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Sydslesvig - ny samarbejdsaftale på vej
FLENSBORG.
På det seneste møde i Det sydslesvigske Samråd (torsdag aften 3.12.) blev de
sydslesvigske foreninger og institutioner enige om at sende et forslag til en ny
samarbejdsaftale til høring i organisationerne.
Forslaget er udarbejdet af Samrådets organisationsformænd.
Den gamle aftale, der generelt bygger på enighedsprincippet, anses ikke mere for
tidssvarende.
Formålet med den kommende aftale er, at Det sydslesvigske Samråds medlemmer drøfter
spørgsmål af fælles interesse, varetager det danske mindretals fælles interesser i bestemte
overordnede mindretalsspørgsmål samt - efter aftale med de berørte - varetager enkelte
foreningers og institutioners interesser.
KONSENSUS
Konsensus i den nye samarbejdsaftale, der formentlig kan vedtages på et møde den 22.
marts 2016, er:
• Alle samrådsmedlemmer er fortsat ligeberettigede og selvstændige foreninger hhv.
institutioner.
• Samrådet består af 9 medlemmer (foreninger og Institutioner), som hver har en
stemme.
• Mens énstemmigheds-princippet ikke helt afskaffes, indføres flertalsafgørelser på
områder som f.eks. fælles mission og vision, fælles sprog- og værdipolitik, en
overordnet kommunikationsstrategi, høringer hos Europarådet, koordinering i forhold
til Folketingets Sydslesvigudvalg og myndigheder - samt anlæg og budgetudkast.
• Der gennemføres en årlig sydslesvigkonference, hvor Samrådets formandskab
orienterer om rådets arbejde.
• Formanden og næstformanden for Samrådet vælges blandt alle medlemmer, og
rotationsordningen ophæves.
• Formanden kan tage sig af visse repæsentative opgaver, koordineret via Samrådets
sekretariat.
• Spørgetiden på samrådsmøderne flyttes til sidste offentlige punkt, så der kan spørges
ind til dagens drøftelser.
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Formand
Kirstin Asmussen
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger
Tlf. +49 461-35134
Mobil +49 170 1200 469
e-mail: kirstin@sdu.de

Sekretariat:
Dansk Generalsekretariat
Norderstraße 76
D-24939 Flensburg
Fra Danmark:
Postboks 369
DK-6330 Padborg

Tlf.:
Fax:
e-mail:

+49 461 14408-120
+49 461 14408-131
jac@syfo.de
jette@syfo.de

•

•

Samrådet orienteres om organisationernes aktuelle engagement i deres eksterne
samarbejdsfora - f.eks. kirken i dansk-tysk kirkeforum hhv. SSF og SSW i
Mindretalsrådet og Kontaktudvalget.
Samrådet får fast sekretariat hos Sydslesvigsk Forening ved Dansk
Generalsekretariat i Flensborg.

UDTALELSE
- Jeg håber, at aftaleudkastet kan danne grundlag for et åbent og tillidsfuldt, professionelt
samarbejde på tværs af organisationerne i det danske mindretal. Alle organisationers
formænd står bag det foreliggende forslag, og i den forstand har alle måttet give og tage i
løbet af det sidste års forhandlinger. På sæt og vis er der tale om en win-win-situation for alle
parter i mindretallet, hvis forslaget vedtages, udtaler Samrådets formand og formand for
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU), Kirstin Asmussen.

YDERLIGERE OPLYSNING:
Samrådets formand Kirstin Asmussen, +49 170 1200 469.
Samrådets næstformand Peter Lynggaard Jacobsen, +49 160 1550 002.
eller
Samrådets sekretær Jens A. Christiansen, +49 171 4755 280.
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