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Møde i Det Sydslesvigske Samråd
mandag den 14. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus
Til stede:

Jon Hardon Hansen, Jens A. Christiansen, Christian Jürgensen, André
Pastorff, Alice Feddersen, Peter Lynggaard Jacobsen, Viggo Jacobsen, Jytte
Nickelsen, Per Gildberg, Anders Molt Ipsen, Randi Kuhnt, Stine Døssing,
Jacob Ørsted, Jørgen Kühl, Torsten Schütt, Jørgen Møllekær, Bahne
Bahnsen, Manfred Nissen, Horst Schneider, Flemming Meyer, Gerd Pickardt,
Kirsten la Cour, Henrik Hansen og Lars Sandstrøm fra Bysted

Afbud:

Steen Schröder, Kirstin Asmussen, Ronny Grünewald, Rüdiger Schulze,
Martin Lorenzen

Referent:

Jette Hanisch

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Spørgetid
3. Godkendelse af resuméet af 24. februar 2014
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
5. Meddelelser
6. Præsentation af en kommunikationsstrategi v/Bysted
7. Status på arbejdet i arbejdsgruppen Sydslesvigting, herunder forslag
til konference
8. Eventuelt
9. Lukket møde
Budgetkoordinering 2015

Da Samrådets formand Kirstin Asmussen er forhindret, ledes mødet af næstformand Peter
Lynggaard Jacobsen.
1. Valg af ordstyrer
Jens A. Christiansen vælges som ordstyrer.
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2. Spørgetid
Der er ingen spørgsmål
3. Godkendelse af resuméet af 24. februar 2014
Det udsendte resumé godkendes.
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Den udsendte dagsorden følges.
Alice Feddersen spørger, hvorfor oplysninger om ”moderniseringsstyrelsen” og
”produktivitetskommissionen”, som Kirsten la Cour efterlyste på sidste møde, ikke er på
dagsordenen. Jens A. Christiansen oplyser, at emnet tages op på et senere tidspunkt.
5. Meddelelser
Dansk Kirke i Sydslesvig: Både provsten og Peter Lynggaard Jacobsen er på Kirkedagen
blevet genvalgt til Samrådet.
Flensborg Avis: Jørgen Møllekær deltager i mødet for Thorsten Kjærsgaard, der er
forhindret. Avisens vedtægter siger, at direktionen altid skal være repræsenteret på et
Samrådsmøde.
SSF: Er ved 18. april-festlighederne på Dybbøl præsenteret med en informationsstand i
”Nationalforeningernes telt”. Derudover er både formanden og generalsekretæren med som
officielle gæster under hele forløbet.
Mindretalsrådet afholder 26. november en konference i Berlin, rettet mod medlemmer af
Forbundsdagen. Temaet er sprogpagten og mindretalssprog. BMI støtter finansielt.
60 året for Bonn-København erklæringerne markeres 26.3.2015 med en festakt i SlesvigHolstens repræsentationslokaler i Berlin med deltagelse af Danmarks og Tysklands
udenrigsministre. Derudover bliver der underholdning med musik fra det danske og det tyske
mindretals gymnasier. Relevante foreninger bør overveje, hvordan de kan markere jubilæet i
nærområdet. Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek overvejer at arrangere en
Sommerhøjskole om Bonn-København erklæringerne.

6. Præsentation af en kommunikationsstrategi v/Bysted
Lars Sandstrøm fra Bysted præsenterer kommunikationsstrategien, som var udsendt til
Samrådet i forvejen.
I den efterfølgende diskussion er der spørgsmål til bl.a. fremgangsmåden i Rambølls
omnibusanalyse. Noget er nyt og noget er velkendt, og der er glæde over, at så mange vil
støtte mindretallet. Men at over 70 procent ikke har kendskab til mindretallet er
forstemmende.
- Mødes suspenderes, så gæsterne også kan deltage i diskussionen. -
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Der er enighed om, at mindretallet er en del af det danske folk og at man har meget at byde
på. Det er vigtigt, at man taler med én stemme samt at deltage i den løbende danske debat
og komme med eksempler fra den sydslesvigske hverdag.
- Mødet genoptages. Der spørges ind til placeringen af den nye kommunikationsmedarbejder. Bysted mener, at
det journalistiske kun er én side af arbejdet, en medarbejder skal agere på flere platforme, og
at en placering ved Flensborg Avis ville blokere i forhold til andre medier.
Der er nogen uenighed omkring den videre fremgangsmåde, men man kommer frem til
følgende
Konklusion:
• Kommunikationsstrategien sendes tilbage til referencegruppen, som
udarbejder et holdningspapir, der behandles på et ekstraordinært
Samrådsmøde i juni måned.
7. Status på arbejdet i arbejdsgruppen Sydslesvigting, herunder forslag til konference
Jens A. Christiansen gennemgår det udsendte oplæg til en konference, arbejdsgruppen har
udarbejdet sammen med konsulent Jens Adser Sørensen. Denne siger, at et Sydslesvigting
ikke er en juridisk person, ikke har nogen beføjelser, men hele opbygningen bygger på den
gode vilje og tillid fra de enkelte foreninger, hvilket også ligger i Samrådets samarbejdsaftale.
Det vil ikke være realistisk at indføre en ”ombudsmandsfunktion”, idet denne overalt er et
officielt organ, der vælges af parlamentet og har indsigt i den offentlige forvaltning. Man skal
nærmere have en model, hvor den respektive foreningsformand i givet fald skal stå til
regnskab over for ”tinget”.
Der er blandt deltagerne skepsis overfor etableringen af et Sydslesvigting. Der er demokrati
nok i mindretallet, og når folk finder ud af, at et Sydslesvigting ingen beføjelser har, opstår
der skuffelse. Hvis ikke alle organisationer er med, er hele projektet forgæves. Flere ytrer, at
man i stedet bør finde ud af, hvordan Samrådet kan bruges anderledes. Hvilke emner ønsker
man at diskutere? Man kan så i stedet indbyde til en konference om netop disse konkrete
emner.
Man er positivt indstillet over for en konference, dog er det nok lidt højt grebet at bede
Mogens Lykketoft deltage.
Indtil nu har projektet kostet 2.500 euro, der betales i henhold til fordelingsnøglen.
Konklusion:
• Der udarbejdes nu et budget for en konference, og emnet tages op på et
ekstraordinært Samrådsmødet i juni måned. Konferenceudspillet drøftes forud i
de enkelte organisationer.

8. Eventuelt
Sundhedstjenestens generalforsamling var meget veltilrettelagt og informativ. Blot var det
trist, at ingen af kritikerne var til stede. Man fik svar på alle spørgsmål, og derfor frafalder
Skoleforeningen sit krav om et ekstraordinært Sundhedsrådsmøde.
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Bahne Bahnsen mener, at de synspunkter, Erik Clausen kommer med i sin nye bog, ikke
svarer til virkeligheden. Det bør stoppes. Hans udgangspunkt er negativt og forkert.
Jens A. Christiansen er på nogle punkter enig med Erik Clausen, på andre ikke. Bl.a. er vi
ikke gode til at træffe fælles beslutninger på tværs.
Jørgen Møllekær opfordrer til, at man skriver kritik af bogen til avisen, for på den måde at få
en debat i gang. Filmen ”De glemte danskere” vises på DR 2 næste mandag. For at få gang
også i den debat, kunne f.eks. Jens A. Christiansen og Jørgen Møllekær skrive bidrag til de
danske søndagsaviser, så de forskellige holdninger kommer frem. På den måde kan vi
komme på banen i de danske medier.

Mødet slutter kl. 22.50
30. april 2014 jh / JAC
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