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SSWUngdom klar til debat om
Sydslesvig på Ungdommens
Folkemøde

I dag starter Ungdommens Folkemøde i København. Også i år er det danske
mindretal præsenteret på folkemødet med bla elevambassadørerne og en
delegation fra SSWUngdom. Lørdag står SSWUngdom for en debat i
Grænseforeningens telt, der har „Sydslesvig i det moderne Danmark“ som
overskrift. Debattør er Chris Bjerknæs (Formand for Dansk Folkeparti
Ungdom), Sigrid Friis (Formand for Radikal Ungdom) og Morten Møller
(Udenrigs- og forsvarspolitisk ordfører for Venstres Ungdom), mødeleder er
Lukas Lausen, der selv kommer fra mindretallet.  

„For os er det vigtigt at høre, hvad de fremtidige beslutningstager i dansk
politik tænker om det danske mindretal i Sydslesvig og om der efter deres
mening overhovedet er plads til det i det moderne Danmark“ siger
landsformand for SSWUngdom, Christopher Andresen. „Vi ser frem til en
livlig debat og går ud fra at der er forskellige holdninger om emnet“ tilføjer
næstformanden i SSW Ungdom, Tjark Jessen.

Debatten starter Lørdag klokken 11 og den kan ses Live på Facebook siden
„SSWUngdom“.
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Hvert år er 500.000.000 kr fra Danmark med til at sørge for, at dansk sprog
og kultur stadigvæk har en plads i Sydslesvig. Og det selvom området har
været tysk i mere end 150 år. SSWUngdom er mindretallets ungdomsparti og
kæmper for at den danske kultur opretholdes i Sydslesvig. Derfor er det
vigtigt for os at høre hvad de fremtidige beslutningstager i Danmark tænker
om mindretallets fremtid. Ser de en grund til, at det danske mindretal
stadigvæk eksisterer? Giver det Danmark nogle fordele? Og hvad betyder det
egentlig i forhold til en generation, der generelt tænker mere internationalt
end nationalt?


