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Læserbrev	  

	  
Martin	  Henriksens	  læserbrev	  har	  sat	  gang	  i	  en	  voldsom	  debat	  på	  facebooksiden	  »Debatforum	  for	  
det	  danske	  mindretal	  i	  Sydslesvig«,	  og	  mange	  har	  sikkert	  fulgt	  med	  i	  det.	  Først	  diskuterede	  man	  
Martins	  forslag,	  at	  alle	  skulle	  melde	  sig	  ind	  i	  SSF,	  hvorefter	  det	  blev	  til	  en	  lang	  debat	  om	  identitet,	  
ægte	  sydslesviger,	  nasser,	  magtpositioner,	  rigsdanskernes	  rolle,	  krav	  til	  ansatte	  i	  skoleforeningen,	  
krav	  til	  forældre,	  krav	  til	  »ny	  ankomne«.	  Som	  sådan	  en	  ikke	  helt	  ny	  diskussion	  i	  mindretallet,	  og	  de	  
fleste	  ting	  er	  allerede	  sagt.	  
	  
Men	  for	  lige	  at	  komme	  ind	  på	  Martins	  forslag/krav.	  Personligt	  kan	  jeg	  ikke	  se,	  hvordan	  stigende	  
medlemstal	  i	  SSF	  løser	  Martins	  egentlige	  problem.	  De	  »ny	  ankomne«	  bliver	  da	  ikke	  automatisk	  
integreret	  af	  et	  tvunget	  medlemskab.	  Bortset	  fra	  det	  er	  den	  tilgrundliggende	  betragtning	  meget	  
ensidig,	  nem	  og	  negativ.	  »Ny	  ankomne«	  skal	  integreres,	  og	  hvis	  de	  ikke	  vil,	  må	  de	  ikke	  være	  med.	  
For	  mig	  er	  tanken	  om	  medlemskontrol	  og	  eksklusion	  skræmmende,	  men	  her	  er	  min	  tilgang	  nok	  
helt	  anderledes	  end	  Martins.	  Måske	  er	  jeg	  naiv,	  men	  jeg	  ønsker	  ikke	  et	  lukket	  Sydslesvig.	  
I	  diskussionen	  om	  kravene	  til	  mindretallet	  mener	  nogle,	  vi	  har	  et	  godt	  system,	  som	  alle	  herrens	  
nasser	  vil	  være	  med	  i.	  Vi	  skal	  holde	  på	  nogle	  gode	  og	  lukke	  systemet	  for	  alle	  andre.	  Kun	  
kvalificerede	  mennesker	  må	  komme	  ind	  i	  varmen.	  
	  
Jeg	  mener,	  det	  er	  et	  stort	  skridt	  for	  enhver	  familie,	  der	  vælger	  et	  mindretal	  frem	  for	  et	  flertal.	  Vi	  
burde	  beundre	  deres	  valg.	  Vi	  -‐	  og	  ikke	  mindst	  Danmark	  -‐	  burde	  være	  stolt	  over	  det	  valg	  og	  
overveje,	  om	  vi	  kan	  understøtte	  dem	  endnu	  mere.	  Vi	  burde	  spørge	  os	  selv,	  om	  mindretallets	  
foreninger	  i	  fællesskab,	  og	  i	  fællesskab	  med	  Danmark,	  kan	  forbedre	  integrationen,	  så	  alle	  i	  
systemet	  VIL	  bidrage	  med	  noget?	  På	  den	  måde	  kunne	  mindretallet	  undgå	  de	  krav,	  der	  om	  ikke	  
andet	  resulterer	  i	  en	  negativ	  grundholdning	  over	  for	  »ny	  ankomne«-‐	  og	  som	  bekendt	  kommer	  der	  
ikke	  noget	  positivt	  ud	  af	  at	  være	  negativ.	  Mindretallet	  er	  unikt,	  og	  Sydslesvig	  er	  et	  helt	  enestående	  
sted,	  men	  frem	  for	  vi	  med	  stolthed	  får	  nye	  folk	  med,	  skal	  vi	  nu	  smide	  dem	  ud.	  Er	  målet	  for	  
mindretallet,	  at	  være	  et	  »rent«,	  men	  lukket	  system?	  Set	  bort	  fra	  den	  rolle,	  vi	  dermed	  vil	  indtage	  
hos	  flertalsbefolkningen,	  frygter	  jeg	  den	  dag,	  vi	  alle	  ser	  ned	  på	  tyske	  familier	  og	  holder	  mennesker	  
ude,	  fordi	  de	  måske	  er	  anderledes	  end	  vores	  forestilling	  om	  den	  gode	  sydslesviger.	  Det	  kan	  
umuligt	  være	  Danmarks	  ønske	  -‐	  og	  heller	  ikke	  vores.	  
	  
	  


