
	  
Poul	  Nyrup	  Rasmussen	  
	  
Læserbrev,	  Flensborg	  Avis,	  den	  7.	  okt.	  2014	  
Læserbrevet	  skal	  ses	  som	  svar	  på	  det	  åbne	  brev,	  som	  chefredaktør	  Jørgen	  Møllekær	  sendte	  til	  Poul	  
Nyrup	  Rasmussen	  -‐	  identisk	  med	  lederen	  i	  Flensborg	  Avis	  den	  30.	  september.	  
	  

Lad	  os	  revitalisere	  vort	  samarbejde	  
	  
Kære	  Flensborg	  Avis,	  kære	  alle	  i	  det	  danske	  mindretal	  i	  Sydslesvig.	  
Jeg	  forstår	  jeres	  frustrationer	  –	  vi	  skal	  passe	  på	  vores	  mindretal	  og	  huske,	  at	  vi	  for	  mange	  i	  hele	  verden	  
er	  et	  foregangsområde	  for	  fredelig	  sameksistens	  i	  gensidig	  respekt	  og	  forståelse	  for	  de	  to	  mindretal.	  
Bonn-‐København-‐Erklæringerne	  kan	  kun	  leve	  som	  mere	  end	  et	  stykke	  smukt	  arkivpapir,	  hvis	  vi	  selv	  
giver	  aftalen	  liv.	  	  
	  
Vores	  sammenhold	  er	  dobbelt	  vigtigt	  i	  en	  tid	  og	  en	  verden,	  hvor	  man	  så	  mange	  steder	  kommer	  
frygteligt	  galt	  af	  sted	  i	  kampen	  for	  at	  finde	  vejen	  til	  at	  bevare	  og	  sikre	  sin	  kulturelle	  sproglige	  og	  
nationale	  identitet.	  Vores	  model	  viser,	  at	  mindretallet	  kan	  overleve,	  ikke	  i	  nationalistisk	  eller	  ideologisk	  
eller	  religiøs	  modstrid,	  eller	  i	  blodig	  strid,	  men	  i	  fredelig	  sameksistens.	  
	  
Derfor	  må	  vi	  i	  Danmark	  være	  de	  første	  til	  i	  praksis	  at	  vise,	  at	  vores	  model	  for	  samarbejde	  og	  støtte	  til	  
det	  danske	  mindretal	  i	  Sydslesvig,	  lever.	  
	  
Derfor	  er	  I,	  det	  danske	  mindretal	  i	  Sydslesvig,	  ikke	  noget	  »andenrangs«,	  vi	  er	  alle	  af	  samme	  rang	  og	  
slags!	  
	  
Og	  derfor	  kan	  jeg	  helt	  tilslutte	  mig	  jeres	  forslag	  til	  en	  ny	  udgave	  af	  min	  tale	  fra	  1999:	  »Så	  længe	  I	  
holder	  fast	  i	  os,	  holder	  vi	  fast	  i	  hinanden«.	  
	  
Det	  er	  en	  god	  sætning,	  fordi	  den	  handler	  om	  ret,	  pligt	  og	  respekt	  for	  identitet	  –	  præcis	  som	  selve	  de	  
fælles	  dansk-‐tyske	  Bonn-‐København-‐Erklæringer.	  
	  
Vi	  kan	  ikke	  lade	  vort	  samarbejde	  og	  venskab	  sande	  til	  i	  historieløshed,	  uvidenhed	  og	  magelighed.	  Det	  
kan	  ikke	  nytte	  –	  I	  skal	  være	  til	  stede	  alle	  steder,	  hvor	  vi	  bør	  være	  tilstede	  sammen.	  
	  
Vi	  er	  jo	  til	  syvende	  og	  sidst	  gjort	  af	  samme	  stof.	  Lad	  os	  igen	  gøre	  vort	  samarbejde	  til	  det	  enestående	  
»brand«	  for	  levende	  og	  livskraftige	  mindretal,	  som	  det	  er.	  I	  er	  jo	  også	  en	  del	  af	  vores	  identitet	  nord	  for	  
grænsen.	  
	  
Hvorfor	  ikke	  give	  hinanden	  et	  nyt	  symbolsk	  og	  reelt	  håndslag	  herpå,	  bekræftet	  af	  det	  danske	  mindretal	  
i	  Sydslesvig	  og	  det	  danske	  flertal	  i	  Folketing	  og	  regering?	  Lad	  det	  ske	  ved	  en	  god	  fest.	  
	  
Lad	  os	  revitalisere	  vort	  samarbejde	  –	  fordi	  vi	  er	  af	  samme	  slags,	  fordi	  vores	  fremtidige	  generationer	  
bedre	  kan	  finde	  vej,	  når	  man	  ved	  hvor	  man	  kommer	  fra	  og	  fordi	  vi	  har	  et	  enestående	  alternativ	  til	  
blodig	  strid	  mellem	  folkeslag	  andre	  steder	  i	  verden.	  
	  
	  


