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Fredag den 8. maj 2015 mødtes repræsentanter for forskellige mindretal og flertalsbefolkninger til en 
mindretalstænketank på kontoret for Mindretallenes Hus i Flensburg. Med udgangspunkt i Interreg 
4A-projektet ”Mindretallenes Hus” behandlede man først og fremmest spørgsmålet om, hvordan man 
kan rykke emnet de europæiske mindretal højere op på dagsordenen, alt imens fremtiden for Mindre-
tallenes Hus stadig tegner uvis.

Til dette optaktsarrangement var der målrettet blevet indbudt ca. 20 deltagere fra regionen, der gen-
nem tre timer udvekslede synspunkter om udviklingsstrategier i det dansk-tyske grænseland, de lokale 
kompetencer til fredelig udformning af Europa samt emnet sprogpolitik/flersprogethed. Efter en kort 
præsentation af projektudkastet til Mindretallenes Hus blev deltagerne informeret om aktuelle mindre-
talsrelevante begivenheder i Europa. Disse forhold får traditionelt alt for lidt opmærksomhed fra EU’s 
side, og aktuelle hændelser i både Grækenland og Rumænien og også Ukraine udløste hovedrysten i 
større eller mindre grad hos de deltagende repræsentanter fra begge sider af grænsen. 

Mens diskussionsdeltagerne var fuldstændig enige om, at de boede i en region, der var eksemplarisk i 
henseende til samlivet i Europa og i kraft af sin historie og sin nutid står for en både lokal og europæisk 
merværdi, er kendskabet til dette forhold imidlertid forholdsvis lidt udbredt hos den regionale flertals-
befolkning. Et aktuelt bevis herpå leverede så sent som ugen før debatten om tosprogede vejskilte i 
Nordschleswig/Sønderjylland, der nu for anden gang er løbet ud i sandet.

“Det drejer sig om det fremtidige samliv i Europa!”

FUEN vice-præsident Dieter Paul Küssner byder deltagerne velkommen
Simone Lange (SPD-landdagsmedlem) og Hans Philip Tietje (formand for 
det dansk-tyske udvalg i Region Syddanmark)



For at ændre noget ved denne tilstand blev man hurtigt enig om, at det er påkrævet med omfattende 
PR- og lobby-arbejde. Dette skulle først og fremmest rette sig mod politikere på regional og statsligt plan 
i Danmark og Tyskland. Så længe politikerne ikke er klar over, hvor vigtige mindretallene er for en fre-
delig fremtid i Europa, og handler ud fra dette, gør man sig ikke de store forhåbninger om at forbedre 
levevilkårene for mindretal og små folkeslag i store dele af Europa. 

En deltager i tænketanken formulerede det i lyset af sin egen identitet noget mere drastisk: ”Vi skal ikke 
gøre os nogen illusioner! Når vi ser på de aktuelle begivenheder i Europa, Nordafrika og Mellemøsten, 
drejer det sig her om mere end kun Europas autoktone mindretal. Vi bliver tværtimod nødt til at spørge 
os selv, hvordan vi kan og vil leve i Europa i fremtiden, eller om man på et eller på et andet tidspunkt i 
betragtning af den vedholdende uvidenhed i Bruxelles og et ikke lille antal EU-lande kan erklære, at den 
europæiske idé om enhed og mangfoldighed har lidt skibbrud.”

Diskussionsemnet sprogpolitikken i grænselandet blev nedtonet en del som følge af Schleswig-Holsteins 
delstatsregerings initiativ til at lave en sprogpolitisk handlingsplan, som kabinettet drøftede og vedtog 
den 5. maj. Renate Schnack, delstatens mindretalsdelegerede, deltog i udarbejdelsen af sprogplanen og 
understregede, at det er noget særligt, når en delstat ordinerer sig selv en sprogpakke. Hun så det som 
et centralt instrument til bedre forståelse og forståelse for hinanden.

Bahne Bahnsen, formand for Friisk Foriining, lod ikke anledningen til at udtale sin ros til delstatsre-
geringen gå ubenyttet hen: ”Man kan kun gratulere delstatsregeringen i Schleswig-Holstein med dette 
tiltag. En åben anerkendelse af og støtte til sprogene giver også større accept i befolkningen og mindsker 
angsten. Tilmed er en klart gennemført sprogpolitik også en katalysator for flersprogethed, der bliver 
stadig vigtigere i en mere og mere integreret verden.”

Også Hinrich Jürgensen, formand for Bund Deutscher Nordschleswiger, gratulerede med denne proaktive 
politik. Set i lyset af den debat om byskilte i Sønderjylland, der for kort tid siden var løbet ud i sandet, 
beklagede han, at det tyske mindretal så tit skal stå med hatten i hånden, og konstaterede, at det i reglen 
ville være nemmere at nå konkrete mål, hvis politikerne tog mindretallenes forslag op. Også på dette 
punkt viste der sig således at være behov for forstærket politisk lobbyvirksomhed, hvis man på regionalt 
plan ønsker at stå som en eksemplarisk region med hensyn til europæisk samliv.

FUEN har været hjemmehørende i Flensburg siden 1992, European Centre for Minority Issues blev åbnet 
i 1997, og ud over de lokale mindretals institutioner findes der endnu et stort antal organisationer med 
europæisk/interkulturel forankring. Dette gør, at mindretalsrepræsentanter fra alle dele af Europa alle-
rede gennem mange år er valfartet til Flensburg og det dansk-tyske grænseland. 

Bernhard Ziesch (Direktør fra det sorbiske Domowina), Judith Walde 
(Mindretalssekretariat Berlin), Dr. Christian Pletzing (Europaakademie 
Sankelmark) og Bahne Bahnsen (Friisk Foriining)

Dieter Paul Küssner og Slesvig-Holstens mindretalsrepræsentant 
Renate Schnack i samtale med Steffen Bang (Sekretær for Folketingets 
Sydslesvigudvalg)



Man har her også allerede samlet repræsentanter for fler- og mindretalsbefolkninger fra lande, hvor 
dialogen var kommet ind i et dødvande, og fået sat denne på skinner igen i kraft af en neutral ramme 
for diskussionen. Diskussionsdeltagerne blev på baggrund af dette forhold og dets iboende potentiale 
enige om, at man i relation til Mindretallenes Hus skulle opbygge en bred institutionel koalition for kri-
seforebyggelse og konfliktløsning. I den forbindelse skal der her også tages højde for det aspekt, som de 
nye – alloktone – mindretal og inddragelsen af disse udgør. 

I tiden frem til tænketankens næste møde vil det blive overvejet, hvordan de regionale kompetencer kan 
udvikles til et koncept à la en ”Camp Schleswig” og gøres tilgængelige for eksterne interessenter. Dieter 
Küssner, vicepræsident for FUEN, takkede deltagerne for deres fremmøde og input og konkluderede: 
”Visionen for Mindretallenes Hus er og bliver at yde et stykke praktisk arbejde for fler- og mindretalsbe-
folkninger til gavn for regionen og Europa. Det kræver, at vi går hånd i hånd.”

Deltagerne af det første mindretals-tankesmedie

FUEN-Generalsekretær takker Renate Schnack for moderationen af arrangementet
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Fredag, den 8. Mai 2015 fra kl. 10 – 13,
på Nørregade 78, 24939 Flensborg

Den 29. marts var 60 årsdagen for København-Bonn erklæringerne. Ved et festarrangement i Berlin den 
26. marts understregede udenrigsministrene fra begge lande i deres taler mindretallenes betydning for 
den fredelige udvikling af det dansk-tyske grænseland. 

Danmarks udenrigsminister Martin Lidegaard nævnte potentialerne af et europæisk mindretalscenter i 
Flensborg for kontinentets fremtid, ligesom den tyske udenrigsminister Franz-Walter Steinmeier konkret 
henvendte sig til mindretallenes repræsentanter:

„Vi vil gør brug af jeres expertise i vores udenrigspolitik“

Hvordan denne expertise omsættes til konkret konfliktforebyggelse vil vi gerne diskutere med jer. Vi vil 
være glade hvis i kunne deltage i diskussionen og bidrage med jeres viden og erfaringer fra grænselandet 
til gavn for regionens fremtid.

Arrangementet er indbygget i en europæisk aktionsuge i samarbejde med Flensborg by og med bypræsident 
Swetlana Krätzschmar som protektor. Fra kl. 14 vil autochthone og allochtone mindretal organisere et 
mangfoldighedsmarked i Flensborghus.

Med venlig hilsen,
Fabian Tellmann
(Projektkoordinator „Mindretallenes Hus“)

Indenfor rammerne af Interreg 4A-projektet „Mindretallenes Hus“ og på basis af resulta-
terne fra Forum af Europæiske Mindretal inviterer vi hermed til et ”tænke-tank” møde:
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wir freuen uns, Euch zur ersten regionalen Denkschmiede des Hauses der Minderheiten am Freitag, dem 
08. Mai begrüssen zu können. 

Mit der Au� aktveranstaltung zur Etablierung einer regionalen Zukun� swerkstatt verfolgen die Projekt-
partner von der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen, Sydslesvigsk Forening und Bund 
Deutscher Nordschleswiger, das Ziel die Positionierung des deutsch-dänischen Grenzlandes im europäi-
schen Kontext als Minderheitenzentrum voranzutreiben.

Mit Ausgang des INTERREG 4A-Projekt „Haus der Minderheiten“, welches die Etablierung von Europas 
erster Anlaufstelle für Minderheitenfragen verfolgt, wurde für die Au� aktveranstaltung folgendes Pro-
gramm festgehalten: 

10.00 Uhr : Begrüssung und Foto
10.15 Uhr : Erö� nung und Einleitung

10.30 Uhr  : Diskussion - Denkschmiede zu 3 konkreten Themengebieten:
  - Entwicklungsstrategien im Grenzland
  - Regionale Kompetenzen für die Gestaltung Europas
  - Sprachpolitik des Grenzlandes

12.15 Uhr : Zusammenfassung der Ergebnisse: Handlungsplan
12.45 Uhr : Quo vadis Haus der Minderheiten?

Für die Denkschmiede wurden zielgerichtet ein Kreis von 20 TeilnehmerInnen eingeladen. Die Modera-
tion übernimmt dankenswerterweise Renate Schnack, die Minderheitenbeau� ragte des Landes Schles-
wig-Holstein.

Die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen (FUEN) als Projektträger, erwartet sich aus den 
aktiven und o� enen Diskussionen, neuen In- und Output. Um die eigene „Denke“ im Vorfeld vorzube-
reiten, anbei folgende weiterführende Fragen.

Liebe TeilnehmerInnen, Kære deltager,
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Einleitung: Haus der Minderheiten

Auf Initiative der FUEN, des SSF und des BDN und mit Unterstützung des Landes Schleswig-Holstein, 
des Südschleswigausschusses des dänischen Folketings, sowie Mitteln aus dem Europäischen Fond für 
Regionale Entwicklung (Interreg 4A)
wird Europas erste Anlaufstelle für Minderheitenangelegenheiten etabliert. Dieses wird ein Informa-
tions- und Dokumentationszentrum zu Europas Minderheiten beherbergen und gleichzeitig als Leucht-
turm für die deutsch-dänische Region fungieren.

Aus dieser Konzeption erho� en sich die Initiatoren ebenfalls Mehrwerte für die Region. Durch die Sicht-
barmachung der regionalen Vielfalt im europäischen Kontext könnte sich ein Schub für die Tourismus-
branche ergeben, als auch ein Gegenimpuls zur anhaltenden Abwanderung und dem daraus resultie-
renden Fachkrä� emangel auf beiden Seiten der Grenze. 

1. Diskussionspunkte

A) Entwicklungstrategien im deutsch-dänischen Grenzland
Zitat aus der Kompetenzanalyse Miteinander, Füreinander (12/2007):

”Interkulturalität und wirtscha� liche Entwicklung sollten in der ö� entlichen Debatte miteinander in 
Verbindung gebracht werden: Die weichen Standortfaktoren, die sich aus der vielfältigen Kultur der 
Region ergeben, sollten stärker betont werden. Eine o� ene und tolerante Gesellscha�  zieht verstärkt 
kreative und innovative Menschen an”

Rahmenplan Deutsch-Dänische Zusammenarbeit des Landes Schleswig-Holstein (1/2015): 

”Die Landesregierung wird darauf hinwirken, dass die Minderheiten und ihre Kompetenzen verstärkt in 
die für die Grenzregion relevanten Entwicklungstrategien des Landes miteinbezogen werden. Minder-
heitenkompetenzen sollten in den Wachstumsstrategien und –projekten berücksichtigt werden.”

Ministererklärung zu Wachstum und Wirtscha� sentwicklung im deutsch-dänischen Grenzland (4/2015):
Kein einziges Wort zu weichen Standortfaktoren

Fragen:
- Was bringt ein Haus der Minderheiten – als europäisches Informationzentrum für praktische  
 Minderheitenfragen dem deutsch-dänischen Grenzland?
- Wie sollten Entwicklungstrategien die Potentiale der Minderheiten wirklich nutzen?
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B) Regionale Kompetenzen für die Gestaltung Europas
Zitate der Aussenminister anlässlich 60 Jahre Bonn-Kopenhagener Erklärungen am 26.3. in Berlin

Frank Walter Steinmeier:
”Ihre Expertise wollen wir auch für unsere Außenpolitk nutzen!”

Martin Lidegaard:
”Der er brug for det dansk-tyske model som aldrig før!”

  
Fragen:
- Wie können die Kompetenzen des Grenzlandes für die zukün� ige Kon� ikt- und Krisenpräventi 
 on zugänglich gemacht werden?
- Welche Rolle spielt das deutsch-dänische Grenzland im europäischen Kontext?

C) Sprachpolitik des Grenzlandes
Aktuellen Anlass liefert sowohl die gescheiterte Debatte über zweisprachige Ortsschilder in Nordschles-
wig. Zugleich verabschiedete die Landesregierung S-H am 5. Mai einen Handlungsplan zur Sprachen-
politik.

Fragen:
- Welche Sprachpolitik benötigt das deutsch-dänische Grenzland?
- Was könnte getan werden, um diese Diskussion in Nordschleswig und Südschleswig zukün� ig  
 positiv zu gestalten?

2. Nachbereitung
Um die Nachhaltigkeit der Denkwerkstatt zu gewährleisten, werden Aktivitäten zu vorherigen Diskussi-
onspunkten vereinbart, und in einen Handlungsplan überführt. 

3. Quo vadis Haus der Minderheiten?
Das Projekt Haus der Minderheiten wird bis Mai 2015 über das Europäische Förderprogramm INTER-
REG 4A gefördert, mit Ko-Finanzierung vom Land S-H und dem Südschleswigausschuss des dänischen 
Folketings. Für die Fortführung des Projekts sowie die Renovierung des Gebäudes sind verschiedene 
Maßnahmen geplant.
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På fredag, d. 8. maj, vil Federal Union of European Nationalities, Sydslesvigsk Forening og Bund 
Deutscher Nordschleswiger på baggrund af Interreg 4A-projektet ”Mindretallenes Hus” gen-
nemføre et opstartsarrangement til etablering af en regional mindretals-tænketank på adressen 
Norderstraße 78 i Flensborg. Repræsentanter for mindretallene, politikere, aktører inden for 
uddannelsessystemet og andre mulitiplikatorer fra regionen vil drø� e emner med forbindelse 
til projektet samt yderligere muligheder for at styrke grænselandets pro� l.

Ordstyrer ved arrangementet er Slesvig-Holstens mindretalsrepræsentant Renate Schnack. De 
deltagende gæster tæller desuden formanden for udvalget for dansk-tysk samarbejde i Region 
Syddanmark, Hans Philip Tietje, Flensborgs bypræsident, Swetlana Krätzschmar, samt forret-
ningsføreren for Domowina (sorbisk: hjemstavn), Bernhard Ziesch.

Med optaktsarrangementet for en mindretals-tænketank ønsker arrangørerne at etablere Eu-
ropas første kontaktsted for mindretalsspørgsmål. Desuden drø� es spørgsmålet om, hvad der 
kan gøres for at fremhæve det dansk-tyske grænseland i en europæisk sammenhæng og dets 
fordel for den samlede befolkning. Herved fremhæves ligeledes vigtigheden af og behovet for 
projektet ”Mindretallenes Hus”, som er udviklet som et fyrtårn for regionen og den europæiske 
mindretalskontekst. 

          Flensburg, d. 5. maj 2015
 
Mindretals-tænketank sætter fokus på grænselandets pro� l 



1 Hans Heinrich Hansen Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen

2 Dieter Paul Küssner Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen

3 Susann Schenk Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen

4 Fabian Tellmann Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen

5 Aaron Jessen Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen

6 Gitte Petersen Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen

7 Uwe Jessen Bund Deutscher Nordschleswiger

8 Hinrich Jürgensen Bund Deutscher Nordschleswiger

9 Jens A. Christiansen Sydslesvigsk Forening

10 Judith Walde Minderheitensekretariat Berlin

11 Bernhard Ziesch Domowina

12 Karsten Dressø Højskole Jaruplund

13 Steffen Bang Sydslesvigudvalget

14 Renate Schnack Landesregierung SH

15 Linda Pieper Landesregierung SH

16 Hans Philip Tietje Region Syddanmark

17 Swetlana Krätzschmar Stadt Flensburg

18 Karen Losse Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

19 Bahne Bahnsen Friisk Foriining

20 Dr. Christian Pletzing Akademie Sankelmark

21 Dr. Tove Hansen Malloy European Center for Minority Issues

22 Simone Lange Landtagsfraktion der SPD

23 Astrid Damerow Landtagsfraktion der CDU

24 Julia Bick Region Sønderjylland-Schleswig

25 Jon Hardon Hansen Sydslesvigsk Forening

26 Bernd Engelbrecht Sydslesvigsk Forening

Deltagerliste

BUND DEUTSCHER NORDSCHLESWIGER

Coordinated by With support from



5Flensborg Avis -  lørdag den 9. maj 2015 Flensborg og omegn

 
Apoteker

          i Sydslesvig

Flensborg:
Lørdag
Förde-Apotheke
Mürwiker Str. 162
24944 Flensburg
Tel.: 0461 314130
Søndag
Duburg-Apotheke im medi- 
zentrum am franziskus
Waldstr. 13 - 15
24939 Flensburg
Tel.: 0461 23215 

Slesvig:
Lørdag
Apotheke im Pluspunkt bei 
REAL
Flensburger Str. 61
24837 Schleswig
Tel.: 04621 988055
Søndag
Altstadt-Apotheke
Stadtweg 27
24837 Schleswig
Tel.: 04621 96220  

Husum:
Lørdag
Neustadt-Apotheke
Neustadt 111
25813 Husum
Tel.: 04841 2775
Søndag
Einhorn-Rats-Apotheke
Markt 10 - 12
25813 Husum
Tel.: 04841 89450 

Rendsborg:

For et år siden gik borgerne i Toosbüygade i aktion 
for at redde gadens store kirsebærtræ fra at blive 

Nu blomstrer det igen

RESÜMEE
Freitag war im »Haus der Min-
derheiten« eine Auftaktveran-
staltung zur Etablierung einer 
regionalen Minderheiten-Denk-
werkstatt in der Norderstraße 
78 in Flensburg auf den Pro-
gramm.

Vertreter der Minderheiten, 
Politiker, Akteure aus dem Bil-
dungswesen und weitere Mul-
tiplikatoren aus der Region ha-
ben diskutiert, wie das Grenz-
land seine Profi l stärken kann. 
Das Ziel der Etablierung von 
Europas erster Anlaufstelle für 
Minderheitenfragen.

Stemningen efter det 
tre timer lange optakts-
møde til en etablering 
af en mindretals-tænke-
tank var fredag middag 
rigtig god og positiv.

FYRTÅRN

Flensborg. I Mindretallenes Hus i 
Nørregade havde 20 deltagere, politi-
kere, aktører inden for uddannelses-
systemet og grænselandets mindre-
talsfolk lagt hovederne i blød hele 
formiddagen og lagt input i den nye 
tænketank, der skal løfte husets pro-
fi l.

Løfte det bort fra at spille en rela-
tiv lille rolle til at få sig en fast og so-
lid plads i det samlede billede af et 
fredeligt Europa med dets mange 
mindretal. Som altid er det godt at 

tage udgangspunkt i ens egen hver-
dag - at begynde med sig selv - for at 
skubbe på en holdningsændring, der 
sætter mangfoldigheden i centrum.

- Så vi skal tænke stort, for store 
tanker er vejen frem, lød det fra Sles-
vig-Holstens mindretalskommitte-
rede Renate Schnack og Dieter Paul 
Küssner fra FUEV på et improviseret 
pressemøde lige efter, at deltagerne 
havde rejst sig fra debatten.

Handlingsplan

Også i fremtiden vil mindretal i 
Europa udløse kriser, og her ser Min-
dretallenes Hus sit potentiale.

Tænketanken kredsede da også om 
tre punkter, der skal sættes skub på 
arbejdet i fremtiden. Hvordan er ud-
viklingsstrategien i grænselandet? 
Hvor ligger de regionale kompeten-
cer, som kan lyse ud i hele Europa, 
og hvad med sprogpolitikken. Tre 
kerneområder, som stort set alle 
europæiske mindretal står med, og 
som stadig er aktuelle, også her. Vi 

skal blot et par uger tilbage. Da blev 
byskiltet med Haderslev - Hadersle-
ben p ernet, og det var næppe en fra 
det tyske mindretal i Sønderjylland, 
der hev det op.

- Så det nye her er, at hvis projektet 
skal lykkes, skal fl ertalsbefolkningen 
med ind over. Det skal være et ægte 
for hinanden, der skal omsætte ide-
erne til virkelighed. Kun i fællesskab 
kan vi bære det ud, vi kan her. Vi er 
en region, fl ertal og mindretal, vi er 
samfundet, der lever i respekt for 
hinandens forskellighed, og vi skal 
åbne for fl ertallet, sagde Renate Sch-
nack.

Selv om det var forfriskende med 
nye strategier, så kommer huset ik-
ke langt uden endnu en økonomisk 
saltvandsindsprøjtning. 20. maj går 
turen til Berlin, hvor der skal for-
handles om 4,3 millioner euro til at 
sætte bygningen i stand plus tilskud 
til driften. Tilla Rebsdorf

 tr@fl a.de

Der tænkes store tanker i 

mindretallets tænketank
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Kontor
Norderstraße 78
D-24939 Flensburg/Flensborg

+49 (0) 461 - 14 40 87 00
info@house-of-minorities.org
www.house-of-minorities.org
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