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Åbn grænsen for de lokale - en
lukket grænse mod Tyskland er
uholdbar
Smittetrykket i region Sønderjylland-Schleswig er markant lavere end
gennemsnittet i både Danmark og Tyskland. En åbning af grænsen for
beboere i region Sønderjylland-Schleswig er derfor sundhedsfagligt
forsvarligt, tilmed kan den nemt efterprøves som led i paskontrollen.

Vedr.: Brev fra Justitsministeriet af 27.05.2020

Kære justitsminister Nick Hækkerup

Mange tak for dit brev af 27.5.2020. Vi har forståelse for den vanskelige
beslutning, det er at genåbne grænsen i forhold til udbredelsen af
Coronavirus. Vi ser positivt på de hidtidige udvidelser af
anerkendelsesværdige formål for at kunne rejse ind i Danmark, som
regeringen har foretaget.
Men når regeringen i disse dage diskuterer en yderligere genåbning, beder vi
atter indtrængende om at tage situationen i grænselandsbefolkningen med i
betragtning. I de seneste 100 år siden grænsedragningen er der vokset tætte
sociale, kulturelle og økonomiske bånd hen over grænsen, som nu har ligget
brak siden 13. marts. Det har negative konsekvenser for både
flertalsbefolkningen og mindretallene i grænselandet, der har været vant til
leve en grænseoverskridende hverdag. 
Smittetrykket i region Sønderjylland-Schleswig er markant lavere end
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gennemsnittet i både Danmark og Tyskland. En åbning af grænsen for
beboere i region Sønderjylland-Schleswig er derfor sundhedsfagligt
forsvarligt, tilmed kan den nemt efterprøves som led i paskontrollen. Vi
håber, at regeringen tager dette i betragtning i forhandlingerne om en
gradvis åbning af grænsen.
Befolkningen i grænselandet vil have svært ved at acceptere en situation,
hvor regeringen tillader turister komme ind i Danmark, mens lokalsamfundet
fortsat må vente på at pleje deres tætte forbindelser hen over grænsen.
Spørgsmålet om grænseåbningen er af principiel karakter. En lukket
landegrænse mod Tyskland er uholdbar.
Vi vil i øvrigt gerne stille vores erfaring til rådighed i en dialog med regeringen
i dette for grænselandsbefolkningen så afgørende spørgsmål og håber, at
man lytter til de saglige argumenter.
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Ministerens brev fra den 27. maj
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