Efterårstanker
spå, at økonomien i dag, i morgen
og i fremtiden fortsat vil være det
største diskussionsemne.

Af Frode Sørensen
Forhenværende folketingsmedlem,
medlem af Slesvig-Ligaens bestyrelse
& 6-mandsudvalget vedr. Sydslesvig

Over alt i verden, hvor der som i
Sønderjylland i 1920 bliver ændret
på grænsedragningen, opstår situationen, at der på begge sider af
grænsen er en mindretalsbefolkning
og en flertalsbefolkning. I vores
landsdel lever mindretallene nord
og syd for grænsen i dag som gode
naboer, selvom næppe nogen i 1920
kunne fortænke det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Nordslesvig i at have ønsket
sig en anden grænsedragning.
I dag kan vi konstatere, at 99% af
befolkningen mener at grænsen
ligger, som den skal ud i al fremtid. Stridigheder er bilagt, og de 2
mindretal samarbejder på en måde,
som giver dem modelstatus i andre
grænseregioner, hvor ufred mere er
reglen end undtagelsen, og ingen
sætter i dag spørgsmålstegn ved,
at mindretallene er en kulturel berigelse for hele grænseområdet.
I dag er de store udfordringer for
mindretallene, hvordan de får de
statslige bevillinger fra Tyskland og
Danmark til at slå til, så de 2 aviser,
skolerne, børnehaverne, ungdomsorganisationerne, sundhedsvæsenet,
kirken og kulturen fortsat kan udfolde og videreudvikle sig samtidig
med at økonomien balancerer. I
denne verden skal man være varsom med at udstikke garantier, men
jeg tør godt se i krystalkuglen og

Mine efterårstanker blev født under
et fantastisk tordenvejr på Rømø for
nogle måneder siden. Selvom klokken var et om natten, var det muligt
både at læse Flensborg Avis og Der
Nordschleswiger i lysskærene fra
hundredvis af lyn.
Intet i denne verden står stille, heller ikke mindretallenes dagligdag.
Jeg vil nøjes med at tænke tilbage
til 1920, på begge sider af grænsen var der efter afstemningerne
et relativt stort mindretal. Det som
kendetegnede mindretallene var et
stærkt sammenhold og et ønske hos
medlemmerne om at gøre noget.
Den gang som i dag rejste unge
mennesker også fra hjemstavnen
for at dygtiggøre sig, men de fleste rejste med målsætningen om at
vende tilbage, og når læretiden eller
studiet var tilendebragt, så vendte
de tilbage og tog del i mindretallets
dagligdag, og lidt senere var det
dem, der tog over.
Giftermål var naturligvis lige så
almindelige den gang som i dag,
men man giftede sig gerne med en
ægtefælle fra mindretallet. Derved undgik man diskussioner om,
hvilken børnehave, hvilken skole
eller hvilket gymnasium man skulle
vælge.
Sådan er situationen ikke i dag, de
unge rejser fortsat væk fra hjemegnen for at dygtiggøre sig, men de
fleste vender ikke tilbage, de bliver
der, hvor mulighederne for at gøre
karriere er, og mindretallet får en
mindre plads i dagligdagen, og det

med giftermålet har total ændret sig,
nu ser man ikke på mulighederne
inden for mindretallet, nu vokser
kærligheden på tværs af grænser, og
valget af skole kan blive et diskussionsspørgsmål for dem, der lever
i grænselandet, ikke for dem uden
for, de vælger flertallets skole.
Alt andet lige så vil disse forhold
være en udfordring for vore mindretal, kombineret med situationen,
at adskillige danskere uden tilknytning til mindretallet flytter til Sydslesvig, og her er det vel rimeligt at
stille spørgsmålet, er de potentielle
emner for det danske mindretalsarbejde?
Nøjagtig den samme situation oplever det tyske mindretal i Nordslesvig. På grund af gode arbejdsmuligheder arbejder mange tyskere i den
sydlige del af Danmark, og en hel
del flytter permanent til området, er
de potentielle emner for det tyske
mindretal?
Jeg tør ikke give svaret på, hvornår
man naturligt tilhører et nationalt
mindretal, eller hvornår man af den
ene eller anden grund er flyttet til et
andet land, som lige så vel kunne
have været Sverige eller Frankrig.
Men i en tid, hvor de fysiske grænser er brudt ned, hvor den fri bevægelighed af mennesker over landegrænserne kan ske uden restriktioner, så tror jeg ikke vi kommer uden
om en fordomsfri diskussion om
hvordan vi sikrer, at der også om 50
år er sunde og levedygtige mindretal på begge sider af grænsen.
Frode Sørensen
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