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Det gode naboskab – Danmark og Tyskland

Mindretal og uddannelse

Fredag 16. juni • 11.30-12.15
Tyskland fylder meget i eksportstatistikkerne og er Danmarks
største samhandelspartner. Men vi udnytter ikke potentialet godt
nok. Måske fordi vi ved for lidt om tysk sprog og kultur? Måske
fordi vores opfattelse af Tyskland er præget af fordomme og
uvidenhed ? Kom og hør en række tysklandskendere give deres
bud på, hvorfor Tyskland er interessant for Danmark ud fra en
kulturel, en politisk og en økonomisk vinkel.
Deltagere i debatten:
• Danmarks ambassadør i Tyskland, Friis Arne Pedersen
• Kgl. Operasanger Peter Lodahl (ikke endelig bekræftet)
• Chefredaktør Jørgen Møllekær, Flensborg Avis
Ordstyrer: Kim Andersen, formand for Sydslesvigudvalget

Fredag 16. juni • 18.30 - 19.15
Grundskolen i Danmark gennemgår i disse år en gennemgribende
udvikling, bl.a. som følge af den seneste folkeskolereform. Hvordan
og i hvilken grad påvirker det skolen og pædagogikken på mindretallets skoler i Sydslesvig?
Deltagere i debatten:
• Lars Koefod-Jensen, direktør i Dansk Skoleforening for Sydslesvig
• Alexander Von Oettingen, prorektor ved UC Syddanmark
Ordstyrer: Christian Juhl, medlem af Sydslesvigudvalget

Danskheden set udefra
Fredag 16. juni • 12.15 - 13.00
Sydslesvigudvalget ønsker at inddrage det danske mindretal i
Sydslesvig samt Færøerne og Grønland i debatten med henblik
på at undersøge, hvordan den danske debat om ”danskhed”
opfattes set ”udefra”. For alle tre steder er i varierende grad
påvirket af dansk sprog og kultur, og flere unge tager hvert år til
Danmark for at læse videre eller for at søge arbejde.
Deltagere i debatten:
• Justits-, kultur og Europaminister i Slesvig-Holsten
Anke Spoorendonk
• David Hopmann, lektor ved Syddansk Universitet
• Magni Arge, færøsk landsstyremedlem
Ordstyrer: Kim Andersen, formand for Sydslesvigudvalget

Danmark og Nordtyskland,
udfordringer og muligheder
Lørdag 17. juni • 9.00 - 9.45
Det nære samarbejde rummer både muligheder og udfordringer.
Sydslesvigudvalget ønsker at sætte fokus på blandt andet etableringen af Fehmern Bælt forbindelsen, grænsekontrollen og samarbejdet på klima- og energiområdet og infrastruktur.
Deltagere i debatten:
• Christian Rabjerg Madsen, medlem af Sydslesvigudvalget
og klima- og miljøordfører for S
• Justits-, kultur og Europaminister i Slesvig-Holsten
Anke Spoorendonk
• Klaus F. Baunkjær Direktør i Femern Belt A/S
• Reiner Perau, leder af det Dansk-Tysk Handelskammer (TBC)
Ordstyrer: Kim Andersen, formand for Sydslesvigudvalget

Mindretal, national identitet,
europæisk åbenhed
Fredag 16. juni • 16.30 - 17.15
Nationale mindretal er kendetegnet ved at have et tæt kulturelt
og ofte sprogligt fællesskab med et andet land, end der hvor de
er statsborgere. Det gælder for både det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland. Hvordan påvirkes dette fælleskab af det omkringliggende flertalssamfund, det
øgede grænseoverskridende samarbejde og EU?
Disse spørgsmål danner udgangspunkt for en debat mellem Christian Juhl fra Enhedslisten, Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti
og Flemming Meyer fra det danske mindretals politiske parti SSW.
Ordstyrer: Kim Andersen, formand for Sydslesvigudvalget
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Hvordan er det at være ung i et mindretal?

Mindretal og kultur i Tysklandsstrategien

Torsdag 15. juni • kl. 15.00 - 16.00
Kom og mød unge fra forskellige mindretal i Danmark og det
danske mindretal i Tyskland: Alena Strelow, Ronja Hallmann, Sally
Issaoui, Andrujan Joseph, Hong Nhi Nguyen og Mahmoud Rifai
diskuterer deres erfaringer med at vokse op i et mindretal.
Moderator: Lukas A. Lausen, præsident for Det udenrigspolitiske
Selskabs ungdomsafdeling

Lørdag 17. juni • kl. 13.30 - 14.40
Debat mellem kulturminister Mette Bock (LA) og Danmarks ambassadør i Tyskland Friis Arne Petersen: Hvordan kommer mindretallene
i grænselandet og dansk kultur til at spille en større rolle i regeringens Tysklandstrategi?
Moderator: Jens A. Christiansen, generalsekretær
i Sydslesvigsk Forening (SSF)

Hvem er mindretallet?

Europa set fra grænselandet

Fredag 16. juni • kl. 10.30 - 11.30
Hvilke ligheder og forskelle er der mellem de nationale mindretal og indvandrere i Danmark? Mød Martin Henriksen (DF), Lucas
A. Lausen, præsident for Det Udenrigspolitiske Selskabs ungdomsafdeling, Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti, Niddal
El-Jabri, Mino Danmark, og Flemming Meyer, formand i mindretalspartiet Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW).
Moderator: Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg Avis

Lørdag 17. juni • kl. 15.00 - 16.00
Flygtningekrise, grænsekontrol, Brexit og EU-kritiske partier sætter
Europa under pres. Hvordan ser Europas udvikling ud fra grænselandet? Mød Nikolaj Villumsen (EL), Erik Christensen (S), Anke Spoorendonk (SSW), Europaminister i Slesvig-Holsten og Jens Andresen,
formand for Grænseforeningen.
Moderator: Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg Avis

Hvad skal Danmark med sit mindretal?
Fredag 16. juni • kl. 15.00 - 16.00
Hvad skal Danmark med sit mindretal? Mød Jon Hardon Hansen,
formand i Sydslesvigsk Forening (SSF), Kim Andersen, formand
for Sydslesvigudvalget, Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær i
Grænseforeningen, og forfatter Jens Christian Grøndahl.
Moderator: Jens A. Christiansen, generalsekretær
i Sydslesvigsk Forening (SSF)

Så tal dog dansk!
Lørdag 17. juni • kl. 16.30 - 17.15
Det danske mindretal i Sydslesvig bør tale dansk, lyder det i den
danske debat. Men hvor meget dansk skal man tale for at være dansk
i Sydslesvig? Mød Udo Jessen, formand for Dansk Skoleforening for
Sydslesvig, Kim Andersen, formand for Sydslesvigudvalget og Gitte
Hougaard-Werbner, næstformand i Sydslesvigsk Forening (SSF).
Moderator: Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær
i Grænseforeningen

Det danske mindretals bidrag til Danmark
Fredag 16. juni • kl. 17.15 - 18.00
Michael Moos-Bjerre, Moos-Bjerre & Lange, præsenterer ny
undersøgelse om det danske mindretals bidrag til Danmark. Mød
også formand Jon Hardon Hansen fra Sydslesvigsk Forening,
der har bestilt undersøgelsen, og Lukas A. Lausen, præsident for
Det Udenrigspolitiske Selskabs ungdomsafdeling og kommer fra
Sydslesvig
Moderator: Anna-Lise Bjerager, kommunikationschef
i Grænseforeningen

EU og mindretallene
Lørdag 17. juni • kl. 10.30 - 11.30
Nationale mindretal er under pres mange steder i Europa. Hvad
gør EU for at beskytte sine mindretal? Mød Bertel Haarder (V),
Jens A. Christiansen, generalsekretær i Sydslesvigsk Forening,
Christian Juhl (EL), og Erik Christensen (S).
Moderator: Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg Avis

Flensborg Avis
Mere tysk i Danmark, tak!
Onsdag 14. juni • 17.15 - 18.00
Mens andre lande har en strategi, der sikrer kundskab til flere
fremmedsprog på højt niveau, satser vi i Danmark udelukkende
på engelsk. Antallet af unge, der er dygtige til flere fremmedsprog,
er et særsyn. Derfor fravælges tysk i så stor stil, at det koster
eksport, arbejdspladser og dermed skatteindtægter. Rent bortset
fra den manglende indsigt i vores største nabolands kulturliv. I et
land som Luxembourg kan de unge både tysk, fransk og engelsk.
Med chefredaktør Jørgen Møllekær fra Flensborg Avis som ordstyrer debatterer politikere, skole - og erhvervsfolk, hvordan vi
får „mere tysk i Danmark, tak!“

Friis og Friis: Mit syn på Tyskland
Lørdag 17. juni • kl. 12.15 - 13.00
To af Danmarks største Tyskland-kendere giver deres syn på,
hvor Tyskland er på vej hen samfundsmæssigt og hvad det betyder for os. Tyskland presses både indefra og udefra pga. landets fortsat positive holdning til spørgsmål som EU, flygtninge og
indvandrere eller landets benhårde offentlige finanspolitik. I en
tid med en polariseret debat er Angela Merkel synonymet for den
sikre havn i rørte vand. Men Tyskland kan ikke reduceres til,
hvilke udsagn vi hører fra forbundskansleren.

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig
Et sundt mindretal – en fælles opgave
Torsdag 15. juni • kl. 16.30 - 17.15
Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig er med til at sikre sundheden hos det danske mindretal og bliver ofte taget med på råd
af de tyske sundhedsmyndigheder. Kom og mød forretningsfører
Tom Petersen, sekretariatsleder Lene Christensen, læge Karen
Fink og Susanne Bahnsen, forretningsudvalget.

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
H.O.P.L.A Grænse-Quiz
Fredag 16. juni • kl. 18.30 - 19.00
Kom og mød Sydslesvigs svar på Otto Leisner: Jens M. Henriksen, Dansk Centralbibliotek, og deltag i sjov grænse-quiz.

Karl Otto Meyer og danskheden
Lørdag 17. juni • kl. 11.30 - 12.15
Den danske mindretalsforkæmper Karl Otto Meyer, der døde i
2016, var gennem flere årtier indbegrebet af det danske mindretal i Sydslesvig. Kom og mød Mogens Rostgaard Nissen, Dansk
Centralbibliotek for Sydslesvig, der skriver en biografi om Karl Otto
Meyer.

Dansk Kirke i Sydslesvig
Luthers bordtaler
Fredag 16. juni • kl. 9.00 - 10.00
Hør alskens tankevækkende, finurlige og sjove citater fra Martin
Luther, når Jacob Ørsted, præst i Flensborg, citerer fra sin bog
om Luthers bordtaler.

Syng med på danske og tyske salmer
Lørdag 17. juni • 17.15 - 18.00
Hør Ea Dal, præst i Flensborg, fortælle om den dansk-tyske
salmebog, og vær med til at synge både danske og tyske salmer.

