
 

Møde i Det Sydslesvigske Samråd – 27.06.2011 

 

1
 

 
 
 
 
         

 
 
 
Protokol  over  
 

Møde i Det Sydslesvigske Samråd 
mandag den 27. juni 2011 kl. 18.30 på Flensborghus 

 
 
Til stede:  Dieter Paul Küssner, Jens A. Christiansen, Steen Schröder, Inger Marie 

Christensen, Flemming Birkemose, Horst Schneider, Per Gildberg, Udo 
Jessen, Flemming Meyer, Rüdiger Schulze, Martin Lorenzen, Anke 
Spoorendonk, Jytte Nickelsen, Gert Wiencke, Jørgen Pejtersen, Alice 
Feddersen, Georg Hanke, Lisbeth Mikkelsen-Buhl, Manfred Nissen, 
Henrik Hansen 

 
 
Afbud:  Peter Lynggaard Jacobsen, Viggo Jacobsen, Jørn Aagesen, Volker 

Andersen, Jørgen Kühl, Thorsten Kjærsgaard, Hans Erik Hansen, 
Randy Kuhnt, Gerd Pickardt, Henrik Becker-Christensen 

 
 
 
Protokolfører: Jette Hanisch/JAC 
 
 

Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer 
2. Spørgetid 
3. Godkendelse af protokollen af 23. maj 2011 
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
5. Meddelelser 
6. Kontaktudvalgsmøde den 29. juni, herunder status på Kiel-

nedskæringerne 
7. Sprogcharta – 4. overvågningsrapport 
8. Udkast til Samrådets hjemmeside  
9. Eventuelt 
10. Lukket møde 

 
 
 
1. Valg af ordstyrer 
Jens A. Christiansen vælges som ordstyrer. 
 

Det 
Sydslesvigske 

Samråd 
SEKRETARIATET 

         (5/2011) 
 

 



 

Møde i Det Sydslesvigske Samråd – 27.06.2011 

 

2
 

 
2. Spørgetid 
Der er ingen spørgsmål. 
 
 
3. Godkendelse af protokollen af 23. maj 2011 
Den udsendte protokol godkendes. 
 
 
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
Dagsordenen ændres således, at  rækkefølgen bliver 

7. Sprogcharta – 4. overvågningsrapport 
8. Udkast til Samrådets hjemmeside  
6.  Kontaktudvalgsmøde den 29. juni, herunder status på Kiel-nedskæringerne 

Der er intet under ”Lukket møde”. 
 
 
5. Meddelelser 
Der er ingen meddelelser. 
 
 
7. Sprogcharta – 4. overvågningsrapport 
Jens A. Christiansen: Gennemgår Europarådets 4. overvågningsrapport med henblik 
på afsnittene om det danske mindretal samt ministerkomitéens anbefalinger. 
Rapporten kan downloades fra internettet på adressen 
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/EvaluationReports/GermanyECR
ML4_de.pdf 
 
Martin Lorenzen: SSW har beskæftiget sig med rapporten. Mange krav er ikke 
opfyldt, vi påpegede de samme ting for 3 år siden. Rapporten er et godt redskab, den 
er god at bruge i den offentlige debat, men der mangler sanktionsmuligheder. 
Hvordan kommer vi videre? 
 
Jens A. Christiansen: 
 

• Konklusion: Vi udsender en pressemeddelelse, hvori Samrådet hilser 
rapporten velkommen og påpeger manglerne 

 
 
8. Udkast til Samrådets hjemmeside 
Thorben Bockhardt viser og gennemgår Samrådets hjemmeside med adressen 
www.samraadet.info. 
 
Martin Lorenzen: Efterlyser en beskrivelse af Samrådet. Dette rettes der op på. 
 
 
6. Kontaktudvalgsmøde den 29. juni, herunder status på Kiel-nedskæringerne 
Flemming Meyer: I forhold til Kiel-nedskæringerne hersker status quo; vores krav er 
stadig 100 procent. Forbundsregeringen gav de 3,5 mill. i 2011 for ikke at ødelægge 
det gode forhold til Danmark, men tilskuddet er ikke sikret for 2012. Hverken Anke 
eller Torsten Geerdts kan p.g.a landdagsmøde deltage i det ekstraordinære 
kontaktudvalgsmøde, som uden aftale med os er fastlagt til den 29. juni. Vi har ført 
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samtaler med alle partier i forbundsdagen; SPD gav udtryk for, at det er vigtigt, at vi 
får regeringspartierne med i båden og anbefalede derudover, at vi fører samtaler 
med partiernes ”Berichterstatter” i finansudvalget. Alle vil gerne bakke os op. Vi har 
desuden haft en samtale med Jürgen Koppelin, som fortsat gerne vil hjælpe os og 
anbefalede, at vi skriver et brev til Angela Merkel og beder om en samtale, hvilket vi 
har gjort. CDU´s og FDP´s holdning var, at vi skal sige, hvilke mindretal, de 3,5 milll 
euro skal tages fra. Efter en lang samtale er de villige til at hjælpe os, men der er 
ingen penge. Hvis der kommer ekstra midler fra BKM, vil de gerne yde tilskud. Nu må 
vi overbevise Kontaktudvalget om, at det er vigtigt, at vi også får de 3,5 mill. i 2012. 
Vi har fået klare signaler om, at den danske regering bakker os op og gerne vil føre 
samtaler med tyske politikere. Vi må med al tydelighed sige, at Berlin også har et 
ansvar over for os. 
 
Anke Spoorendonk: Ved udbetalingen af tilskuddet i 2011 sørgede Kiel ikke 
umiddelbart for at kanalisere pengene til os. Presset på forbundsregeringen skal 
opbygges via Kiel, og Danmark presser også på. Vi må overbevise Berlin om, at vi 
skal have tilskuddet, og vi kan forlange, at landsregeringen bakker os op og føler 
ansvar. 
 
Dieter Paul Küssner: Vi må huske på, at Kiel af ond vilje ikke ville kanalisere 
pengene fra Berlin. 
 
Steen Schröder: Berlin har ingen juridisk mulighed for at tvinge Kiel, så vi er henvist 
til deres goodwill. 
 
Jens A. Christiansen: Ligestillingen skal være forankret i den slesvig-holstenske 
lovgivning, men vejen derhen er politisk via Berlin. 
 
Anke Spoorendonk: Vi må insistere på, at der kommer automatik i tilskuddene. Det er 
ond vilje fra CDU´s side, men der er også uenighed i partiet både omkring vore 
tilskud samt om optagelse af Sinti & Roma i forfatningen. 
 
 
9. Eventuelt 
./. 
 
 
10. Lukket møde 
./. 
 
 
 
 
Mødet slutter kl. 19.25 
 
 
 
 
 
 
 
 


