
Strid om Mindretallenes Hus skaber tvivl hos Mette Bock 

Flensborg Avis den 28. december 2017 

Kulturminister Mette Bock spørger i et læserbrev, om Mindretallenes Hus er 

prisen værd, hvis det splitter det danske mindretal. 

Uenigheden i Sydslesvig om projektet Mindretallenes Hus er ikke gået ubemærket 

hen i København. Kulturminister Mette Bock (LA) sidder for øjeblikket og skal tage 

stilling til en ansøgning fra Sydslesvigsk Forening (SSF) om penge til Mindretallenes 

Hus. Hun er imidlertid kommet i tvivl om, hvorvidt bevillingen skal gives, på grund af 

den diskussion, der har været om projektet internt i mindretallet. 

Det fremgår af et læserbrev fra ministeren i dagens avis. 

– Planen har været, at jeg efter nytår ville fremsende et såkaldt aktstykke, hvor vi, 

hvis der er flertal for det, skulle bevilge fem millioner kroner til projektet, under 

forudsætning af, at den øvrige finansiering falder på plads, og at der er sikkerhed for 

driften, skriver Mette Bock i sit læserbrev. Men samtidig spørger hun, om projektet er 

det værd, hvis mindretallet splittes på grund af det. 

– Jeg synes i særlig grad, debatten om Mindretallenes Hus har været hård, fordi den 

også bringer spørgsmålet om gensidig information, tillid og samarbejdet mellem 

organisationer og foreninger op, forklarer Mette Bock i en mail til Flensborg Avis.

 

Kulturminister Mette Bock spørger i et læserbrev, om Mindretallenes Hus er prisen værd, hvis det 
splitter det danske mindretal. 



Kulturministeren har indkaldt SSFs formand J on Hardon Hans en og SSFs  

generals ekretæ r J ens  A. Chris tians en, til en s amtale i begyndels en af januar, fordi 

hun øns ker en s tatus  på projektet og det videre forløb. I s it læ s erbrev unders treger 

hun, at bevillingen til Mindretallenes  Hus  foruds æ tter, a t »den øvrige finans iering 

falder på plads , og at der er s ikkerhed for driften«. 

Syds les vigs k dans ke Ungdoms foreninger (SdU) er blandt de foreninger, s om har 

s tillet s ig kritis k overfor uds igten til, a t SSF vil bruge ejendommen på Nørregade 78 til 

Mindretallenes  Hus . Men formanden for SdU, Kirs tin As muss en, mener ikke, at 

dis kus s ionen handler om manglende tillid. 

–  Det handler om, at SSF ikke har kommunikeret projektet ordentligt ud til de andre 

foreninger. Det må SSF rette op på, og s å må vi tage den derfra, forklarer Kirs tin 

As mus s en. Hun kan heller ikke genkende billedet af, a t der s kulle væ re en s plittels e i 

mindretallet. 

–  Indholdet i projektet er der ingen, s om s æ tter s pørgs måls tegn ved. Det drejer s ig 

udelukkende om, hvor mange nye murs ten der s kal bruges  på det, tilføjer Kirs tin 

As mus s en. 
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