
EUs topfolk afviser at mødes med mindretallene   

Flensburg Avis, den 27.11.2018, Af Jens Nygaard 

Over 1,2 millioner underskrifter til borgerinitiativet Minority Safepack afleveres først til den næste 

EU-Kommission. Det er blevet besluttet, efter at den siddende kommission har nægtet at deltage i et 

sonderende møde med mindretallene. 

I april kunne det konstateres, at mindretallene inden for EU havde indsamlet over 1,2 millioner 

underskrifter til borgerinitiativet Minority Safepack, der har til formål at skabe en 

mindretalsbeskyttelse inden for unionen. Det er noget, der for tiden er stort set ikke eksisterende. 

Den normale procedure ville så være at indlevere de mange underskrifter, hvorefter der skulle være 

en høring i Europa-Parlamentet om sagen, ligesom EU-Kommissionen ville være tvunget til at gøre 

noget – som imidlertid ikke er nærmere foreskrevet. 

Der er imidlertid ikke fastlagt, hvornår underskrifterne skal indleveres. Derfor bad den 

borgerkomité, der tegner ansvarlig for Minority Safepack, om et møde med topfolk fra 

kommissionen. Blandt andet har sydslesvigske Anke Spoorendonk en plads i komiteen. 

Formålet skulle være at undersøge, om den siddende kommission virkelig har til hensigt at gøre 

noget for mindretallene. Mindretallenes store ønske er et sæt af regler med standarder for mindretals 

rettigheder. Eller om man måske måtte lade sig nøje med vage hensigtserklæringer – som flere 

borgerinitiativer har været udsat for tidligere. 

Nu har kommissionen meldt ud, at man hjertens gerne vil mødes med folkene bag Minority 

Safepack – men først efter at underskrifterne er blevet indleveret. Og processen dermed ustoppeligt 

er sat i gang. 

– Vi bad bare om et møde. Det er et uværdigt svar fra kommissionen, siger præsidenten for Federal 

Union of European Nationalities (FUEN) Lorant Vincze. 

Han er ungarer fra Rumænien og har nu sammen med sine med-kombattanter besluttet først at 

indlevere underskrifterne til den nye kommission, som bliver udpeget efter EU-valget i maj næste 

år. 

Svaret viser for Vincze, at man havde ret i at være skeptisk i forhold til kommissionens gode 

intentioner om mindretallenes rettigheder. Han kan også godt huske, at det var den siddende 

kommission, der i første omgang nægtede at registrere borgerinitiativet. Det skete først efter en 

vundet retssag. 

Også lokalt er der mismod over svaret fra kommissionen. 

– En så afvisende holdning er efter min bedømmelse et levende eksempel på EUs generelle 

problem, som i høj grad drejer sig om manglende respekt for borgerne, siger generalsekretæren i 

Sydslesvigsk Forening, Jens A. Christiansen. 



Han er samtidig talsmand for Europæisk Dialogforum med tilknytning til FUEN. Og efter hans 

mening ville en positiv attitude over for mindretallene kunne være med til at holde sammen på et 

splittet EU. 

– Nu må vi i gang med at blande os i EU-valgkampen og påvirke kandidaterne – og så må vi tage 

sagen op med den nye kommission, siger Jens A. Christiansen. 

 


