
Henriksen: Kulturministeren undergraver Sydslesvigudvalget 

Flensborg Avis den 2. oktober 2017 

Martin Henriksen (DF) går i bedene på Kulturminister Mette Bock (LA), som ifølge Martin 

Henriksen burde have afvist SSFs ansøgning om støtte til Mindretallenes Hus, fordi det er 

Sydslesvigudvalget, der behandler ansøgninger fra Sydslesvig. 

– Dansk Folkeparti (DF) kritiserer ministeren for at undergrave udvalget. 

Ordene kommer fra Martin Henriksen, Folketingsmedlem for DF og medlem af 

Folketingets Sydslesvigudvalg. Han er ude efter kultur-minister Mette Bock (LA), 

efter at det kom frem, at ministeren har valgt at se på Sydslesvigsk Forenings (SSF) 

ansøgning om støtte til Mindretallenes Hus. 

– Det nytter jo ikke noget, at vi laver aftaler med regeringspartiet Venstre i udvalget, 

hvis regeringen bare gør det modsatte – udenom udvalget. Så bliver 

Sydslesvigudvalget overflødigt, uddyber Martin Henriksen sin kritik. 

Læs også: Syds les vigs k mods tand mod Mindretallenes  Hus  

Syds les vigudvalget har tidligere s tøttet projektet Mindretallenes  Hus  med 75.000 

euro til et projektforløb. Men i december 2016 s agde Syds les vigudvalget nej til a t 

s tøtte projektet yderligere. 

For at realis ere drømmen om et Mindretallenes  Hus , s kal bygningen renoveres  for 

2,7 millioner euro. Halvdelen af renoverings omkos tningerne kommer fra tys k s ide, 

men kun, hvis  den anden halvdel dæ kkes  fra  dans k s ide. 

Derfor s tår og falder Mindretallenes  Hus  med gavmildheden i Danmark. 

Efter at Syds les vigudvalget s agde nej, meldte SSF s traks  ud, at den vil fors øge andre 

kanaler for at få  den nødvendige s tøtte fra  dans k s ide. 

–  SSF kæ mper s in kamp. Det er fair nok. Men minis teren burde have henvis t til 

Syds les vigudvalget, ud-dyber Martin Henriks en. 

http://www.fla.de/wp/dailys/24758/
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Fremgangsmåden med at gå direkte til en minister, efter at Sydslesvigudvalget har 

s agt nej, er us æ dvanlig, for i Syds les vigloven er det klart defineret, at det er 

Syds les vigudvalget, der har til opgave at træ ffe afgørels er om tils kud til de dans ke 

organis ationer og foreninger i Syds les vig. 

Læs også: SSF-formand tror forts at på mindretallenes  hus  

Syds les vigloven omfatter ogs å foreningernes  deltagels e i nordis k og europæ is k 

s amarbejde, s om Mindretallenes  Hus  efter planen hører ind under. 

SSF henvendte s ig i juni til Mette Bock. Hun opfordrede SSF til a t s ende en 

projektbes krivels e og en opgørels e over driftsomkos tningerne. Den ans øgning 

s endte SSF i augus t, men der er ikke kommet noget s var endnu. 

Mette Bock s iger til Flens borg Avis , at man i minis teriet er i gang med mange 

indledende forberedels er og s amtaler i forbindels e med 100 års -markeringen af 

græ ns eflytningen i 1920. SSF er blot en blandt mange s amtalepartnere. 
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