
Mange unge fra 
grænselandets 
mindretal opfatter sig 
selv som bærere af 
både dansk og 
tysk identitet



Kan man have mere end én national identitet?



I Flensborg er der  
byskilte på både  
tysk og dansk. I  
andre europæiske 
mindretalsområder 
ses også flersproget 
skiltning



Bør man skilte på to sprog i Sønderjylland?  
Så der f.eks. står Aabenraa/Apenrade på byskiltene?



Dybbøl Mølle 
betragtes i dag 
som et af danskernes 
vigtigste nationale 
symboler



Er det vigtigt at have nationale symboler?



De unge opfattes 
ofte som historieløse, 
fordi de ikke kender 
til store historiske 
begivenheder



Er der nogle historiske begivenheder alle bør kende til?



I det dansk-tyske 
grænseland er man 
gået fra konflikt 
til fredelig 
sameksistens. 
I dag opfattes 
mindretallene 
som medborgere, 
der bidrager aktivt 
til lokalsamfundet



Er mindretal en ressource for et samfund?



Mindretals-
rettighederne i 
det dansk-tyske 
grænseland er 
reguleret gennem 
København-Bonn 
Erklæringerne



Har mindretal brug for positiv særbehandling?



Det danske 
mindretal i 
Slesvig-Holsten 
modtager hvert år 
omkring ½ mia. fra 
den danske stat



Bør et mindretal have økonomisk støtte 
til at bevare sit sprog og sin kultur?



Vi har mange 
fordomme om 
hinanden. Tyskerne 
er punktlige og 
arbejdssomme. 
Danskerne er 
nationalt stolte 
og afslappede



Kan vi bruge fordomme til noget positivt?



Grænseforeningen 
har siden 1920 
talt det danske 
mindretal i 
Sydslesvig’s sag 
i Danmark



Er det vigtigt med foreninger, der er talerør  
for bestemte grupper eller sager?



Danmark er 
blevet kaldt et 
foreningsland. 
Men mange 
foreninger mister 
medlemmer



Hvad skal der til for at få dig til at melde dig ind 
i en forening?



Grænseforeningens 
slogan er “for en 
åben danskhed”



Hvad forstår du ved en åben danskhed?



Ebbe Kløvedal Reich 
har skrevet et digt, 
der hedder 
“Danskerne findes i 
mange modeller”



Er det rigtigt at danskerne findes i mange modeller?



I 1920 blev det 
danske mindretal 
lovet “I skal ikke 
blive glemt”



Er det fortsat vigtigt at Danmark holder fast 
i det danske mindretal syd for grænsen?



Det danske mindretal 
har et politisk parti 
– Sydslesvigsk 
Vælgerforening. 
Partiet er fritaget 
for spærregrænsen 
på 5%



Er der ting i den slevsvig-holstenske Landdag, 
som partiet ikke bør tage stilling til?



I de danske skoler 
i Sydslesvig foregår 
undervisningen 
på dansk, men i 
pauserne taler 
børnene tysk 
sammen



Bør man altid tale dansk på en dansk skole 
– også i frikvarterne?



Det danske  
mindretal har en  
række forskellige  
aktiviteter og  
tilbud – foreningsliv, 
biblioteker,  
kulturarrangementer, 
kirker, alderdomshjem 
osv.



Hvis man tilhører det danske mindretal, er man så  
moralsk forpligtet til at dyrke sport i en dansk forening?


