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Jens	  Nygaard	  (	  jn@fla.de	  )	  tir,	  07.	  maj	  2013,	  22:15	  
	  
Det	  danske	  mindretal	  skal	  fortælle	  om	  at	  holde	  fast	  i	  det	  danske	  i	  et	  andet	  land	  i	  stedet	  for	  at	  
fokusere	  på	  det	  flerkulturelle,	  når	  det	  fortæller	  om	  sig	  selv	  nord	  for	  grænsen,	  siger	  Martin	  
Henriksen	  fra	  Dansk	  Folkeparti.	  
	  
KØBENHAVN.	  	  
Danskerne	  nord	  for	  grænsen	  ved	  for	  lidt	  om	  det	  danske	  mindretal	  i	  Sydslesvig.	  Det	  er	  et	  faktum,	  
som	  stort	  set	  alle	  er	  enig	  om.	  
	  
Men	  her	  kan	  det	  danske	  mindretal	  også	  selv	  gøre	  mere,	  siger	  Martin	  Henriksen	  fra	  Dansk	  
Folkeparti.	  
	  
Han	  er	  medlem	  af	  Folketinget	  og	  har	  sæde	  i	  Sydslesvig-‐udvalget.	  
	  
Han	  retter	  også	  kritik	  mod,	  at	  det	  er	  en	  forkert	  fortælling,	  det	  danske	  mindretal	  vægter	  nord	  for	  
grænsen.	  
	  
-‐	  På	  det	  seneste	  har	  vi	  hørt	  meget	  om,	  at	  det	  danske	  mindretal	  er	  flerkulturelt	  og	  to-‐sproget	  og	  
om,	  hvor	  dejligt	  det	  er.	  Det	  passer	  da	  utvivlsomt	  også,	  men	  jeg	  mener	  ikke,	  at	  det	  er	  den	  
hovedfortælling,	  det	  danske	  mindretal	  skal	  satse	  på	  nord	  for	  grænsen,	  siger	  DFs	  medlem	  af	  
Sydslesvig-‐udvalget.	  
	  
Han	  mener,	  at	  det	  danske	  mindretal	  i	  sin	  informationsvirksomhed	  skal	  finde	  tilbage	  til	  rødderne.-‐	  
Det	  skal	  dreje	  sig	  om,	  at	  det	  danske	  mindretal	  holder	  fast	  i	  den	  danske	  kultur,	  selv	  om	  den	  er	  
under	  pres.	  Det	  er	  den	  basale	  fortælling,	  og	  den	  har	  altid	  fascineret	  mig.	  Og	  jeg	  tvivler	  ikke	  på,	  at	  
det	  er	  med	  den	  fortælling,	  det	  danske	  mindretal	  kan	  trænge	  gennem	  lydmuren	  i	  Danmark,	  siger	  
Martin	  Henriksen.	  
	  
Hvis	  man	  derimod	  mere	  satser	  på	  at	  fortælle	  om	  det	  flerkulturelle	  og	  flersproglige,	  mener	  han,	  at	  
»mange	  danskere	  så	  umiddelbart	  vil	  associere	  til	  en	  fejlslagen	  dansk	  integrationspolitik«.	  På	  den	  
måde	  vil	  det	  danske	  mindretal	  ikke	  få	  sit	  budskab	  igennem.	  
	  
	  


