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Sikke et år vi er gået ud af
Festtalen af formanden for Folketingets Sydslesvigudvalg, Christian Juhl, i
„Paulsens Landhotel“, Bohmstedt, fredag den 17.01.2020

Godt nytår til jer alle
Sikke et år vi er gået ud af .
I havde besøg af dronningen – der var vel næppe en organisation i
mindretallet, der ikke fik hilst på hende. Hun havde et imponerende program
4 dage i træk – fra morgen til aften
Et imponerende tempo af en kvinde der 16. april i år fylder 80 år. Indrømmet
- Jeg læser ikke ofte hendes tale – men det gjorde jeg denne gang. Hun er
visionær – og har øje for fremtiden og ungdommen. Hun dvæler ikke ved
nostalgien og de gamle dage – men tænker på, hvilket mindretalsforhold de
unge i Sydslesvig mon kan tænke sig i det.
Meget af 2019 er for mange gået med at forberede 100-året for
grænsedragningen
Der sættes store sejl især i Sønderjylland – og mange andre steder i gamle
Danmark
Mange vil fejrer de danske sønderjyders genforening med Danmark – men vi
glemmer ikke, at mindretallene måtte blive tilbage med deres flertal, både i
Sydslesvig og Nordslesvig.
Jeres bedsteforældre havde nogle barske år med had og chikane – det var
hårde kampe, der skulle tages. Jeres forældre oplevede lidt bedre vilkår. Og I

har fundet rum til at leve med dansk kultur og dansk sprog midt i det tyske –
og med den baggrund hver dag går I stærkere ind i det tyske samfund – og
skaber jer en tilværelse. Selvfølgelig hjælper vi fra Folketinget med lidt penge
hvert år – men liv og sjæl, kultur, sprog og et godt liv kan I kun selv skabe.
Årets økonomiske aftaler med mindretallets foreninger er netop blevet
underskrevet for få timer siden. Det var en hård omgang i år at få dem på
plads – for stigningen i den danske økonomi kan ikke helt følge med løn- og
prisudviklingen i Schleswig-Holsten – gabet bliver større og større. Jeg skal
huske at sige tak til SSW, der ikke havde søgt rammen fuldt ud – men høflige
og beskedne, som I er, søgte om en mindre stigning end de 1,2 pct, som var
det, vi ekstra har til rådighed i år. Vi gør i udvalget vores bedste og jeg håber,
at I gør hvad I kan for at få mest muligt ud af pengene.
I Danmark havde vi som bekendt valg i foråret – både til EU-parlamentet og
til Folketinget
Og hvis I ikke har opdaget det, har vi fået en ny regering – en
Socialdemokratisk midretalsregering. De første måneder fik regeringen fred –
ja nærmest godt og vel et halvt år
Venstre – Danmarks liberale parti – gik frem ved valget, men mistede
regeringsmagten
Det har affødt en længere studiekreds i partiet og et ledelsesskifte af de mere
brutale – endda i fuld offentlighed. Det har betydet at der ikke rigtig har
været tid til at spille rollen som opposition – og det synes jeg i sig selv har
været høfligt og ordentligt overfor Mette Frederiksen, der er ny på posten.
Men nu skal de ikke gå hen og gøre det til en vane – jeg synes politik er mest
spændende, hvis der er en veloplagt opposition at debattere med
I Danmark har vi nu 10 partier i Folketinget. Et nyt parti ”Nye Borgerlige” kom
ind i skarp konkurrence med Dansk Folkeparti– og et mere er efter valget på
vej. Simon Emil Ammitsbøl er brudt ud af Liberal Alliance og prøver at bygge
et nyt parti op med navnet ”Fremad”
Jo – der er noget at vælge imellem i Danmark.
Hos SSW går det godt. Jeg nyder at møde jeres aktive folk. Det er spændende
at i kan håndtere den politiske bredde der helt naturligt må være i et
mindretal – og alligevel få gode politiske resultater ud af indsatsen. Jeg synes,
det var rigtig spændende at være med på jeres landsmøde sidste år – hvor I
besluttede at diskutere om I også skal stille op og slås om en plads i Berlin.
Hold op hvor er det spændende. Det kommer til at kræve meget energi,
fantasi og hårdt arbejde, hvis I beslutter jer for det. Men det kan uden tvivl
også give jer ny energi og indflydelse. Held og lykke
Og hvor er I stærke i kommunerne, hvor mange af jeres medlemmer hver
dag knokler for at få gode lokalsamfund – ikke kun for mindretallet men for
alle i de lokale områder

Og det lykkes for jer at tiltrække unge kandidater – eller det lykkedes de unge
at tilkæmpe sig et par gode pladser på landsmødet. I har endda haft
borgmesterposten i Flensborg og I har en god gruppe i landdagen i Kiel – og
endda haft en god periode i regering med Anke som minister. Det har jeg
aldrig prøvet, der hvor jeg kommer fra.
I arbejder jer til indflydelse – uanset det er socialdemokrater, liberale eller
konservative, der har magten i Kiel.
Det er en fornøjelse at besøge jer og lære af jer. Hver gang lærer jeg ting,
som jeg ikke vidste
For nogen tid siden mødte jeg Flemming Meyer Flensborg Avis’ 150 års
jubilæum – og hen på aftenen drak jeg en øl sammen med Flemming. Det
viste sig at vi havde fælles interesser for kurderne – og deres barske vilkår i
Tyrkiet og Syrien. Inden vi fik set os om, var der gået mere end en time med
god politisk snak. Tak for det Flemming. Og tak til alle I andre jeg har mødt i
det forgangne år.
Jeg skal overbringe de varmeste hilsner fra de 6 andre i Sydslesvigudvalget og
sige tak for samarbejdet i 2019. Vi håber, at I er klar til 2020 – hvor vi sikkert
kommer til at møde hinanden endnu oftere, når grænsedragningen skal
fejres og debatteres
Vi vil ønsker jer alt det bedst for jer alle – og jeres familier i det nye år
Og vi ønsker jer alt mulig held i det politiske arbejde. Vores fælles opgave –
Sydslesvigudvalget og SSW - er at sikre, at mindretallet trives bedst muligt–
og at den kommende generation får endnu bedre vilkår end vores
generation.
Længe leve SSW - verdens bedste mindretalsparti

