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Årsmøder: Mindretallet bør
demonstrere tolerance og
mangfoldighed
Læserindlæg af SSV-landdagsmedlem Anke Spoorendonk

Der er i mindretallet tradition for at man inviterer Folketingets partier til
årsmøderne i Sydslesvig. De danske i Sydslesvig har altid holdt tæt kontakt til
alle demokratisk valgte politikere nord for grænsen. Det er der god grund til
for at der ikke skal gå politik i mindretalsspørgsmålet. Vi i Sydslesvig tager
statsministerens ord alvorlige om at så længe I holder fast i os, holder vi fast
i jer. På den baggrund har også Pia Kjærsgaard fået en invitation til at
deltage i årsmøderne.
Og dog er der er en forskel til tidligere årsmøder. Pia Kjærsgaard har med sin
politiske linje bragt en ny kvalitet ind i denne sammenhæng. Hun står ikke
kun for en danskhed som står i stærk modsætning til den, det danske
mindretal lever i sin hverdag. Hun har tilmed gjort tydelige tiltag til at
instrumentalisere det danske mindretal. Hun har brugt os i sin
argumentation for en lukket og fremmedfjendsk danskhed. Kjærsgaard
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Artikler og læserbreve i en række aviser bliver i de sidste dage flittigt brugt til
at male fanden på væggen om voldelige protester til årsmøderne og til at
tilsmudse SSV-Ungdom og specielt formanden Stefan Seidler. Derfor føler jeg
trang til at slå følgende fast:

forsøger at misbruge mindretallet til sine partipolitiske interesser, og det kan
vi af gode grunde ikke finde os i.
Derfor har jeg stor forståelse for at SSV-U vil forsvare det fundament
mindretallet står på. Jeg vil bestemt heller ikke sættes i forbindelse med Pia
Kjærsgaards danskhed. Det er netop dette SSV-U vil markere, og det har de
fortjent vores respekt for. SSW-U vil i forbindelse med årsmøderne uddele
klistermærker som giver os mulighed for på en stilfærdig måde at gøre
opmærksom på at vores form for danskhed er præget af respekt og
tolerance. Vi står for en mangfoldighedens danskhed der giver plads til at
den enkelte bekender sig til det danske  uden at dette drages i i tvivl af
offentlige myndigheder, som der står i Bonn-København Erklæringen fra
1955. Jeg vil selv gerne være med til at markere denne fællesnævner for
mindretallet og vil opfordre årsmødedeltagerne til at gøre det samme.
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Pia Kjærsgaard kommer til årsmødet, det står fast. Jeg håber at dette kun vil
være anledning til fredelige meningstilkendegivelser. Jeg er overbevist om, at
SSV-U ikke på noget tidspunkt har tænkt på andet. De uværdige, hadske
toner og personlige angreb vi har oplevet i de sidste uger vil forhåbentligt
snart forstumme. Budskabet der udgår fra årsmøderne 2001 må være, at
mindretallet står for et mangfoldighedens danskhed, der stilfærdig og ad
demokratisk vej melder fra overfor alle former for intolerance.

