
Hilsen ved Anders Kring, direktør, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU), 

på Grænseforeningens Sendemandsmøde den 5. september 2021.  

Kære Grænseforening! 

Jeg vil gerne overbringe en hilsen fra SdU og sige tillykke med fødselsdagen, mange tak for invitationen og 

for, at vi her i denne weekend har haft mulighed for at drøfte og ideudvikle forskellige emner og tiltag på 

tværs af grænsen. Det har været spændende og det har været givtigt! Danskheden i Sydslesvig ville i dag 

nok ikke være til at få øje på, hvis ikke I - vore venner i Grænseforeningen, havde lagt al jeres energi ind for 

at støtte os både økonomisk og ideelt. 

Grænseforeningen har altid været det reb der bandt Sydslesvig fast til moderlandet. Vi har utrolig meget at 

takke Danmark i almindelighed men Grænseforeningen i særdeleshed for! 

Når alt dette nu er sagt, vil jeg som medlem af Grænseforeningen og modtager af Grænseforeningens 

Kulturpris gerne føje et par personlige bemærkninger til min hilsen: 

Nu er jeg jo ansat i SdU, Sydslesvigs DANSKE Ungdomsforeninger. Det er her, at Sydslesvigs DANSKsindede 

Unge har forenet sig. 

Med SdU følger bekendelsen til det DANSKE. Ikke det tyske, tyrkiske, frisiske eller noget andet end 

DANSK!                                                                         

Var det ikke sådan, så skulle vi hedde noget andet!  Og det er derfor, at Grænseforeningen i Danmark har 

støttet os igennem nu snart mere end hundrede år! Fordi vi er det DANSKE mindretal og fordi vi VIL det 

DANSKE! 

Men er det stadig Grænseforeningens formål? Jeg spørger, fordi ... 

Vi er mange i Sydslesvig, der er blevet alvorligt i tvivl og efterhånden er særdeles bekymrede!! 

Grænseforeningen, der var tænkt som en forening, der skulle støtte os bredt og i armslængde, har lavet sin 

egen aktivistiske grænselandspolitik. 

Indsatsen er nu primært målrettet vore unge, der helt overvejende læser videre i Danmark.  De skal ikke 

mere være danske, men rodfæstes i en bindestregsidentitet i Grænseforeningens Ungdom og 

“Kulturambassadørerne" mm. 



Ingen forstår, hvordan det skal gavne vores arbejde i Sydslesvig. Vi har spurgt, men ikke fået svar. 

På os virker det som om mindretallet skal gøres til en brugbar del af en rigsdansk dagsorden, der skal gøre 

nye etniske minoriteter til "ny-danskere", eller bindestregdanskere. Så de bliver mere spiselige for den 

såkaldte ’indvandrekritiske’ del af befolkningen.    

Et eksempel: den kurdiske flygtning og patriot fra staten Syrien gøres til dansk-syrer. Dansk-bindestregs-

syrer. Det er jo assimileringspolitik som vil noget - forklædt som hjælp til integration!  Accepter dog folk 

som dem de er! Man er ikke et ringere menneske, en ringere medborger blot fordi man "kun" er kurder, 

tyrker, afghaner eller som vi; ... I og vi – danskere. 

Jeg er gift med og jeg elsker min tyske kone. Er i nær familie med en kurder, inder og marokkaner.  Vi taler 

meget om identitet og tilhørsforhold. Og jeg skal hilse fra min familie og sige, at de ikke ønsker at være 

bindestregs-danskere. De vil være - og de er - fuldstændig integreret i det danske samfund (min kurdiske 

svigerinde taler flydende sønderjysk), men de vil stadigvæk have lov til at være kurder, inder og 

marokkaner. Bindestregen er for dem – ligesom for os - vejen til en assimilering de ikke ønsker.   

Med bindestregspolitikken skriver Grænseforeningen os Sydslesvigere ud af kategorien 'dansk'. Vi er ikke 

mere danske, - eller måske er vi ikke danske nok for foreningen? Ja! Vi skal nu tilordnes en anden kategori: 

"Tysk-bindestreg-dansk". 

Jeg tvivler egentlig på, at DET er formålet med Grænseforeningen og jeg nærer derfor et stærkt ønske om, 

at I skifter kurs! At I skrotter bindestregspolitikken. Så mindretallene ikke føres videre hen imod en 

assimilering, men gerne styrkes, ja, så mangfoldigheden i Grænselandet bevares. 

Vi har kæmpet hårdt (med jeres hjælp) for at kunne holde fast i vores DANSKE ståsted. Jeres kurs truer alt 

det, vi har kæmpet for.  

Jeg vil inderligt bede jer om, at I finder tilbage til armslængdeprincippet. OG særligt at I atter kan og vil sige: 

Kære sydslesvigere! Unge som gamle! 

I er en del af OS! I er DEN DEL AF OS, som må leve en mindretalstilværelse syd for den grænse, der blev 

trukket imellem os for over 100 år siden. 

OG fordi I er en del af OS (og intet andet!) støtter vi, Grænseforeningen i Danmark, JER! 

Tak fordi jeg, der bare er dansk uden bindestreg og andre kunstige tilsætningsstoffer, måtte få ordet.  


