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Chefredaktør	  Jørgen	  Møllekær,	  Flensborg	  Avis	  
	  
Flensborg	  Avis,	  den	  30.	  september	  2014	  
Danmark	  holder	  ikke	  længere	  fast	  i	  os,	  Poul	  Nyrup!	  
Dagens	  leder	  er	  et	  åbent	  brev	  til	  fhv.	  statsminister	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  og	  alle	  de	  politikere,	  der	  siden	  1999	  har	  siddet	  i	  
Folketinget.	  
	  
Kære	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen!	  
Som	  chefredaktør	  for	  Flensborg	  Avis	  vil	  jeg	  spørge	  dig,	  om	  du	  kan	  afse	  tid	  til	  en	  offentlig	  
debataften	  i	  Flensborg.	  For	  jeg	  synes,	  vi	  trænger	  til	  en	  grundlæggende	  dansk/sydslesvigsk	  debat	  
om,	  hvor	  vi	  vil	  hen	  med	  hinanden.	  Som	  statsminister	  udtalte	  du	  på	  et	  sydslesvigsk	  årsmøde	  i	  1999	  
en	  sætning,	  som	  siden	  er	  blevet	  gentaget	  igen	  og	  igen	  som	  et	  mantra	  for	  vores	  sydslesvigske	  liv:	  
“Så	  længe	  I	  holder	  fast	  i	  os,	  holder	  vi	  fast	  i	  jer.”	  Det	  var	  jo	  en	  spændende	  og	  velplaceret	  
nyfortolkning	  af	  daværende	  statsminister	  Neergaards	  ord	  efter	  afstemningen	  i	  1920:	  “I	  skal	  ikke	  
blive	  glemt”.	  Fra	  et	  ensidigt	  løfte	  til	  noget	  gensidigt	  forpligtende.	  	  
	  
Vi	  i	  Sydslesvig	  skal	  helt	  afgjort	  gøre	  en	  aktiv	  indsats	  for	  at	  holde	  vores	  danske	  rødder	  ved	  lige.	  Bl.a.	  
i	  form	  af	  ægte	  relationer	  og	  venskaber	  til	  almindelige	  mennesker	  i	  Danmark.	  Det	  er	  ikke	  nok	  blot	  
at	  fejre	  jul	  med	  Dannebrog	  på	  træet	  og	  så	  i	  øvrigt	  at	  tale	  og	  leve	  tysk	  en	  stor	  del	  af	  resten	  af	  året.	  
Den	  er	  vi	  helt	  med	  på.	  
	  
Vi	  skal	  også	  være	  bedre	  til	  at	  nyfortolke	  på	  hvilke	  andre	  måder,	  vi	  som	  tosprogede	  i	  et	  grænseland	  
kan	  bidrage	  med	  nyttig	  viden	  i	  forhold	  til	  en	  dansk	  offentlighed.	  Den	  gamle	  historie	  er	  vigtig	  at	  
huske,	  men	  vi	  lever	  alle	  i	  nutiden.	  Vi	  skal	  kunne	  tilbyde	  det	  danske	  fællesskab	  nogle	  nye	  
fremadrettede	  løsninger	  og	  ikke	  blot	  hævde	  os	  selv	  ved	  at	  skue	  tilbage.	  Og	  -‐	  kære	  Poul	  -‐	  det	  haster	  
tilsyneladende	  med,	  at	  vi	  kommer	  mere	  på	  banen	  i	  Danmark.	  På	  det	  seneste	  er	  vi	  kommet	  helt	  i	  
tvivl	  om,	  hvorvidt	  Danmark	  nu	  også	  inderst	  inde	  vil	  holde	  fast	  i	  os.	  
	  
Relationer	  og	  venskaber	  næres	  jo	  kun,	  hvis	  begge	  vil	  dem.	  Der	  er	  for	  mange	  af	  dine	  politiske	  
efterkommere,	  der	  med	  deres	  handlinger	  efterlader	  et	  indtryk	  af	  en	  bekymrende	  	  fundamental	  
uvidenhed.	  Det	  værste	  er	  dog,	  at	  selv	  efter	  en	  konkret	  indsats	  for	  at	  oplyse	  om	  de	  faktiske	  forhold,	  
ja	  -‐	  så	  fastholdes	  den	  oprindelige	  beslutning	  umiddelbart.	  Underforstået:	  Er	  det	  virkelig	  så	  vigtigt?	  
	  
Ja,	  det	  er	  det.	  Når	  undervisningsminister	  Christine	  Antorini	  og	  forskningsminister	  Sofie	  Carsten	  
Nielsen	  mener,	  at	  sydslesvigske	  studenters	  gymnasiale	  uddannelse,	  fordi	  den	  foregår	  i	  Flensborg	  
og	  Slesvig,	  derfor	  vel	  er	  at	  sidestille	  med	  en	  gennemsnitlig	  tysk	  studentereksamen,	  så	  handler	  det	  
om	  beklagelig	  uvidenhed.	  	  
	  
Når	  udenrigsministeriets	  nye	  officielle	  hjemmeside	  www.denmark.dk	  omtaler	  Færøerne,	  Grønland	  
og	  det	  tyske	  mindretal	  i	  Sønderjylland,	  men	  ikke	  os	  i	  Sydslesvig,	  så	  handler	  det	  om	  uvidenhed.	  
Udenrigsminister	  Martin	  Lidegaard	  henviser	  i	  sit	  svar	  til	  Folketinget	  til,	  at	  Sydslesvig	  jo	  formelt	  ikke	  
ligger	  inden	  for	  Rigsfællesskabet.	  Men	  at	  man	  da	  bestemt	  kunne	  påtænke	  senere	  at	  “indlemme”	  
den	  sydslesvigske	  fortælling	  på	  hjemmesiden.	  	  
	  
Når	  Nordisk	  Råd,	  som	  vi	  omtalte	  i	  lørdagsavisen,	  afviser	  et	  forslag	  om	  elevudveksling	  mellem	  
Flensborg	  og	  Grønland	  med	  begrundelsen:	  Jamen	  det	  der	  Duborg-‐Skolen,	  den	  ligger	  jo	  i	  Tyskland.	  
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Det	  kan	  vi	  ikke	  støtte.	  Så	  handler	  det	  om	  uvidenhed.	  (Foreningen	  Nordens	  største	  afdeling	  er	  i	  
øvrigt	  Sydslesvigafdelingen.	  Men	  sådan	  er	  der	  jo	  så	  meget...)	  
	  
Vi	  er	  ved	  at	  være	  derhenne,	  hvor	  vi	  begynder	  at	  føle	  os	  som	  andenrangsdeltagere	  i	  det	  danske	  
fællesskab.	  Alle	  disse	  uheldige	  handlinger	  rammer	  os	  på	  den	  identitet,	  vi	  fortsat	  har	  og	  ønsker	  at	  
vedblive	  med	  at	  have.	  	  
	  
Det	  er	  efterhånden	  kun	  dronning	  Margrethe,	  for	  hvem	  det	  falder	  naturligt	  at	  minde	  os	  alle	  om	  i	  sin	  
nytårshilsen,	  at	  vi	  har	  et	  levedygtigt	  mindretal	  i	  Sydslesvig.	  
	  
Vi	  har	  faktisk	  ventelister	  til	  vores	  danske	  vuggestuer	  -‐	  vi	  er	  altså	  ikke	  ved	  at	  uddø.	  Vi	  synes,	  det	  
kunne	  være	  en	  væsentlig	  debat	  at	  føre,	  hvordan	  vi	  får	  genoplivet	  denne	  vigtige	  viden	  om	  og	  for	  
hinanden.	  Måske	  med	  et	  nyt	  mantra:	  Så	  længe	  I	  holder	  fast	  i	  os,	  holder	  vi	  fast	  i	  hinanden?	  Hvad	  
synes	  du	  om	  ideen,	  kære	  Poul	  Nyrup?	  
	  
RESÜMEE	  
Der	  heutige	  Leitartikel	  ist	  ein	  offener	  Brief	  an	  den	  früheren	  dänischen	  Staatsminister	  Poul	  Nyrup	  
Rasmussen.	  Dieser	  sprach	  während	  des	  Årsmøde	  1999	  Geschichtsträchtiges:	  Er	  sagte	  der	  
dänischen	  Minderheit,	  dass	  die	  dänische	  Bevölkerung	  so	  lange	  an	  uns	  in	  der	  Minderheit	  festhalten	  
werde,	  so	  lange	  wir	  an	  Dänemark	  festhalten.	  In	  der	  letzten	  Zeit	  scheint	  aber	  Dänemark	  in	  
mehreren	  Fällen	  ganz	  vergessen	  zu	  haben,	  dass	  es	  eine	  weiterhin	  lebendige	  dänische	  Minderheit	  
in	  Südschleswig	  gibt.	  	  
	  
In	  mehreren	  Fällen	  haben	  Behörden	  in	  Kopenhagen	  entschieden,	  dass	  Südschleswig	  -‐	  geografisch	  
in	  Deutschland	  liegend	  -‐	  juristisch	  als	  deutsch	  anzusehen	  sei.	  Das	  früher	  allgemein	  verbreitete	  
Wissen,	  dass	  eine	  nationale	  Minderheit	  von	  seinen	  Landsleuten	  Fingerspitzengefühl	  
bei	  	  erwaltungsentscheidungen	  in	  Kopenhagen	  bedarf,	  ist	  nicht	  mehr	  vorhanden.	  	  
Bestes	  Beispiel	  ist	  der	  Streit	  um	  die	  Anerkennung	  der	  gymnasialen	  Ausbildungen	  in	  Flensburg	  und	  
Schleswig,	  deren	  Abitur	  nun	  wie	  ein	  jedes	  andere	  deutsche	  Abitur	  betrachtet	  wird.	  	  	  
	  
An	  den	  heute	  71-‐jährigen	  Poul	  Nyrup	  Rassmussen	  lautet	  daher	  unsere	  Aufforderung,	  dieses	  
Thema	  mit	  anderen	  zusammen	  in	  einer	  öffentlichen	  Diskussionsveranstaltung	  in	  Flensburg	  
aufzugreifen.	  	  
	  
Wie	  kommen	  wir	  weiter?	  Wenn	  wir	  uns	  gegenseitig	  nicht	  mehr	  wollen,	  sieht	  es	  düster	  aus	  mit	  den	  
Relationen	  zwischen	  dem	  dänischen	  Mutterland	  und	  der	  weiterhin	  dänisch	  sprechenden	  Region	  
Südschleswig.	  
	  

	  


