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Formand for sydslesvigudvalget, Kim Andersen (V) glæder sig over opgørelsen i den nye rapport. (Arkivfoto: Lars                
Salomonsen) 

Mindretallet er en god forretning 
Senest den 16. januar fremlægger analysevirksomheden Moos-Bjerre & Lange en          

undersøgelse, der har til formål at tydeliggøre, hvilken økonomisk værdi Sydslesvig har for             

Danmark. De første tal er allerede sivet ud, men de er blot den ene side af sagen.                 

Sydslesvig bidrager med mere. 

OPGØRELSE 

Flensborg/København. I de seneste debatter om identitet og sprog i Sydslesvig har der flere gange været fokus på den                   

økonomiske vinkel. Der er blevet sat spørgsmålstegn ved, hvad det danske samfund får for de penge, der hvert år bevilges                    

til det danske mindretal i Sydslesvig. 

Men i weekenden kom der kolde tal på den til tider følsomme debat om mindretallets nytteværdi for Danmark. 

Analysevirksomheden Moos-Bjerre & Lange fremlægger senest den 16. januar en rapport, der har til formål at kortlægge,                 

hvilken økonomisk værdi det danske mindretal i Sydslesvig bidrager med i Danmark. Rapporten er bestilt af Sydslesvigsk                 

Forening (SSF) med støtte fra Sydslesvigudvalget. Analysens konklusioner blev allerede offentliggjort i en artikel i               

Berlingske søndag. 

I rapporten slås det fast, at det danske mindretal i Sydslesvig hvert år bidrager med omkring 226 millioner kroner til den                     

danske statskasse. 

Det har Moos-Bjerre & Lange fundet frem til, efter de har set på, hvordan de mange sydslesvigske unge klarer sig, efter at                      

de er rejst til Danmark for at tage en videregående uddannelse. 



Ifølge analysevirksomheden tager omkring 60 procent af en gymnasieårgang i Sydslesvig efterfølgende til Danmark, hvor               

de især tager mellemlange og lange uddannelser. 

Flertallet af dem bliver i Danmark efter uddannelsen, og de klarer sig godt på arbejdsmarkedet. Ledigheden er lavere end                   

blandt rigsdanskere og udenlandske dimittender. Sydslesvigerne bidrager hurtigere til samfundsøkonomien via deres skat,             

og samtidig trækker de mindre på offentlige ydelser. 

Moos-Bjerre & Lange har alene set på de sydslesvigere, der rejser til Danmark. Det er grundlaget for de 226 millioner                    

kroner, der er det årlige nettobidrag til den danske stat og offentlige finanser, når der udelukket ses på det, der betales til                      

det offentlige via personskat og afgifter. Det vil sige, at der her udelukkende ses på det overskud, som sydslesvigerne via                    

skatter og afgifter betaler til den danske stat, efter at alle udgifter til uddannelse, SU, sundhed, overførselsindkomster og                  

andre velfærdsydelser er betalt. 

Men tallet kunne nemt være højere. Det mener Michael Moos Bjerre, partner i Moos-Bjerre og Lange. 

Han understreger, at man i analysen har valgt en forsigtig beregningsmodel. En anden beregning ville have givet et langt                   

større tal, men til gengælde havde det ikke været så sikkert. Samtidig vurderer han, at andre værdier også spiller en rolle,                     

hvis der skal ses på nytteværdien for Danmark. 

- Vi har nu valgt at se på den ene dimension, men mindretallet bidrager på mange måder. 

Han anfører, at mindretallet også bidrager med kompetencer, der ikke er så kvantitative. Dem tages der til dels højde for i                     

den endelige rapport, der fremlægges senest den 16. januar. Han håber, at de også får opmærksomhed, selv om de ikke er                     

så håndgribelige som de kolde økonomiske beregninger. 

Glæde over analysen 

De første positive reaktioner på analysen kom omgående. Jon Hardon Hansen, formand for SSF, udtrykte i en                 

pressemeddelelse, at det er jo meget imponerende tal, analysefirmaet her er kommet frem til. 

- For de kigger jo kun på de unge, der flytter til Danmark og uddanner sig. Og så er 226 millioner kroner et pænt                        

nettobeløb. For os, der tilhører mindretallet, er det ikke overraskende, at vi tilfører værdi til det danske samfund. Og jeg                    

ved også, at vi gør det på flere og andre måder end det, der her bliver belyst, siger han. 

 



Kulturminister Mette Bock (LA), mener, at der altid har været gode grunde til at støtte det danske mindretal.(Arkivfoto:                  

Lars Salomonsen) 

Kim Andersen (V), formand for Sydslesvigudvalget, sagde i samme meddelelse følgende: 

- Det er vigtigt ikke at glemme de dansksindede syd for grænsen. Historisk og kulturelt er vi knyttet sammen og det giver                      

i sig selv et bånd og en forpligtelse. Når denne undersøgelse nu viser, at der er en betydelig økonomisk værdi nord for                      

grænsen, er det da en god nyhed, som dog ikke kommer fuldstændig bag på mig. Analysen bringer en ny dimension ind i                      

fortællingen om det danske mindretal i Sydslesvig. Den viser også, at vi i Sydslesvigudvalget så rigtigt, da vi valgte at                    

bevilge projektmidler til undersøgelsen, siger Kim Andersen. 

Over for Berlingske udtrykte Danmarks nye kulturminister og forhenværende formand for Grænseforeningen, Mette             

Bock (LA), at: 

- .. der i mine øjne altid har været gode argumenter for, at vi skulle støtte vores mindretal. Det forpligtede vi os til i 1920,                         

da mindretallet ikke kom med tilbage til Danmark. Men det er klart, at kontante fakta som dette er godt at kunne smide på                       

bordet, hvis nogen skulle mene, at det er mærkeligt, at vi sender så mange penge syd for grænsen. 

 

Formand for SSF, Jon Hardon Hansen, mener, at mindretallet bidrager med andet end blot penge. (Arkivfoto: Lars                 

Salomonsen) 

RESÜMEE 

Spätestens am 16. Januar veröffentlicht die Firma Moos-Bjerre & Lange eine Analyse darüber, welchen 
wirtschaftlichen Mehrwert die dänische Minderheit in Südschleswig dem dänischen Staat bringt. Dabei wurde 
betrachtet, was Abiturienten aus Südschleswig nach dem Studium dem Staat an Einnahmen bringen. Erste Zahlen sind 
bereits veröffentlicht, und sie machen deutlich, dass die Jugendlichen sich außerordentlich gut in Dänemark integrieren. 
Sie sind gut ausgebildet und attraktiv für den Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit bei den Hochschulabsolventen aus 



Südschleswig ist gering. Zusätzlich bieten sie weitere Werte, die nicht in den ersten Zahlen berücksichtigt werden, so 
Michael Moss Bjerre vom Analyseunternehmen. 
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