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Det Sydslesvigske Samråd:

Yderst tilfreds med Europarådets kritiske anmærkninger
FLENSBORG. På et møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag aften i Flensborg gav det danske
mindretals øverste samarbejdsorgan udtryk for sin fulde tilfredshed med konklusionerne i den 4.
evalueringsrapport, Europarådets Ekspertkomité har forelagt om anvendelsen af den europæiske
charta for regional- og mindretalssprog i Tyskland. Også Europarådets Ministerkomité anbefalinger
desangående fandt Samrådets fulde enighed - ikke mindst fordi der er sammenfald med ønsker og
krav, som det danske mindretal tidligere har fremsat.
»Samrådet beklager, at forbundsrepublikken trods talrige evalueringsrapporter og anbefalinger ikke
har gennemført hhv. fastholdt ligestillingen inden for uddannelse og medier samt sikret anerkendelsen
af mindretalssproget dansk,« siger formanden for Det Sydslesvigske Samråd Dieter Paul Küssner,
også formand for Sydslesvigsk Forening.
Ekspertkomiteen beklager, at den slesvig-holstenske landsregerings forsikringer overfor dem fastholdt i Tysklands 4. statsrapport til Europarådet - m.h.t. at skoleloven ikke ændres, ikke holdt.
Loven blev ændret, tilskuddet til det danske mindretals skoler reduceret fra 100 til 85 pct.
Ekspertkomiteen fastholder, at delstaten Slesvig-Holsten i overensstemmelse med chartaen skal
tilbyde »dansksproget uddannelse« og appellerer til delstaten om ikke at reducere niveauet for
»dansksproget uddannelse« ved at skære i tilskuddet.
Ekspertkomiteen opfordrer endvidere de tyske myndigheder til at finde en holdbar løsning på
elevkørslen for børn i de danske skoler i Sydslesvig.
Ekspertkomiteen anser de beretninger, der f. eks. aflægges i landdagen om det danske mindretals
situation, ikke for at være fyldestgørende. Bedre koordinering ved evalueringen skal til, kræver
komiteen.
Komiteen opfordrer de tyske myndigheder indtrængende til at acceptere forelæggelsen af danske
papirer/dokumenter.
Ekspertkomiteen og ministerkomiteen opfordrer de tyske myndigheder til at træffe forholdsregler for
udsendelse af radio- og tv-programmer på dansk. Europarådets eksperter ser ikke nogen fare for
mediernes uafhængighed, hvis private medier støttes finansielt for udsendelser på mindretalssprog.
Også den frie modtagelse - især efter digitaliseringen - af nabolandes radio og tv går ekspertkomiteen
ind for - for det danske mindretals vedkommende dansk radio og tv.
Ekspertkomiteen er positiv overfor de tyske myndigheders planer om at lette regional- og
mindretalssprogenes og dermed mindretalskulturernes adgang til Deutsche Welle, en
verdensomspændende radiostation. Komiteen er dog skeptisk overfor realiseringen, idet den
udadvendte kulturpolitik er forbundsrepublikkens sag, men her savnes strukturer til indbinding af f.
eks. det danske sprog.
I sin stillingtagen til Europarådets Ekspertkomités 4. rapport begrunder forbundsrepublikken Tyskland
- argumenterne er kendte - nedskæringen hhv. manglen på tilskud med sparetider, hvor også det
danske mindretal må bære sin andel. Men undlader ikke at nævne, at forbundsrepublikken har
udlignet en del af de nedskæringer, landet Slesvig-Holsten har foretaget med 3,5 mill. euro.
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I svaret skrives endvidere, at Tyskland ikke kan tvinge hhv. lokke medierne til noget som helst p.g.a.
den frie forfatning.
Yderligere oplysninger:
Formanden for Samrådet, Dieter Paul Küssner (SSF), tlf. 0049 4630 1541,
generalsekretær Jens A. Christiansen (SSF), tlf. 0049 171 4755 280

Europarådets ekspertkomités 4. rapport kan læses på:
tysk på:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/EvaluationReports/GermanyECRML4_de.pdf
eller på engelsk på:
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF8&sourceid=navclient&gfns=1&q=Germany+4th+evaluation+report_DE#hl=de&sa=X&ei=748JTo2APY
PusgaAv7TKDg&ved=0CBYQBSgA&q=Germany+4th+evaluation+report+DE&spell=1&bav=on.2,or.r_
gc.r_pw.&fp=dde313902fb29368&biw=1642&bih=1199
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