uddannelsesmuligheder

Tilbyd flere forskellige sportsgrene (fx Tennis eller sejle)

Gør opmærksom på praktikpladser

FORENING: SSW
Være mere aktiv for at gøre jer mere attraktivt for ungdommen
Besøge skolerne flere gange og forklare hvad SSW står for
Lægge flyer ud på skolerne for at gøre opmærksom på SSWU
Oplæg om forskellige politiske emner på Biblioteket
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DESIGN ET
NYT LOGO
Vælg en af organisationernes logo og giv det et nyt design.
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HAIK-WHO?
HAIK-DU!
Jeres opgave er, enkeltvis hver især at skrive et haiku
som en slags biografi om jer selv og jeres tilværelse indenfor mindretallet.

Mor d
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Bland sk, Far tysk,
ing
jeg
Begge af kulturene ?
dele m
ig!

sk
Både dansk og ty
se
ej
sr
liv
in
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Er jeg
!
dt
go
t
Sådan er de
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Danma or hører jeg t
il?
rk
Men ty er mit hjert
e
sk bliv
er ikke hjem,
glemt

ver jeg
Hej, her le ver jeg
le
t
e
ll
Mindreta
er jeg
sk
ty
g
o
sk
Dan

vidt
og h angen
t
d
et rø agst
Flag er på fl inden
iv
ng
Hæ Flagre

Hej med dig
– det mig
Både dansk
og ty
Det er fandm sk i sig
e mig!

Jeg er både / og
Jeg er dansker og tysker
Jeg er sydslesvig!
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HVORNÅR ER JEG
EGENTLIG HVAD?
Lyt til lydfilen og diskutér bagefter det, der blev sagt, er I enige?
I hvilken kategori passer I selv ind?

JEG FØLER MIG SOM EN DANSKER..
.. fordi jeg har dansk pas og blev født i Danmark.
.. fordi min familie er dansk og jeg derfor lever den danske kultur.
.. fordi jeg føler mest hjemme i Danmark.
.. fordi vi taler dansk derhjemme.

JEG FØLER MIG SOM EN SYDSLESVIGER..

.. fordi mine forældre er dansker.

.. fordi jeg er en del af det danske mindretal i Tyskland.

.. fordi jeg elsker den danske kultur.

.. fordi jeg har danske og tyske venner.

.. fordi jeg voksede op med de danske traditioner, som jeg integrerede i min hverdag.

.. fordi jeg taler både dansk og tysk i min hverdag.
.. fordi jeg voksede op i begge kulturer.

Jeg føler mig som en dansker,
»
fordi jeg elsker den danske kultur. «

.. fordi jeg opvokser tosproget i både Tyskland og Danmark.
.. fordi jeg hver dag møder begge nationaliteter og lever derfor begge kulturer.
.. fordi jeg ikke vil gøre forskel på kultur og identitet. Jeg er ikke enten eller, men både og.
.. fordi jeg altid har følelsen, at være dansk i Tyskland og tysk i Danmark.
.. fordi jeg har både tysk og dansk familie.

JEG FØLER MIG SOM TYSKER..
.. fordi jeg er født og bor i Tyskland og mine forældre er tysker.

som en sydslesviger,
»Jegfordifølerjegmig
ikke vil gøre forskel

på kultur og identitet.
Jeg er ikke enten eller, men både og.

«
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.. fordi jeg lever mest den tyske kultur og er stolt af det.
.. fordi det er kulturen jeg lever i og mit modersmål.
.. fordi jeg har tysk pas og er født her.
.. fordi tysk mad er det bedste. #Bratwurst
.. fordi jeg har den stærkeste forbindelse til den tyske kultur og traditionerne.

Jeg føler mig som tysker,
»
fordi jeg er født og bor i Tyskland
og mine forældre er tysker. «
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DET ER IKKE ALTID
PONYHOF!
BRUG #HASHTAGS TIL AT UDTRYKKE DIG NEGATIVT!
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EFTER DU HAR BRÆNDT ALT DIT NEGATIVE KRUDT AF,
MÅ DU NU TAGGE DINE FREMTIDSVISIONER, DER VILLE
GØRE SYDSLESVIG TIL HEAVEN ON EARTH.
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De unge spiller en afgørende rolle for
»
mindretallet. Det er dem, der kommer til at
sætte rammen for fremtiden.«
Eberhard von Oettingen, områdechef i Skoleforeningen.

SSF er en folkelig bevægelse,
»
og I er en del af folket. Vi vil lytte til jer,

men det betyder også, at I skal åbne munden.
I skal sige, hvad I ønsker, og jeg er sikker på,
at hvis I på lokalt plan engagerer jer i
foreningerne, får I hurtigt indflydelse.
Kirsten Futtrup fra Sydslesvigsk Forening (SSF).

«

Det her er helt fantastisk.
»
Vi skal gøre det meget mere.«
Knud Erik Therkelsen, generalsekretær i Grænseforeningen.

Vi har et ønske til jer i Samrådet.
»
Det er dybt meningsfuldt at arbejde

med de unge på den måde, og jeg håber,
at Samrådet støtter en gentagelse
af den slags møder.

«

Hinnerk Petersen, områdeleder for Idræt, unge og kultur
i Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU).

