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Det
Sydslesvigske
Samråd
SEKRETARIATET
(3/2011)

Protokol

over

Møde i Det Sydslesvigske Samråd
onsdag den 6. april 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, Flemming Meyer, Rüdiger Schulze, Martin Lorenzen, Peter
Lynggaard Jacobsen, Viggo Jacobsen, Jytte Nickelsen, Gert Wiencke,
Jørgen Pejtersen, Jørn Aagesen, Jørgen Kühl, Thorsten Kjærsgaard,
Manfred Nissen, Gerd Pickardt

Afbud:

Steen Schröder, Hans Erik Hansen, Randy Kuhnt, Georg Hanke,
Jörgen Jensen Hahn, 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. Den aktuelle mindretalspolitiske situation – status og drøftelse
7. Samrådets hjemmeside
8. Eventuelt
9. Lukket møde

1. Valg af ordstyrer
Jens A. Christiansen vælges som ordstyrer.
2. Spørgetid
Der er ingen spørgsmål.
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3. Godkendelse af protokollen af 1. marts 2011
Den udsendte protokol godkendes.
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Den udsendte dagsorden vedtages. Der er intet under ”Lukket møde”.
5. Meddelelser
Jens A. Christiansen: Vi har holdt møde med nøglepersoner i Kulturministeriet om de
problemer, der vil opstå, når TV 2 privatiseres og BoxerTV overtager. Derefter skal
TV 2 abonneres, og man kan ikke købe abonnement i udlandet. Både fra ministeriets
og TV 2´s side er der vilje til at løse problemet, og både TV 2 og SSF kontakter nu
Kabel Deutschland om modtagelse via kabelnettet, men modtagelsen via antenne
skal også klarlægges. Vi undersøger muligheden for, om SSF via sin postadresse i
Danmark kan tegne abonnement og tilbyde dette til mindretallets medlemmer som en
afgrænset gruppe, så der ikke opstår problemer omkring ophavsret. - Var sammen
med Jan Diedrichsen fra FUEV i Strasbourg for at følge op på forhandlingerne med
danske MEP`ere. I maj afholdes i Europa-Parlamentet et mindretalspolitisk møde i
den såkaldte ”Intergroup” for nationale mindretal med vores aktuelle
mindretalspolitiske situation på dagsordenen. I slutningen af juni afholdes en
parlamentarisk
aften/konference
om
samme
emnekreds.
SSF,
SSW,
Skoleforeningen og FUEV vil her orientere, og vi har således mulighed for at
henvende os til en bredere skare af palamentarikere. FUEV står for begge
arrangementer. - Når Danmark 1.1. 2012 overtager EU-formandskabet står
mindretalsspørgsmål på programmet. Bl.a. afholdes i februar i samarbejde med BDN
og FUEV en konference på Christiansborg. Thor Pedersen var straks indforstået. SSF og SSW har begge afleveret stillingtagen til landsregeringens DänemarkStrategie. Vi støtter Jyllands-konceptet og at interreg-programmet for vorese region
bevares og ikke slås sammen med programmet for Fehmarn-området.
Dieter Paul Küssner: Vi har været til møde i enquete-kommissionen ang. Nordstat,
da en sådan vil have følger for mindretallets situation. Jørgen Kühl var indkaldt som
ekspert. - Har holdt møde med SPD. De har forberedt et udkast til en ny
mindretalspolitik, der bl.a. indeholder positiv særbehandling af mindretallet.
Per Gildberg: På Fællesrådsmødet stod vore vedtægter på dagsordenen. –
Skoleforeningen vælger samarbejdsråd og fællesråd i løbet af april. – Er kommet i
dialog med Landesrechnungshof; de aktuelle tal kommer nu på bordet.
Martin Lorenzen: Alle landkredse skal komme med en stillingtagen til
landsregeringens Dänemark-Strategie. Flensborg by, Slesvig-Flensborg og
Nordfrisland amter har afleveret en fælles stillingtagen og fastslår, at den manglende
ligestilling er et problem. – Som fortsættelse af sprogkonferencen i Slesvig sidste år
afholder SSW sammen med SP 13. maj en sprogdag, hvor skoler, IHK og
erhvervslivet er involveret. Titlen er ”Lær din nabos sprog at kende”. Vi håber på god
respons.
Jørn Aagesen: Biblioteket i Bredsted lukkes til sommer p.g.a. kontinuerlig
tilbagegang. I stedet indsættes en bogbus.
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Flemming Meyer: I næste uge afholdes EVA-konference på Ålandsøerne.
Undertegnede deltager sammen med SSW-U.
JAC: Det ville måske være en idé at tage medieaftaler for elektroniske medier på
europæisk niveau på dagsordenen. Disse bør tage højde for mindre talte sprog.
6. Den aktuelle mindretalspolitiske situation – status og drøftelse
Flemming Meyer: Det er vigtigt at yde større pres i Berlin for at sikre de 3,5 mill. også
til næste år. SSF og SSW har haft en samtale med De Grønne, i morgen har vi en
samtale med SPD. Vi har bedt FDP´s landsstyrelse om et møde den 6. maj.
Derudover har vi bedt om et ekstraordinært Kontaktudvalgsmøde inden
sommerferien. Her deltager Torsten Geerdts. Han er i en vanskelig situation, idet han
gerne vil bakke os op, men samtidig har han fraktionstvang og er parlamentets
mægler.
JAC: Har i morgen et møde med ambassadøren for at informere ham om sagen og
bede om hans opbakning.
Dieter Paul Küssner: Der kommer bevægelse i sagen, flere skal have øjnene op for
det forkerte i situationen, og sagen skal løses. Det er godt, vi får ”Schützenhilfe” fra
Landdagspræsidenten.
Per Gildberg: Vores eneste våben er samtaler, som vi skal holde kørende, også med
oppositionen.
Martin Lorenzen: Et andet våben er valget i 2012. Kampen fortsætter, til årsmøderne
vil vi igen synliggøre, at der er et problem.
Anders Molt Ipsen: Så længe problemet ikke er løst, skal vi lægge et markant pres og
til landdagsvalget gøre opmærksom på, hvem der støtter ligestilling og hvem ikke. Vi
bør overveje en aktionsdag kort før valget og fremføre alle argumenter.
7. Samrådets hjemmeside
Jens A. Christiansen: En nøgtern hjemmeside med konkrete muligheder og
informationer vil kunne etableres for 2.500. Siden skal informere om dagsordener,
protokoller, adresser, links til medlemmernes hjemmesider. Til næste møde
foreligger et skriftligt koncept. Derudover får vi undersøgt mulighederne for intranet.
9. Eventuelt
Viggo Jacobsen: Ligger datoen for Istedløvens hjemkomst 10. september fast?
Dieter Paul Küssner: Det vides ikke. Mindretallet er ikke involveret. Det er en sag
mellem Danmark og Flensborg by.
Gerd Pickardt: Anbefaler, at alle danske institutioner og organisationer har en fælles
annonce i den officielle telefonbog. De er ellers svære at finde. – Har læst i
Flensborg Avis, at man søger deltagere til Generation Slesvig. Projektet er lanceret
som vigtigt for mindretallet og Grænseforeningen. Det er uheldigt, at der bruges
mange penge fra interreg til projektet.
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Dieter Paul Küssner: Det er aftalt mellem de to flertal og mindretallene, at man
prøver at samle afgangselever fra gymnasierne nord og syd for grænsen til et ophold
på en højskole. Da man benytter højskoleloven, skal deltagerne være 18 år.
Martin Lorenzen: Vi har sendt det videre til SSW-U. De danske skoler har fået
materialet på tysk.
Dieter Paul Küssner: Det er ikke et mindretalsprojekt, men vi er bundet ind og bakker
op om projektet.
Jens A. Christiansen: Samrådsmødet den 12. maj må flyttes grundet møde i
Strasbourg. Enighed om, at næste møde finder sted
mandag den 23. maj 2011 kl. 18.30 på Flensborghus

Mødet slutter kl. 19.35
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