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Det
Sydslesvigske
Samråd
SEKRETARIATET
(4/2011)

Protokol

over

Møde i Det Sydslesvigske Samråd
mandag den 23. maj 2011 kl. 18.30 på Flensborghus
Til stede:

Dieter Paul Küssner, Jens A. Christiansen, Inger Marie Christensen,
Flemming Birkemose, Horst Schneider, Per Gildberg, Anders Molt
Ipsen, Rüdiger Schulze, Martin Lorenzen, Anke Spoorendonk, Peter
Lynggaard Jacobsen, Viggo Jacobsen, Jørgen Pejtersen, Jørn
Aagesen, Jørgen Kühl, Thorsten Kjærsgaard, Manfred Nissen, Henrik
Hansen

Afbud:

Steen Schröder, Flemming Meyer, Jytte Nickelsen, Gert Wiencke,
Volker Andersen, Hans Erik Hansen, Randy Kuhnt, Georg Hanke, Gerd
Pickardt, Bo Hallberg, Henrik Becker-Christensen

Protokolfører: Jette Hanisch/JAC
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Spørgetid
3. Godkendelse af protokollen af 1. marts 2011
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
5. Meddelelser
6. Orientering om og drøftelse af den aktuelle mindretalspolitiske
situation
7. Orientering om SSFs kontaktarbejde på Christiansborg
8. Drøftelse af ”Magasinet om det danske mindretal i Sydslesvig”
9. Forslag til Samrådets hjemmeside
10. Eventuelt
11. Lukket møde

1. Valg af ordstyrer
Jens A. Christiansen vælges som ordstyrer.
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2. Spørgetid
Der er ingen spørgsmål.
3. Godkendelse af protokollen af 6. april 2011
Den udsendte protokol godkendes.
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Den udsendte dagsorden vedtages. Der er intet under ”Lukket møde”.
5. Meddelelser
Per Gildberg: Vi har i dag på et pressemøde bekendtgjort, at vi med virkning fra
sommeren 2012 opsiger alle skolebuskontrakter i Slesvig-Flensborg amt. På den
måde kan vi spare 265.000 euro om året.
Jens A. Christiansen: Vi har holdt møde med ledelsen for TV 2 om situationen
omkring modtagelse af TV 2 fra 1.1.2012. TV 2 tager sagen meget alvorligt og vil
gerne også fremover kunne ses i Sydslesvig. De kontakter nu Kabel Deutschland, og
vi kontakter Boxer. Derudover har vi kontakt til alle medieordførere i Folketinget.
6. Orientering om og drøftelse af den aktuelle mindretalspolitiske situation
Anke Spoorendonk: Landsstyrelsen, DPK og JAC har holdt møde med FDP´s
landsstyrelse om, hvordan vi kan sikre tilskuddet for forbundet i 2012.
Skoleforeningen har slidt i det for at få tilskuddet i 2011. Resultatet af et møde i det
tyske mindretals kontaktudvalg var foruroligende. Konklusionen af alt dette er, at det
var nødvendigt at tale med de forskellige fraktioners ”Berichterstatter” i
forbundsdagen, hvor vi har givet udtryk for, at vi gerne vil have en automatik i
tilskuddet. Det ekstraordinære kontaktudvalgsmøde blev af Dr. Bergner fastsat til den
29.6. med det resultat, at Torsten Geerdts ikke kan deltage p.g.a. landdagsmøde.
Holdningen i Flensborg Avis´ ledere er uheldig, idet Geerdts er med os og gerne vil
agere som mægler. Vi arbejder på, at han kan deltage i det næste ordinære
kontaktudvalgsmøde. Vi holder fast i kravet om ligestilling, den bør forankres i loven.
Delstaten må garantere ligestillingen, og så kan de 3,5 mill. fra Berlin evt.
modregnes. Forbundet har et ansvar. Vi er anvist på den parlamentariske vej og må
holde fast i vores krav om en bæredygtig løsning. Reaktionen på vores resolutioner
har fra mange sider været, at mindretallet forlader en politisk neutral holdning. CDU´s
og FDP´s problem er, at de ikke har en fremadrettet mindretalspolitik. Som noget nyt
peger de nu på, at vi får danske statstilskud, og det er i strid med Bonn- Københavnerklæringerne. Man prøver at drage vores hæderlighed i tvivl.
Anders Molt Ipsen: Vi har haft kontakt til Forbundsindenrigsministeriet i Bonn og fik
her at vide, at der hverken er automatik i eller garanti for, at vi også får pengene i
2012. Vi får først besked sidst på året. Vi tilstræber en politisk afklaring, så vi
underrettes om et evt. afslag på et tidligere tidspunkt.
Dieter Paul Küssner: På mødet med FPD gav Koppelin udtryk for, at han fortsat vil
arbejde for, at vi får tilskuddet i 2012. Vi har nu sendt brev til både Dr. Christoph
Bergner og Jürgen Koppelin. Von Boetticher har anslået en ny national tone, de
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andre partier har en anden holdning. Vi holder fast i vores borgerlige rettigheder. Den
gamle CDU-formand har sagt det samme. Vi vil hellere have en ny regering, der vil
samarbejde og udvikle samfundet.
Martin Lorenzen: Skolebuskørsel i Slesvig-Flensborg amt er også en ligestillingssag.
Vi må være klar over, at det kan udlægges, som om vi er usolidariske. SSW vil nu
orientere både vore kommunalpolitikere samt de enkelte borgmestre.
Anders Molt Ipsen: Med hensyn til forbundsmidlerne ville Kiel ikke tage imod
pengene i første omgang. Problemet er, at pengene udbetales ubureaukratisk til os
direkte og uden at vi skal aflevere Verwendnungsnachweis. Vi får første rate inden
sommerferien. Grunden til, at vi har opsagt ÖPNV-kontrakterne er, at SlesvigFlensborg amt har reduceret tilskuddet fra 2/3 til 1/6 af vore udgifter. Vi har opsagt
kontakter med de kommuner, hvor vi var med til at finansiere 1/3 af kørselsudgifterne
mod, at vi fik 2/3 tilskud fra kredsen. Derudover skal vi stadig købe buskort. – De
fremstiller os nu, som om vi har det alt for godt. Det siger noget grundlæggende om
demokratiet.
Jørgen Kühl: von Boetticher afslører, at det for ham drejer sig om en
nationalitetskamp og ikke om ligestilling og penge, hvilket er meget betænkeligt.
Peter
Lynggård Jacobsen:
Vil pressemeddelelsen
om
opsigelse
skolebuskontrakterne få politikerne til at skifte mening og genforhandle?

af

Per Gildberg: Det er vores håb. De har hidtil regnet med, at det blot var en trussel.
Rüdiger Schulze: Mon CDU er klar over, at store dele af deres bagland i
lokalområderne er for ligestillingen?
Jens A. Christiansen: SSF, Skoleforeningen og FUEV besøgte Europa-Parlamentets
Intergroup og orienterede dem om vores situation. De vil nu formulere et initiativ til
fremlæggelse i parlamentet. Derudover vil vores sag være på dagsordenen ved et
arrangement i EU-parlamentet, så her har vi fuld politisk fokus på sagen.
7. Orientering og SSFs kontaktarbejde på Christiansborg
Jens A. Christiansen: Efter Simon er holdt op, varetager undertegnede arbejdet på
Christiansborg fuldt ud. Jeg har kontakt til både politikerne og embedsværket og har
holdt mange møder for at orientere om vores politiske situation. Derudover udsender
vi nyhedsbreve om relevante mindretalsspørgsmål og andre ting af interesse, f.eks.
nøgletal, Kiel-regeringens Danmarksstrategi. Foreslog både Socialdemokrater og de
Konservative at sende til brev til hhv. SPD og CDU i Kiel. I forbindelse med
ministerpræsidentens besøg i København i sidste uge har vi sendt et notat til de
relevante ministerier. Derudover arrangeres møder og ekskursioner i tæt
samarbejde. Den 26. maj besøger en delegation på 22 kommunaldirektører fra
Rendsborg/Egernførde amt Christiansborg for at høre om kommunalreformen. Her er
vores sag også på dagsordenen. TV2-sagen er ny og udvikler sig hen over
sommeren og efteråret. Folketinget er positivt indstillet over for Sydslesvig. Vi har
også et tæt samarbejde med Sydslesvigudvalget.
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8. Drøftelse af ”Magasinet om det danske mindretal i Sydslesvig”
Jens A. Christiansen: Magasinet er resultat af en henvendelse fra Flensborg Avis til
os alle, og vi gik så i gang sammen.
Dieter Paul Küssner: Vi har stillet Kontakt til rådighed for alle, der vil være med, og vi
er taknemmelige for, at Flensborg Avis og Pressetjenesten er med. Det er en svær
opgave, magasinet skal gerne adskille sig fra den daglige avis. Hvis det skal
fortsætte, skal både design og indhold ændres, og alle må være med, idet det er en
del af vores oplysning i Danmark. Vore medarbejdere har lagt sig i selen, men vi er
klar over, at det ikke er godt nok. Vi vil gerne udvikle et magasin til efteråret, men et
bedre design koster penge. Vi kan evt. søge projektmidler. Dette er kun en
nødløsning. Vores kontrakt med Flensborg Avis giver mulighed for 4 magasiner
årligt, så vil tilbød at stille det til rådighed for almenheden.
Martin Lorenzen: Hvis magasinet skal have en fremtid, skal der mere personale på,
og vi har ikke ressourcer til at være med. Derudover egner magasinet sig ikke til at
fremlægge SSWs politik.
Thorsten Kjærsgaard: Vi var klar over fra starten, at det ikke var godt nok, men det er
bedre at have noget konkret at forholde sig til.
Anders Molt Ipsen: Hvis der skal søges projektmidler, skal det ske på baggrund af
arbejdsudvalgets mediestrategi.
Flemming Birkemose: SdU er ikke involveret, da vi ikke har ressourcerne, men det er
et godt initiativ.
Jens A. Christiansen:
•

Konklusion: Vi arbejder videre og prøver at få et større projekt ud af det.
Vi har en forventning om, at magasinet skal deles ud til kontakter i
Danmark, MF´ere og andre, og det var det foreligge magasin ikke egnet
til.

9. Forslag til Samrådets hjemmeside
Jens A. Christiansen: Gennemgår det uddelte forslag. Er en kommunikationsflade
vigtig, giver det noget? Det vil i givet fald kræve ressourcer og vil ikke være dækket
af de anslåede 2.500 euro.
Thorsten Kjærsgaard: Det er fint at starte op med. Et forum kan udbygges hen ad
vejen.
Anke Spoorendonk: Hvis der skal være links, bør ting som amter, Strasbourg og
andre også være med.
Per Gildberg: Skoleforeningen har intranet for fællesrådsmedlemmerne; det er et
godt arbejdsredskab.
Peter Lynggård Jacobsen: Enig i, at det er godt at komme i gang.

Møde i Det Sydslesvigske Samråd – 23.05.2011

5
Jens A. Christiansen:
•

Konklusion: Vi starter med siden på baggrund af oplægget. Intranet kan
være det næste skridt

10. Eventuelt
./.

Mødet slutter kl. 19.55
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