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Martin	  Henriksen	  (DF),	  medlem	  af	  Sydslesvigudvalget	  
mandag,	  29.09	  2014,	  22:25	  
Læserbrev	  Flensborg	  Avis	  

Stil	  krav	  til	  nye	  medlemmer	  af	  mindretallet	  
	  
Visse	  familier	  sætter	  deres	  børn	  i	  en	  dansk	  institution,	  ikke	  fordi	  de	  er	  danske,	  eller	  fordi	  de	  vil	  
være	  danske,	  men	  fordi	  de	  gerne	  vil	  have,	  at	  børnene	  lærer	  to	  sprog,	  måske	  kan	  de	  senere	  få	  en	  
god	  uddannelse	  i	  Danmark	  osv.	  Nu	  skal	  jeg	  ikke	  underkende	  forældres	  ønsker	  på	  vegne	  af	  deres	  
børn.	  Men	  det	  er	  ikke	  det,	  der	  er	  meningen	  med	  støtten	  til	  det	  danske	  mindretal.	  
Så	  opfordringen	  herfra	  skal	  være,	  hvis	  du	  vil	  melde	  dit	  barn	  ind	  i	  en	  børnehave	  eller	  
mindretalsskole,	  fordi	  du	  gerne	  vil	  have,	  at	  dit	  barn	  lærer	  to	  sprog,	  og	  dét	  er	  din	  
hovedbegrundelse,	  så	  lad	  være.	  Bliv	  væk.	  
	  
Tag	  eventuelt	  noget	  danskundervisning	  ved	  siden	  af	  den	  tyske	  skolegang.	  Men	  hvis	  du	  vil	  være	  
dansker,	  er	  dansker,	  eller	  måske	  overvejer	  stærkt,	  at	  dine	  børn	  og	  du	  selv	  skal	  være	  det,	  så	  tag	  en	  
samtale	  med	  en	  repræsentant	  for	  mindretallet	  og	  meld	  jer	  ind	  som	  familie.	  
	  
Nogle	  vil	  sige,	  at	  mindretallet	  vil	  falde	  i	  antal,	  hvis	  man	  lukker	  af	  for	  dem,	  jeg	  har	  et	  kritisk	  syn	  på.	  
Men	  ærlig	  talt,	  så	  må	  mindretallet	  falde	  i	  antal.	  Jeg	  vil	  ikke	  have	  et	  mindretal	  for	  enhver	  pris.	  Jeg	  
vil	  have	  et	  dansk	  mindretal.	  Så	  ved	  jeg	  godt,	  at	  nogle	  lægger	  lidt	  til	  og	  trækker	  lidt	  fra.	  Det	  lever	  vi	  
såmænd	  fint	  med	  i	  mit	  parti,	  men	  det	  er	  og	  skal	  være	  et	  dansk	  mindretal,	  hvor	  medlemmerne	  
taler	  dansk	  og	  føler	  sig	  dansk.	  
Det	  er	  hovedkravet.	  
	  
Hvis	  ikke	  mindretallets	  ledende	  medlemmer	  når	  helt	  ud	  til	  alle,	  der	  vil	  melde	  sig	  ind,	  og	  gør	  det	  
krystalklart,	  at	  det	  forpligtiger	  hele	  familien	  på	  dansk	  sprog	  og	  kultur,	  så	  risikerer	  mindretallet,	  at	  
den	  politiske	  og	  folkelige	  opbakning	  til	  mindretallet	  på	  sigt	  vil	  smuldre.	  
	  
Jeg	  vil	  gerne	  understrege,	  så	  der	  ingen	  tvivl	  er	  om	  mit	  partis	  standpunkt,	  at	  det	  ønsker	  Dansk	  
Folkeparti	  på	  ingen	  måde.	  
	  
Vi	  har	  altid	  moralsk	  og	  økonomisk	  støttet	  mindretallet	  i	  vores	  politiske	  arbejde	  og	  vil	  gøre	  det,	  så	  
længe	  der	  er	  et	  dansk	  mindretal.	  Det	  vil	  der	  forhåbentlig	  altid	  være.	  
	  
Jeg	  ønsker	  såmænd	  også,	  at	  mindretallet	  stiger	  i	  antal,	  men	  det	  skal	  ske	  med	  udgangspunkt	  i	  
dansk	  sprog	  og	  kultur.	  
	  
Når	  jeg	  møder	  landsmænd	  nord	  for	  grænsen,	  som	  spørger	  mig,	  hvorfor	  jeg	  dog	  mener,	  at	  danske	  
penge	  skal	  sendes	  til	  tysktalende	  familier	  i	  Sydslesvig,	  så	  kan	  jeg	  med	  sindsro	  forklare	  dem,	  at	  
danskheden	  skam	  ånder	  og	  lever	  syd	  for	  grænsen.	  
Herom	  kan	  der	  ikke	  være	  tvivl,	  hvis	  man	  følger	  lidt	  med.	  
	  
Men	  man	  kan	  heller	  ikke	  være	  i	  tvivl	  om	  at	  der	  indenfor	  nogle	  år	  er	  sket	  et	  skred	  i	  forhold	  til,	  at	  
nogle	  glemmer,	  at	  meningen	  med	  at	  melde	  sig	  ind	  i	  mindretallet	  hverken	  er	  de	  gode	  ting	  ved	  at	  
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være	  tosprogede	  eller	  det	  at	  nyde	  godt	  af	  det	  danske	  uddannelsessystem,	  men	  først	  som	  sidst	  er	  
det	  at	  være	  dansk	  eller	  blive	  dansk.	  Alle	  de	  andre	  goder	  kommer	  oveni	  og	  er	  de	  danske	  
sydslesvigere	  vel	  undt.	  Ja,	  det	  manglede	  da	  bare.	  
	  
Derfor	  mener	  jeg	  også,	  at	  tiden	  er	  inde	  til,	  at	  Skoleforeningen	  og	  SSF	  som	  nogle	  af	  de	  store	  
foreninger	  indleder	  et	  samarbejde,	  naturligvis	  også	  meget	  gerne	  andre	  foreninger,	  som	  ganske	  
enkelt	  bør	  gå	  ud	  på,	  at	  et	  barn	  i	  en	  dansk	  institution	  er	  lig	  med	  et	  familiemedlemskab	  i	  den	  største	  
kulturelle	  danske	  forening	  i	  Sydslesvig.	  Og	  det	  er	  ikke	  for	  at	  forklejne	  andres	  indsats.	  Slet	  ikke!	  
Men	  der	  bør	  være	  et	  håndfast	  krav	  om,	  at	  ønsker	  en	  familie	  at	  melde	  sine	  børn	  ind	  i	  en	  dansk	  
institution,	  så	  er	  dette	  betinget	  af,	  at	  forældrene	  tilsvarende	  melder	  sig	  ind	  i	  SSF.	  
	  

Dette	  bør	  være	  hovedreglen,	  som	  så	  kan	  fraviges,	  hvis	  man	  allerede	  har	  et	  medlemskab	  i	  en	  anden	  
dansk	  forening.	  Der	  kan	  også	  være	  andre	  undtagelser,	  og	  der	  kan	  også	  findes	  helt	  andre	  modeller.	  
Det	  er	  ikke	  det	  afgørende	  for	  Dansk	  Folkeparti.	  Men	  det	  bør	  i	  højere	  grad	  understreges,	  at	  
mindretallet	  har	  klare	  forventninger	  til	  ny	  ankomne,	  og	  ønsker	  ny	  ankomne	  ikke	  at	  leve	  op	  til	  disse	  
forventninger,	  så	  bør	  deres	  børn	  gå	  på	  en	  tysk	  skole.	  
	  
	  


