
Ministerpræsidenten gør reklame for Minority 
Safepack 
Flensborg Avis 24.11.17: 

Den slesvig-holstenske ministerpræsident Daniel Günther (CDU) blev torsdag hovedpersonen ved et pressemøde 

om borgerinitiativet Minority Safepack. Sammen med SSW, SSF og FUEN gjorde Daniel Günther det tydeligt, at 

mindretallenes rettigheder også vedrører flertalsbefolkningen. 

Torsdag slog Slesvig-Holstens ministerpræsident Daniel Günther et slag for 

mindretallenes rettigheder, da han deltog i et pressemøde om Minority Safepack. Det 

kendte ansigt lokkede de store tyske medier til pressemødet. 

De fleste i mindretallenes rækker kender efterhånden alt til borgerinitiativet Minority 

Safepack, som har det formål, at EU-kommissionen i Bruxelles sætter en række 

generelle spørgsmål om fundamentale mindretalsrettigheder og 

mindretalsbeskyttelse på dagsordenen. 

Det sker dog kun, hvis der inden den 3. april 2018 er indsamlet en million 

underskrifter. Indtil nu er omkring 100.000 underskrifter i hus, men det bliver en svær 

affære at få de resterende 900.000 hjem, for kendskabet til Minority Safepack er 

langt fra at være udbredt blandt flertalsbefolkningen rundt omkring i Europa. Det 

gælder også i Slesvig-Holsten. 

Det gjorde delstatens ministerpræsident Daniel Günther tydeligt, da han torsdag 

deltog i pressemødet sammen med Lars Harms, SSWs formand i landdagen, Gösta 

Toft, FUEN-vicepræsident, Jon Hardon Hansen, formand for Sydslesvigsk Forening 

(SSF) og Jens A. Christiansen, SSF-generalsekretær. 

– Jeg spørger tit dem jeg møder, om de har hørt om Minority Safepack. Det har de 

færreste, forklarede Günther. 

Torsdag gjorde SSW, SSF, FUEN og Daniel Günther deres bedste for at få budskabet 

om borgerinitiativet ud til flertalsbefolkningen. 



– Delstatsregeringen støtter Minority Safepack, og derfor vil vi her skabe offentlighed 

omkring projektet, forklarede Daniel Günther. 

Og det ser ud til, at det lykkedes Günther at skabe opmærksomhed. Delstatens 

politiske overhoved tiltrak nemlig journalisterne fra nærmest alle de store tyske 

medier, og det faldt i god jord hos repræsentanterne fra mindretallet. 

– Når vi lørdag går på gaden for at samle underskrifter, så har mange forhåbentlig 

allerede hørt om initiativet, forklarede Jon Hardon Hansen efter pressemødet. 

Lørdag gennemfører SSF sammen med SSW en gadekampagne, der går ud på at 

tage ud til centrale steder i de sydslesvigske byer for at indsamle underskrifter. 

 

Ministerpræsident Daniel Günther (i midten) gjorde torsdag klart, at den slesvigske-holstenske delstatsregering støtter 
borgerinitiativet Minority Safepack, der skal sikre mindretallenes rettigheder. Også Gösta Toft (FUEN-vicepræsident, v.) og 
Lars Harms (SSWs gruppeformand i landdagen) var med til pressemødet i Kiel. (Foto: SSW) 

Mindretalspolitik er fredspolitik 



Initiativets betydning for flertalsbefolkningen gjorde Daniel Günther tydelig, da han 

fremhævede Slesvig-Holsten som en rollemodel for mindretalspolitik. 

Samtidig understregede Lars Harms, at mindretallene i Slesvig-Holsten i 

modsætning til andre mindretal står i en privilegeret situation. 

– Hver syvende i Europa tilhører et mindretal, men mange af dem nyder ikke de 

samme rettigheder, som mindretallene gør i vores landsdel. Derfor er det vigtigt, at 

mindretallenes rettigheder tages op på europæisk plan, forklarede han, hvorefter han 

gjorde rede for initiativets enkelte punkter. 

Derved fremhævede han behovet for en EU-kommissær for mindretallene. 

Ligesom de andre deltagere ved pressemødet understregede Harms, at 

mindretalspolitik også vedkommer flertalsbefolkningen, for mindretalspolitik er 

fredspolitik. 

Det var ministerpræsident Daniel Günther enig i. Han har i øvrigt selv skrevet under, 

og han har opfordret alle i regeringen til også at skrive under. 

Samtidig meldte Günther ud, at han har henvendt sig til partiets landssekretær og 

bedt ham lægge formularer ud ved CDUs landsmøde, som holdes i weekenden. Der 

kommer omkring 400 deltagere til landsmødet, så det burde også give nogle 

underskrifter på vej til millionen. 

 


