Friisk Foriining  Beretning fra Friserrådet
i den Slesvig-Holstenske
Landdag
Etablering af en fond for
Det Frisiske Mindretal
Vi arbejder ihærdigt med at få skabt en frisisk fond,
der skal støtte og finansiere alle former for nordfrisiske
aktiviter og projekter i Nordfrisland.
Der har nu efterhånden været en lang periode,
hvor friserne kæmper for en anden form for
finansieringsmulighed i form af en offentlig
donationsfond for Det Frisiske Mindretal. Denne
fond gør det muligt at anvende kapitalen direkte
til projektfremmende formål, og en begrænsning
af grundkapitalens indkomst undgås således. Alle
projektmidler fra landet og fra BKM skal flyde ind i
fonden. Denne fond ville give friserne mulighed for
mere sikkerhed i planlægningen, da midlerne altid
ville blive udbetalt i starten af året. En mere enkel,
og målrettet projektafregning vil også være en af
fordelene.
Friserrådet har allerede modtaget det første udkast
til vedtægter, og planen er at fonden skal etableres
allerede i 2019 senest 2020.

Professionalisering af
Det Nordfrisiske Teater
Sidste år blev der fremvist i alt tre forskellige
teaterstykker, som hver især blev opført to til tre
gange. I oktober 2018 blev stykket „Jonk Bradlep“,
bragt på scenen og kunne tiltrække i alt ca. 230 gæster.
I juletiden blev teaterstykket ”Et Hulk kiirt tubääg”
vist i alt to gange i Læk. Stykket var tosproget, og var
rettet mod familier. I alt 180 tilskuere så stykket. I april
2018 blev spillesæsonen så afsluttet med en musical
”Et Huuwen Hüüschen”, som også var den mest tids-

og pengekrævende produktion. I alt 250 tilskuere så
stykket i Nibøl og Husum.
Det Nordfrisiske Teater er projekteret igennem Friisk
Foriining.

FUEN og en ny Non-Kinstate arbejdsgruppe
I november 2017 blev der i Rom/Italien grundlagt en
ny arbejdsgruppe inden for FUEN, som vil beskæftige
sig med de særlige krav og udfordringer, Non-Kinstate
Mindretal har indenfor Europa. På FUEN-kongressen
den 20.-24. juni 2018 kom arbejdsgruppen igen
sammen. Her blev Bahne Bahnsen valgt som ny
formand for Non-Kinstate arbejdsgruppen.
De fleste mindretal i Europa har en moderstat, som
støtter deres mindretal i en anden stat. Dette gælder
blot ikke for alle Non-Kinstate mindretal, så som
friserne, ladinerne, sorberne, sinti og romaer og mange
andre. Disse skal kræve deres rettigheder i de lande de
bor i, og meget tit har de her vanskeligheder med at
blive hørt, accepteret og understøttet i deres arbejde.
I første omgang er det meningen, at arbejdsgruppen
skal finde en fælles arbejdsmetode og se på, hvordan
vi kan lære af hinanden. Det næste møde afholdes
i november 2018 i Berlin. Det er Sinti og Romaer i
Tyskland, der er værter for dette arbejdsmøde.
Bahne Bahnsen  
Formand for Friisk Foriining

