NYT FRA GENERALSEKRETÆREN

København, den 21. juni 2017

Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
Kære alle.
Vi har allerede nået årets længste dag – og dermed en anden type aktiviteter end vinterens foredrag
og sangaftener. Mange af vores foreninger har været til årsmøder i Sydslesvig eller på tur til
folkemøder – og forhåbentlig tager mange til folkemødet på Ejer Bavnehøj den 27. august (se omtalen
på s. 33 i sidste nummer af Grænsen).
Europæisk borgerinitiativ
Den 18-21. maj deltog jeg sammen med repræsentanter fra bl.a. det tyske, frisiske og danske
mindretal i FUEN’s kongres i Clus-Napoca i Transsylvanien, den nordvestligste provins i Rumænien.
Et smukt land, en smuk by, oprindeligt med et stort ungarsk mindretal som nu kun udgør ca. 10 % af
befolkningen. Her så jeg også mange smukke mennesker, bl.a. pyntet til bryllupsfester, som der var
utallige af netop den 20. maj. Jeg må sige, at man får et noget andet indtryk af Rumænien og
rumænere ved at være der og møde dem, end ved at følge danske medier.
Men… jeg så også mindre smukke ting. F.eks. besøgte vi en gruppe romaer, som ind til for få år siden
havde boet i Clus centrum, men så pludselig, to dage før jul, af byrådet blev beordret til at flytte ud på
en losseplads 10 km uden for byen. Ingen støtte fra de lokale myndigheder, ej heller fra den
rumænske regering eller EU. Kun et norsk fond er aktivt i området og støtter de ca. 200 romaers sag.
Anledningen til kongressen var først og fremmest igangsætning af indsamlingen af 1 mio. underskrifter
i hele EU, som forhåbentlig kan føre til, at EU-kommissionen i fremtiden vil beskæftige sig med
mindretalspolitik, hvilket der som beskrevet ovenfor er gode grunde til. Se en kort film fra selve
igangsætningen her.
Underskriftindsamlingen foregår både analogt på fysisk papir og digitalt via FUEN’s hjemmeside. I
Danmark skal vi indsamle ca. 9.000 underskrifter, hvilket forhåbentlig vil lykkes. Men det vigtigste er
næsten, at underskriftindsamlingen også kan bruges til at komme i snak med mennesker i
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lokalområdet, til folkemøder og andre arrangementer, om mindretal, mindretalsrettigheder og det
forhold, at mindst 50 millioner europæere tilhører nationale mindretal og er en ressource for det
europæiske samarbejde.
Ca. 70 unge fra det danske mindretal, Elevambassadørerne og 10 af Grænseforeningens
Kulturmødeambassadører deltog i Folkemødet på Bornholm. De har samlet de første 600
underskrifter. Jeg har vedhæftet det baggrundsmateriale, som de unge fik, så de var forberedt på at
møde folkemøde-deltagere.
Hvis du eller medlemmer i din lokalforening ønsker at underskrive, skal det ske på vedhæftede
formular eller digitalt – klik på dette link.
Udstilling på Mikkelberg
Mikkelberg inviterer frem til den 30. juli til udstillingen ”Grænzeland” med 35 danske og tyske
kunstnere. Se vedhæftede – måske I kommer forbi i løbet af sommeren.
2020-markeringen
Præsidiet for markering af 100-året for Genforeningen har ansat tidligere overborgmester Simon
Faber som projektleder. Dermed er planlægningen kommet i de bedste hænder. Simon bruger nu
sommeren til at sætte sig ind i alle emnerne, og vi vil uden tvivl høre mere fra ham på den anden side
af sommerferien.
Tilskud til lokalforeningens aktiviteter
Hvis en lokalforening har en god ide til et ekstraordinært eller særligt vigtigt eller nyskabende
arrangement, har lokalforeningen altid mulighed for at søge tilskud hertil hos hovedforeningen. Send
ansøgning med beskrivelse af arrangementet samt budget til undertegnede, så får du meget hurtigt et
svar.
Efterårets lokalforeningsmøder afholdes den 7. oktober i Middelfart og den 14. oktober i Jystrup.

Bedste hilsener – og god sommer

Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretær

