
Simone Lange frygter for det gode samarbejde hen over grænsen 

Flensborg Avis 8. september 2017 

Flensborgs overborgmester Simone Lange mener, at beslutningen om at indsætte bevæbnede 
soldater ved grænsen kan skade samarbejdet med de sønderjyske kommuner. Hun frygter 
bloktænkning fra dansk side. 

Reaktionen fra Simone Lange, Flensborgs overborgmester, kunne ikke være tydeligere. Hun 
betragter den danske regerings beslutning om at indsætte 75 bevæbnede soldater ved 
grænsekontrollen som en stor fejl. 

– Jeg kan slet ikke se begrundelsen for, at bevæbnede soldater skal stå ved grænsen, forklarer 
Simone Lange. 

– Hvis den øgede grænsekontrol opsluger for mange arbejdstimer hos politiet, skal man uddanne 
mere politi. Man kan ikke bare tage nogle soldater, fordi militæret lige har ledige kapaciteter. 
Soldater er ikke uddannet til at varetage politiopgaver, tilføjer hun og understreger, at hun helst så, 
at man helt droppede grænsekontrollen. 

Overborgmesteren, der selv har en fortid som tysk politibetjent og har været medlem i politiets 
fagforening, mener heller ikke, at en uddannelse på to uger kvalificerer soldater til at varetage 
politiopgaver. 

– I Tyskland er det politiet, der varetager politiopgaver. Ikke bevæbnede soldater. 

Optrapning af grænsekontrol 

Simone Lange frygter, at beslutningen om at indsætte bevæbnede soldater ved grænsen er med til at 
lukke grænsen yderligere. 

– Først var det kun en midlertidig kontrol. Den blev så gang på gang forlænget. Så kom der faste 
telte, og nu kommer der så soldater. Det ser ud til, at den danske regering skridt for skridt falder 
tilbage til bloktænkning med lukkede grænser, fortæller Simone Lange. 

– Det ærgrer mig især, fordi det slet ikke er den realitet, vi oplever i hverdagen her i grænselandet. 
Jeg har et godt forhold til mine kollegaer i de sønderjyske kommuner. Vi taler tit sammen, og vi 
forsøger at øge samarbejdet. Det gælder både på det erhvervsmæssige og områder som kultur. Det 
ser jeg i fare med den optrapning, vi oplever lige nu, tilføjer hun og medgiver, at de sønderjyske 
kollegaer ifølge hende heller ikke ønsker grænsekontrollen. 

– Hvis bare man ville tage højde for, hvordan situationen er her i grænselandet. Vi har ingen 
grænser i hovederne, og vi har ikke brug for grænsekontrollen, lyder det fra overborgmesteren, der 
afslutter med at tilføje, at bevæbnede soldater ved grænseovergange ikke passer til hendes forståelse 
for Europa.  
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