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Den næste sag på dagsordenen var: 

Anden (sidste) behandling af forslag til 
beslutning a,1 folketinget i henhold til grund- 
lovens 47 ångående statsregnskabet for fi- 
nansåret 1952-53. 

(Første behandling findes, i tidenden sp. 
3339). 

Der var ikke stillet ændringsforslag. 

Sagen sattes til forhandling. 

Ingen bad om ordet. 

Forslaget til beslutning af folketinget 
vedtoges enstemmigt med 156 stemmer. 

Formanden: Der vil nu blive givet stats- 
ministeren meddelelse om denne vedtagelse. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

Anden behandling af forslag til 'lov om 
forlængelse af lov om statens materialprøve- 
råd. 

(Første behandling findes i tidenden sp. 
3 2 7 5 ) . .  

Der var ikke stillet ændringsforslag. 

Lovforslagets tekst og spørgsmålet om 
dets overgang til tredie behandling sattes til 
forhandling under eet. 

Ingen bad om ordet. 

Lovforslagets tekst og dets overgang til tredie 
behandling 
vedtoges uden afstemning. 

Formanden: Jeg foreslår, at lovforslaget 
går direkte til tredie behandling uden ud- 
valgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse 
imod dette forslag, betragter jeg det som 
vedtaget. (Ophold). Dét er vedtaget. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

Anden behandling af forslag til lov om for- 
længelse af lov om forbrugerpriserne på mælk. 
[Af Aksel Larsen m. fl.]. 

(Første behandling findes i tidenden sp. 
3339). 

Der var ikke stillet ændringsforslag. 

Lovforslagets tekst og spørgsmålet om 
dets overgang til tredie behandling sattes til 
forhandling under eet. 

Ingen bad om ordet. 

Lovforslagets tekst og dets overgang til tredie 
behandling 
vedtoges uden afstemning. 

Formanden: Jeg foreslår, at lovforslaget 
går direkte til tredie behandling uden ud- 
valgsbelíandling. Hvis ingen gør indsigelse 
imod dette forslag, betragter jeg det som 
vedtaget. (Ophold). Det er vedtaget. , 

Den næste sag på dagsordenen var: 

Første behandling af forslag til folketings- 
beslutning om det tyske mindretals 'réttighi3deg-. 

(Forslaget til folketingsbeslutning findes 
i tillæg A. sp. 1895; fremsættelsen findes i 
tidenden sp. 3305). 

Formanden: Sammen med  denne sag 
foretages den under punkt 10 på dagsorde- 
nen opførte sag, nemlig: 

Første behandling af: forsla;g til lov om 
ændring af lov om private tysksprogede skoler, 
tysksproget hjernmeùndervisning m. m. i de 
sønderjyske landsdele. 

(Lovforslaget findes i tillæg A. sp. 1881; 
fremsættelsen findes i tidenden sp. 3315). 

Forslaget til folketingsbeslutning og lov- 
forslaget sattes til forhandling. 

Teich ert: Det foreliggende forslag til 
folketingsbeslutning om det tyske mindre- 
tals rettigheder kan efter min mening ikke 
give anledning til megen debat. 

De forhandlinger, der er ført mellem den 
tyske forbundsregering og den danske 
stats- og udenrigsminister og de dertil 
valgte embedsmænd, er jo blevet fulgt af 
partiformændene og enkelte politikere, som 
har givet forslaget tilslutning og anbefalet 
det. Det udenrigspolitiske nævn har drøftet 
det foreliggende forslag og er gået ind for 
det. De fem demokratiske partier står så- 
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[Teichert.] 
ledes bag den højtærede stats- og udenrigs- 
minister i ønsket om ved vedtagelsen af det 
foreliggende forslag at bekræfte viljen til 
fredeligt samarbejde med det tyske mindre- 
tal i Sønderjylland og dermed det tyske folk. 

Den højtærede minister har her taget et 
skridt, der aftvinger respekt og beundring. 
Midt i en tid, hvor mange og store ting endnu 
er under udvikling, er forhandlingerne mellem 
forbundsregeringen i Bonn og vor regering 
ført til ende. Mindretalsspørgsmålene på 
begge sider af grænsen skulle nu være lagt 
op i et plan, der forhåbentlig vil vise sig at 
være solidere og mere holdbart, end 
Kiel-overenskomsten, som blev vedtaget af 
den slesvig-holstenske landdag den 26. sep- 
tember 1949, har vist sig at være. 

Det er indlysende, at der i de storpolitiske 
forhandlinger, der er ført, ikke kan tages 
hensyn til, grænselandsbefolkningens mere 
følelsesbetonede indstilling. Der er vel 
ingen, som vil tage mig det ilde op, ,at dette 
nævnes, da jeg, der bor så nær grænsen, 
har forholdene så nær ind på livet og derfor 
mærker nationalitets- og , kulturkampens 
bølgeslag hver eneste dag. Det, som Dan- 
mark og andre små nationer har lært af den 
anden verdenskrig og tiden derefter, for- 
pligter os til at være med i de bestræbelser, 
der udfoldes for at slå: bro over kløfter, 
man tidligere syntes det var umuligt at 
forcere. Fælles skæbne tvinger os til at føre 
fælles sag. 

Ved denne lejlighed bliver der givet det 
tyske mindretal mulighed for at vise her- 
bergsstaten, at vedtagelsen af det forelig- 
gende forslag bliver modtaget i samme ånd, 
hvori det er givet. Vil man ikke erkende, at 
sammen med rettigheder følger også pligter, 
har den højtærede udenrigsministers bestræ-, 
belser i denne sag efter min mening forfejlet 
deres tilsigtede virkning. 

Når dette er sagt, vil jeg kun tilføje,; at 
det danske mindretal syd for grænsen na- 
turligvis må finde sig i at være genstand for 
samme betragtning. Kun når der fra begge, 
sider vises den fornødne samarbejdsvilje og 
loyalitet, kan vi få det ønskede fredelige 
samarbejde mellem de to nabofolk. 

Med disse bemærkninger vil jeg på mit 
partis vegne anbefale, at man giver tilslut- 
ning til det foreliggende forslag til folketings- 
beslutning. 

Angående forslag til lov om ændring af 
lov om private tysksprogede skoler, tysk- 
sproget hjemmeundervisning m. m. i de 
sønderjyske landsdele finder jeg ikke anled- 
ning til at gøre yderligere bemærkninger, da 
den ændring, der her er tale om, må ses 
under samme synsvinkel som det tidligere af 
mig anførte. 

På mit partis vegne anbefaler jeg også 
dette lovforslag til hurtig og velvillig be- 
handling. 

Jørgen Gram: Jeg havde ment, at de to 
forslag ville blive behandlet hver for sig; 
jeg vil derfor omtale forslaget til folketings- 
beslutning først. Dette forslag om de to 
mindretals rettigheder er usædvanligt, ja, 
noget enestående; men det er et naturligt 
led i den politiske udvikling ude, således 
som denne har formet sig. Danmark skulle 
i efteråret: 1954 ligesom andre lande inden- 
for NATO tage stilling til, om Tyskland 
skulle have sin suverænitet tilbage og op- 
tages som vor allierede med derefter føl- 
gende genoprustning. Det måtte blive et 
betydningsfuldt og betænkeligt skridt for 
Danmark, for vi behøver ikke at lægge skjul 
på, at vort folk gennem de sidste hundrede 
år har mange smertelige erfaringer fra vor 
sydlige nabo, og det er forståeligt, at der i 
Danmark er vægtige politiske røster 홢 også 
røster ude i folket 홢 der siger: vi er bange 
for en gentagelse af, hvad vi tidligere har 
oplevet; hvor får vi et bevis for, at vi i dag 
har et: andet Tyskland at tage stilling til end 
det, som 15 og 10 års mindedagene i denne 
tid genkalder i erindringen? Vi i Danmark 
har jo gang på gang hørt om tyske handlin- 
ger og beslutninger imod danskheden i Syd- 
slesvig, som slet ikke harmonerer med den 
ventede demokratiske, frisindede indstilling, 
men mere ligner, hvad vi tidligere har op- 
levet fra tysk side mod mindretallene, også 
i sin tid i Nordslesvig. 

Det lå da ved debatten her i folketinget 
den 19. oktober lige for hånden, at det bed- 
ste personlige bevis kunne gives det danske 
folk ved, at de højeste ansvarlige tyske 
myndigheder gav sikkerhed for det i og for 
sig, selvfølgelige, at de dansksindede syd- 
slesvigere nu og i fremtiden ville få deres 
fulde rettigheder respekteret, således som 
disse er udtrykt i erklæringen om menneske- 
rettighederne, i den tyske grundlov af 1949 
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og i Kiel-erklæringen af 1949. Skete dette, 
da måtte danske betænkeligheder svinde, og 
vi kunne med roligere sind se på et oprustet 
Tyskland, fordi det forudsatte den mentali- 
tetsændring i det tyske folk, som vi har set 
hen til. 

Dette var baggrunden for den enstem- 
mige opfordring fra de fem demokratiske 
partier til den danske udenrigsminister den 
19. oktober om i Paris at rejse ovennævnte 
spørgsmål. Jeg har villet nævne dette, fordi 
et par blade i Nordslesvig har kritiseret, at 
de sydslesvigske forhold blev draget frem 
i forbindelse med de nævnte storpolitiske 
spørgsmål. Mit partis mening er denne, at 
man med fuld ret ville have kunnet kriti- 
sere os, 0111 vi ikke havde gjort, som vi 
gjorde; der var da også fuld enighed om det 
indenfor de fem partier, som jeg nævnte 
før. Mit parti og jeg vedkender os altså 
fuldtud medansvaret derfor. Den nuvæ- 
rende statsminister tog opgaven op, og jeg 
takker på mit partis vegne den højtærede 
statsminister og anerkender den kloge måde, 
på hvilken sagen er ført igennem indtil 
i dag. 

Skal vi så tale om opnåede resultater for 
os til gavn for dansksindede sydslesvigere 
og det fremtidige gode forhold mellem Dan- 
mark og Tyskland, ja, da er den højtærede 
statsminister jo i nogen grad sagesløs. For 
resultatet er så absolut afhængigt af, om 
der fra tysk side er god vilje til ude i instan- 
serne i praksis at føre igennem, hvad der her 
er sat på papiret. 

Vi tager med tak til efterretning, at den 
højeste tyske ansvarlige, forbundskansler 
Adenauer, har slået fast, at mindretals- 
spørgsmål er forbulldsspørgsmål, og at han 
og forbundsdagen ved vedtagelsen af den 
her som bilag følgende tyske erklæring vil 
gå ind for, at vore fólkefæller i Sydslesvig 
også i praksis kan vide sig sikret alle de 
nævnte rettigheder. Det burde jo være en 
selvfølge, når det står i den tyske grundlov: 

Jeg må lige indføje den bemærkning til 
den højtærede statsminister, at der vel med 
nogen berettigelse er blevet rejst kritik i 
Nordslesvig mod den altfor store hemmelig- 
hedsfuldhed, man omgærdede forhandlin- 
gerne med. Man må jo huske på, at det er 
et ømfindligt og betydningsfuldt emne, som 
i årevis har været i forgrunden i den offent- 

lige debat dernede, og som i virkeligheden 
er det centrale i nationalitetskampen. Jeg 
ved godt, at forhandlinger, som ér i gang, 
meget let kan skades ved en for tidlig pu- 
blikation; men på tysk side har man åben- 
bart holdt sine folk fyldigére underrettet. 
Vi, der var indkaldt til orientering, blev 
bundet til tavshed. Noget mere orientering 
til specielle kredse kunne måske have været 
på sin plads, og dermed kunne man måske 
have undgået visse misforståelser. 

Det er jo underinstanserne i forhold til 
Kiel, d. v. s. myndighederne i de syd- 
slesvigske købstæder og i landdistrikterne, 
der skal administrere alle dagliglivets fore- 
komster dernede, og her har der jo som 
regel, i hvert fald ofte, hersket en strid 
modvind mod alt, hvad dansk er, således 
at man har haft indtryk af, at det var den 
tyske administrations og befolknings vilje 
at undertrykke og udrydde danskheden 
ined alle midler. Det må dog siges, at der 
er undtagelser, og dem tager vi hatten 
af for. 

Nu ser jeg nok, at den højtærede stats- 
minister i sin fremsættelse henimod slut- 
ningen siger, at såvel den danske regering 
som forbundsregeringen i forståelse med den 
slesvig-holstenske landsregering udtrykker 
forventning om, 

홢at alle i betragtning kommende in- 
stanser vil bestræbe sig for at agte og 
værne mindretallenes rettigheder over- 
ensstemmende med ånden i de ovenfor 
omtalte erklæringer". 
Hvis dette gennemføres, er det det mest 

betydningsfulde resultat af forhandlingerne, 
for så har vi fået den mentalitetsændring, 
som vi har længtes efter, og den demokra- 
tisering af tysk tankegang, som har til- 
trængtes, og som i virkeligheden er en abso- 
lut forudsætning for, at både grænsebefolk- 
ningen på begge sider ,,af grænsen og også 
landene indbyrdes kan leve fredeligt side 
om sidé og samarbejde med respekt for 
hinanden. Men, højtærede statsminister, 
jeg ville gerne have haft dette tilsagn fra 
den slesvig-holstenske landsregering med 
dennes navne under og ikke blot i stats- 
ministerens bemærkninger. Der er nemlig 
sket dette, at vel stod den slesvig-holstenske 
ministerpræsident von Hassel blandt de 
agerende ved underskrivelsen i Bonn, men 
straks efter hjemkomsten lød der toner 
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fra ministerpræsident von Hassels mund, 
der skurrede slemt mod ånden i de førte 
forhandlinger og mod det forannævnte 
tilsagn. 

Vi synes, at både den her givne anled- 
ning og ratifikationen i morgen forudsætter, 
at, forbundskansler Adenauers tilsikring 
overfor Danmark og mindretallet virkelig 
føres ud i livet. Vi anerkender, at dansk- 
heden ,nu i hvert fald kan få repræsentation 
i landdagen fra næste valg i forhold til dens 
stemmer, men en god vilje kunne vel også 
have, fundet udvej for , en midlertidig 
repræsentation indtil den tid. Der er end- 
videre en række andre, områder, overfor 
hvilke den her forelagte erklæring kun er 
en ramme, indenfor hvilken der bør føres 
tolerante forhandlinger. 

Jeg synes således ikke, at det kan blive 
stående ved, at Tyskland stryger en på- 
viselig gæld til det danske skolevæsen i 
Sydslesvig på over 1 mill. kr. og begrunder 
dette med mangel på, midler, samtidig med 
at Tyskland står som den største kreditor 
i EPU med 969 mill. dollars. Ligeledes er der 
flere steder, hvor de tyske tilskud er mindre 
og vanskeligere opnåelige end tilsvarende 
tilskud, som i Danmark gives til tyske 
formål. 

Lad mig dernæst sige om skoleundervis- 
ningen for begge mindretal syd og nord for 
grænsen, at, her slås det igen fast, at for- 
ældre og værger har ubetinget ret til selv 
at bestemme, i hvilke skoler deres børn 
skal undervises. Endvidere åbnes der altså 
nu mulighed for, at der, såvel syd som nord 
for grænsen på begæring kan gives mindre- 
tallene tilladelse til at oprette. videregående 
almendannende skoler med mulighed for 
anerkendte eksaminer. 

Det er beskæmmende, at der hidtil ved 
tyske universiteter har været diskrimine- 
rende bestemmelser gældende mod danske 
sydslesvigere, som havde dansk studenter- 
eksamen, med den begrundelse, at tyske 
statsborgere skal have tyske eksaminer. 

Nuvel, når der nu i de to analoge regerings- 
erklæringer findes den udvej, at eksaminer 
fra de to mindretals privatskoler kan stats- 
kontroleres og anerkendes som fuldgyldige, 
når deres undervisning tilnærmes det på- 
gældende lands officielle skolevæsen, kan 
der godt findes en begrundelse for dette, 

for selvfølgelig kan ingen forlange en, set 
med det pågældende lands øjne, helt under- 
lødig eksamen godkendt. Der kunne jo 
også muligvis have været udskudt under- 
visningsfag, som det ene land kræver, 
medens det andet anser sådanne for over- 
flødige. Det land, hvor man vil leve og 
virke, må" have den afgørende indflydelse 
på kravene. Men over ånden, atmosfæren, 
i skolen kan landene og bør landene ikke 
bestemme. , 

Mit parti går enstemmigt ind, for, at det 
forbud, som siden besættelsen har hindret 
eksaminer : afholdt i tysksprogede privat- 
skoler, ophæves nu. Den næsten ufattelige 
vending, der er sket fra 1945 til i dag med 
hensyn til, Tysklands stilling til vest- 
magterne, herunder Danmark, gør det, til 
et forældet standpunkt at opretholde det 
10-årige ensidige forbud. 

Jeg tillader mig så af alle de pågældende 
tyske myndigheder og instanser at forvente, 
at disse velvilligt vil behandle alle det 
danske mindretals anliggender i Sydslesvig. 
Derunder falder ikke mindst de forhandlin- 
ger, som jo må finde, sted nu i Sydslesvig 
med det danske skolevæsen dernede om, 
hvad eksamensskolers tilnærmelse til det 
tyske skolevæsen vil sige i praksis. 

Jeg tillader mig endvidere at pege på 
afsnit II, punkt 6, i den danske erklæring, 
hvori vi slår fast, at der med hensyn til 
understøttelser og andre ydelser af offent- 
lige midler ikke vil blive gjort forskel på 
det tyske mindretal og andre statsborgere. 

Det er vist ikke den danske offentlighed 
bekendt, at vi herhjemme hidtil har ydet 
almindelig understøttelse til elever, der går 
på tyske folkehøjskoler, f. eks. Tinglev. 
Såfremt der nu oprettes tyske efterskoler, 
vil det, vel også dér være tilfældet. Ja, så 
vidt, går vi her. På dette som på mange 
andre områder er der imidlertid i dag en 
skævhed i de danske sydslesvigeres dis- 
favør. Jeg tænker på byggetilskud til' 
skoler, og, forsamlingshuse i Sydslesvig, på 
tilskud til skoler og børnehaver, på tilskud 
til landbrugskonsulenter. Mon nogen kunne 
tænke sig 홢 det håber vi 홢 at . der kan 
gives tilskud i Sydslesvig til sydslesvigernes 
ophold på Jaruplund: højskole? Det er kon- 
sekvensen af, hvad vi gør i Danmark, og 
Tyskland er jo kulturelt på højde med sine 
nabostater.; 
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Jeg henstiller til rette vedkommende 홢 her 

må jeg vende mig til den højtærede stats- og 
udenrigsminister 홢 om der ikke kan findes 
veje endnu til at bringe denne skævhed i 
danskhedens disfavør ud af verden. 

Lad mig så nævne de kirkelige forhold i 
Nord- og Sydslesvig. Det er mig bekendt, 
at de tyske menigheder i Nordslesvig nyder 
en ubetinget gæstfrihed i de danske folke- 
kirker, både med hensyn til gudstjenester 
og alle andre kirkelige handlinger; der er 
frihed for sproget, og der lægges ingen hin- 
dringer i vejen for benyttelsen af kirkegårde. 
Når de tyske menigheder indenfor den dan- 
ske folkekirke har ønsket præster med tysk 
statsborgerret ansat som embedsmænd i 
folkekirken, har man muliggjort også dette, 
skønt ellers kun danske statsborgere ifølge 
loven kan blive embedsmænd. Må jeg 
spørge 홢 det er ikke nogen bebrejdelse til 
den højtærede stats- og udenrigsminister 홢 
havde det ikke været muligt også at få den 
selvstændige, tyske landskirke i tale ved 
forhandlingerne i København eller Bonn og 
drøfte også dette spørgsmål? Jeg ved godt, 
at den højtærede stats- og udenrigsminister 
var forbundskanslerens gæst, men der må 
være en vej. Ikke mindst på dette område 
må det i dag være naturligt og i kirkens ånd 
at nå frem til et fredeligt, kristeligt samar- 
bejde, ligesom det er tilfældet i Nordslesvig. 
Er det ikke muligt f. eks. for det ærede med- 
lem hr. Hans Schmidt at tage et virkeligt 
initiativ? Jeg beder det ærede medlem 
udtale, om han ikke er enig med mig og 
kunne tænke sig at øve sin indflydelse og 
ikke helme, før man er nået frem til et 
virkeligt resultat, som vi ønsker det. 

Jeg takker på mit partis vegne alle, der 
har medvirket ved den foreliggende sag, 
både de danske og dem på den anden side af 
forhandlingsbordet med den højtærede for- 
bundskansler i spidsen. Jeg håber, at man 
forstår de danske bevæggrunde, for der 
skulle gerne komme et positivt resultat ud 
af forhandlingerne til gavn for alle parter i 
fremtiden. Kan den højtærede forbunds- 
kansler og den højtærede ministerpræsident 
von Hassel på en effektiv måde få admini- 
strationen og den sydslesvigske befolkning 
til at tilegne sig den gode ånd og den gode 
vilje, i hvilken Bonn-erklæringerne er kom- 
met til verden, da er København-Bonn- 

dagene en værdifuld episode. Vi håber det 
bedste. 

Der er måske danske herhjemme og syd- 
slesvigere, der vil spørge: Kunne I ikke finde 
vej til noget større; er dette nu alt? Jeg vil 
gerne svare både de danske sydslesvigere 
og frisere: I har de frie menneskerettigheder, 
vedtaget i FN, I hår de 'specificerede grund- 
lovsrettigheder, som gælder hele det tyske 
rige, I har Kiel-erklæringen, vedtaget i Kiel 
af landdagen. Den består stadig ined alle 
dens specificerede anerkendélser og rettig- 
heder til jer, og nu får I Bonn-erklæringen 
fra højeste autoritet i det tyske rige. Dansk- 
hedens eksistens og eksistensberettigelse er 
anerkendt i al dens alsidige virke og ret til 
selv àt bestemme hjemme og ude. Ingen kan 
tage disse rettigheder fra jer, og udfra dem 
må jeres selvopholdelsesdrift øves, og udfra 
dem har I krav på og viI få støtte fra dem, 
I føler jer knyttet til. 

Dermed anbefaler jeg på mit partis vegne 
forslaget til vedtagelse. 

Det af den højtærede undervisningsmini- 
ster fremsatte lovforslag går kort og godt 
ud på, at en paragraf på een linie udgår i 
lov nr. 412 af 12. juli 1946, som ændret ved 
lov nr. 214 af 7. juni 1952, den linie, der 
lyder: 홢Skoler med tysk undervisningssprog 
har ikke ret til at afholde statskontroleréde 
eksaminer." 

Det må her oplyses, at tysksprogede skoler 
havde haft mellemskoleeksamensret fra 
20erne. I 1933 fik den tyske privatskole i 
Aabenraa eksamensret til studentereks- 
amen. I 1939 fik man tilladelse til tyskspro- 
get realeksamen i Tønder, i 1940 det samme 
i Sønderborg, i 1944 det samme i Haderslev. 
Det må så tilføjes, at disse sidste tilladelser 
sikkert blev givet under tysk politisk tryk. 
Vi ved også, at der har ligget en politisk 
handel bag oprettelsen af det tyske gym- 
nasium i Aabenraa, men det må siges, at 
dette eller dets følger ikke rystede dansk- 
heden i Nordslesvig, måske det modsatte. 
Jeg vil ligeledes nævne, at ingen af de om- 
talte eksaminer gav ret til statsembeder og 
bestillinger. 

Efter besættelsen kunne man slå fast, at 
den største illoyàlitet mod den danske stat 
og det, danske folk kunne konstateres blandt 
de unge, der havde gået i de tyske eksamèns- 
skoler. Der behøves derfor ikke i dag nogen 
undskyldning for, 홢 at eksamensretten i disse 
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skoler blev tilbagekaldt i juni 1945, samt at 
det ved lov llr. 610 af 21. december 1945 
§ 9 fastsattes, at skoler i de sønderjyske 
landsdele med tysk undervisningssprog ikke 
har ret til at afholde statskontrolerede 
eksaminer. Baggrunden for dette forbud 
mod tysksprogede skoler var denne: lad 
iiu den tyske nationalistiske og nazistiske 
aggressivitet få tid til at dampe lidt af 홢 om 
jeg må betegne det sådan. Derfor blev for- 
budet opretholdt både i 1946 og i 1952 ved 
nye behandlinger i rigsdagen. 

Det er forklarligt, at det tyske : mindre- 
tal har ønsket fotbudet hævet. Nu, 10 år 
efter besættelsens ophør, hvor store politiske 
begivenheder har fundet sted, står vi for- 
håbentlig foran en fredelig udvikling i et 
vestallieret forbund med Tyskland som for- 
bundsfælle. Der kan da være grund til at 
tage problemerne op til ny vurdering, også 
fra vor side. Det er det, der er sket ved for- 
handlingerne i København og Bonn, ikke 
mindst på skolevæsenets område, og et af 
resultaterne er det foreliggende lovforslag. 

Jeg kan straks sige på mit partis vegne, 
at vi går ind for den foreslåede ændring i 
princippet. Det er at følge frihedslinien op 
ovenpå den absolut rigtige private skole- 
ordning, som bådé syd og nord for grænsen 
blev gennemført efter 1945, og hvis der fra 
tysk side vises virkelig gensidighed og god 
vilje, lægges hermed grunden til fremtidigt 
frugtbart samarbejde. 

Man må finde det naturligt, at tysksin- 
dede forældre ønsker deres børn fortsat 
undervist i tysk ånd, den tyske ånd, som de 
har fået gennem deres skoleundervisning i de 
lavere klasser. Tiden er jo sådan, at flere og 
flere ønsker deres børn undervist i videre- 
gående almendàìinende skoler, oftest med 
eksamen som mål. Dét er naturligt, at dette 
også gælder tysksindede forældre i Nord- 
slesvig, og lige så naturligt ér dét, hvis 
forældrene ønsker deres børns skolegang i 
eksamensskolerne indtil studentereksamen 
fortsat i samme tyske ånd og sfære som i de 
første skoleår. Det tilsvarende gælder jo de 
danske forældre syd for grænsen for deres 
børns vedkommende, inden endelig afslut- 
ning af deres uddannelse ved universitet 
0; lign. finder sted. : 

Når forbudet mod tyske eksamensskoler 
nu hæves, behøver jeg vel ikke at nævne, 

at tyskunderviste børn stadigvæk er vel- 
komne i danske skoler, uanset opdragelse 
og sindelag. Vi ønsker ingen isolation, men 
vil på den anden side ikke tvinge en fælles 
skolegang for tyske og danske igennem. 
Det er frihedens princip, vi fortsætter. 

Efter Bonn-erklæringerne og vedtagelsen 
af den her omhandlede lovændring vil der 
på begæring af mindretallet kunne oprettes 
videregående almendannende skoler med 
tysk undervisningssprog og med ligeberet- 
tigede statskohtroleredè eksaminer. Det er 
en naturlig forudsætning, at skolerne; til- 
nærmes det danske skolevæsen. Jeg forstår 
dette således, at eksamen og den almene 
viden fra disse skoler skal være på højde 
med, hvad der opnås i: alle andre tilsvarende 
danske skoler. Mit parti og jeg kan tiltræde 
dette, men der kan ønskes oplysninger om, 
hvad man forstår ved 홢- at tilnærmes" det 
pågældende lands skolevæsen, og om andre 
praktiske ting, som gør en udvalgsbehand- 
ling ønskelig. Under en sådan vil der vel 
også være mulighed for at høre nærmere 
om håndhævelsen af tilsvarende bestem- 
melser syd for grænsen og andre ting, der 
måtte kunne komme for. 

Det er mig bekendt, at der findes afvi- 
gende meninger om, hvorvidt den i lov- 
forslaget foreslåede ændring er ønskelig. 
Mit parti og jeg nærer som sagt ingen be- 
tænkelighed. Vi drøfter her kun et område 
af det folkelige samliv ved grænsen; men 
det er et af de mest betydningsfulde. Bitre 
erfaringer dukker op i vort sind; men hvis 
det er alvor med snakken om, at et fredeligt 
samarbejde mellem vore to nationer bør 
være tidens løsen nu, ja, da rækker vi hermed 
hånden ud i forventning om, at danske syd 
for grænsen herefter i alle instanser må møde 
det frisind og den tolerance, som tit har 
været savnet. Er dette frisind og denne 
tolerance ikke tilstede, kan ingen bro bygges 
mellem vore to folk; men vi går ud fra her, 
at den ånd, som har været drivfjederen i 
Bonnforhandlingerne og -erklæringerne,: må 
slå igennem i ethvert forhold mellem det 
tyske og det danske fólk. 

5 Under denne forudsætning vil også græn- 
sebefolkningen i Nordslesvig nu finde en , ' 
god ! og tidssvarende afslutning > af debat- 
terne om formerne for skòlevæsenets liv og 
opbygning. Der vil herefter være givet hele 
befolkningen mulighed for fuld selvbestem- 
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melsesret på dette vigtige område i Nord- 
slesvig såvel som i Sydslesvig, og jeg tror, 
at dette hurtigt vil føre en rolig udvikling 
med sig, hvilket alle ønsker. 

Med disse ord vil jeg anbefale det fore,- 
liggende lovforslag til velvillig behandling. 

Bøgholm: Den erklæring, der i dag fore- 
lægges folketinget til vedtagelse eller for- 
kastelse, bringer til udtryk et ønske om 
indenfor de bestående forholds rammer at 
finde frem til et praktisk arbejdsgrundlag 
for mindretallene på begge sider af grænsen. 
Grænseproblemet som sådant er skubbet 
til side; der tages ikke stilling til spørgs- 
målet om de nationale folkegruppers ret 
til gennem fri folkeafstemning at afgøre 
deres statslige tilhørsforhold. Dette betyder, 
at der intet er ændret i vort syn på dette 
forhold, men det er et problem, der ikke 
i dag er til debat. Det, det i dag drejer sig 
om, er i første linie at finde frem til en ord- 
ning, der muliggør for såvel tyskheden i 
Nordslesvig som danskheden i Sydslesvig 
at leve sit nationale liv indenfor de givne 
statslige rammer. Vi anerkender fra dansk 
side, at det tyske mindretal i Nordslesvig 
har en anden national indstilling og tilhører 
en anden kulturkreds end vor, og vi ønsker 
i dag at bekræfte dets muligheder for at 
have kirke og skole indenfor sin egen kul- 
turkreds, således at . vor interesse i disse 
forhold kun er statsligt bestemt. 

Der er ikke tale om nogen traktatligt 
indgået forpligtelse. Det er to erklæringer, 
der giver udtryk for samme syn på en na- 
tional folkegruppes ret. Som den danske 
erklæring udstedes under dansk parlamen- 
tarisk ansvar, således udstedes den tyske 
erklæring under tysk parlamentarisk an- 
svar. Den danske erklæring er en højtidelig 
bekræftelse af de rettigheder, der allerede 
i dag er det tyske mindretals, og går kun 
på eet punkt, nemlig med hensyn til eksa- 
mensret for de tyske skoler, udover den 
allerede bestående tilstand. For danskheden 
i Sydslesvig betyder erklæringen, at den 
påny vil få sine talsmænd på landdagen 
i Kiel, og at det store og stærke danske 
skolevæsen dernede vil få en rimelig stilling 
og et betryggende arbejdsforhold. 

Det bør understreges, at, de to mindretals- 
erklæringer ikke er udtryk for en politisk 

studehandel, men for en fælles opfattelse 
af, hvad der bør være nationale mindretals 
ret. Det er Europatanken oversat til dansk 
og tysk., For de nationale mindretal har 
disse erklæringer, højtideligt vedtaget af de 
lovgivende forsamlinger, en statsakts be- 
tydning. De er begge en naturlig følge af 
den menneskerettighedernes erklæring, der 
danner en grundlov for Europarådets ar- 
bejde. Vi.har fra dansk side givet en uforbe- 
holden tilslutning til menneskerettigheder- 
nes erklæring og således også godkendt den 
individuelle klageret. Hvis jeg er rigtigt 
underrettet, har den tyske regering en hvi- 
lende bemyndigelse til det samme. Hvis den 
tyske regering mener at kunne gøre brug 
af denne, vil der også på dette område 
være skabt ligestilling mellem dansk og 
tysk. 

Erklæringen, der i dag er til drøftelse, 
løser efter sin ordlyd ikke alle de problemer, 
der for Danmark knytter sig til Sydslesvig. 
Den samler sig omkring de individuelle 
borgerrettigheder. Den berører således f. eks. 
ikke flygtningespørgsmålet. Lad mig derom 
blot gøre den ene bemærkning, at jo niere 
man anlægger europæiske synspunkter på 
dette store og vanskelige spørgsmål, jo 
mere må det forudsættes, at flygtninge- 
spørgsmålet ikke anvendes som et våben 
i den nationale kamp. 

Heller ikke spørgsmålet om de dansk- 
sindede sydslesvigeres stilling, når nu en 
tysk hær bliver virkelighed, bliver berørt. 
Vi har lov til at udtale håbet om, at man 
fra den tyske regerings side vil se med 
forståelse på den stilling, der da vil være 
den unge danskheds stilling i Sydslesvig. 

Med hensyn til en ophævelse af klau- 
sulen om de 5 pet. er der vel ikke tvivl om, 
at ophævelsen vil vække overordentlig 
tilfredshed blandt vore landsmænd i Syd- 
slesvig. Det har jo altid været sådan, at 
parlamentarisk repræsentation har stået 
som noget attråværdigt for et nationalt 
mindretal. Ikke blot skabes der derigennem 
en mulighed for at føre sine synspunkter 
frem i selve de, lovgivende forsamlinger, 
men selve det forhold, at så mange slutter 
op om de nationale faner ved valg, der ellers 
er rent politiske,; giver ganske naturligt 
de nationale mindretal den selvbekræftelse, 
der er af så stor betydning for alt menne- 
skeligt arbejde. 
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Adgangen til at deltage i landdagens 

arbejde vil derfor utvivlsomt blive af 
meget stor betydning for vore landsmænd 
dernede, men jeg kan ikke andet end se 
således på det, at af endnu større betydning 
vil det være, at skolens, arbejde får det 
faste fundament, som vi har lov til at håbe 
at det nu vil få. Det er dog alligevel sådan, 
at det er i klasseværelset og ude på lege- 
pladserne, fremtiden skabes. 

Det kan vel ikke med rette siges, at der 
skabes fuldstændig lighed mellem skolens 
stilling nord og syd for grænsen. Jeg skal 
i denne forbindelse se bort fra, at der ikke 
홢 indtil dette øjeblik da 홢홢: er tåle om en 
erstatning for de manglende skoletilskud 
for årene 1951-53, men på grund af den 
beregningsform, man anvender i Kiel, 
vil skoletilskuddet pr. barn stadig være 
mindre syd for grænsen end nord for græn- 
sen. Der er ikke tale om billige byggelån; 
man forlanger offentlig godkendelse af 
lærerne ved de danske privatskoler dernede, 
hvad vi ikke kender på denne side af græn- 
sen. Lad det være. Der er et andet spørgs- 
mål, som jeg tror, der er grund til at drage 
frem i denne forbindelse, og det er det for- 
hold, at syd for grænsen kræves der 15 
børn, for at en skole bliver anerkendt som 
tilskudsberettiget, nord for grænsen kræ- 
ver vi kun 10 børn. Jeg kan ikke se andet, 
end at der her er et forhold, som det utvivl- 
somt også vil være i den tyske landsrege- 
rings interesse at bringe således i orden, 
at der her gælder de samme regler nord og 
syd for grænsen. 

Et  spørgsmål, der også indtil videre står 
åbent, er spørgsmålet om en eventuel re- 
præsentation for vore sydslesvigske lands- 
mænd overfor parlamentet og regeringen i 
Kiel indtil næste landdags valg. Der har fra 
den ' slesvig-holstenske ministerpræsidents 
side været ført frem tanken om et udvalg, 
et såkaldt 홢Beirat", hvor det skulle være 
muligt for repræsentanter for det danske 
mindretal at møde tyske ministre og le- 
dende tyske embedsmænd såvel som de 

politiske ledere i landdagen. Når dette 
blev forkastet i december måned fra det 
danske mindretals side, skyldtes det det 
ganske naturlige forhold, at man ikke ved 
at sige ja til dette ville give indtryk af, at 
man måske havde opgivet tanken om en 
virkelig repræsentation på landdagen. Man 
har fra dansk side dernede senere givet 
udtryk for den opfattelse, at i dag ligger 
alt dette anderledes, og der vil vel derfor 
være mulighed for påny at tage dette op til 
overvejelse. 

Foruden om skolespørgsmålet vil det 
være nødvendigt for mig at gøre nogle en- 
kelte, bemærkninger om de kirkelige for- 
hold syd for grænsen. Det har jo været så- 
ledes i Vesttyskland, både hvor det gælder 
den protestantiske og hvor det gælder den 
katolske kirke, at der har været en meget 
stærk stigning i den kirkelige interesse i 
årene efter krigen, således som det altid 
har været tilfældet i tunge og vanskelige 
tider. Også indenfor vore sydslesvigske 
landsmænds rækker har dette gjort sig gæl- 
dende; trangen til gudstjenester og kirke- 
lige handlinger, udført på det danske mo- 
dersmål, er stor og stedse stigende. Nu ved 
jeg særdeles vel, at de tyske kirker ikke er 
statskirker, men har deres eget styre; 
derfor kan hverken forbundsregeringen eller 
landsregeringen indgå aftaler på kirkernes 
vegne. Men det ville vel være utænkeligt, 
om netop kirken med dens bud om broder- 
sind blandt mennesker skulle stille sig i 
vejen for den forståelsens gerning, vi søger 
at øve. Min gruppe går ud fra, at der vil 
blive givet vore sydslesvigske landsmænd 
fuld kirkelig frihed og fuld ret til at benytte 
kirkerne, uden hvilket friheden jo kun 
ville blive en frase. 

Jeg tror, man har lov til at sige, at stort 
set er det resultat, som den højtærede 
stats- og udenrigsminister har kunnet fore- 
lægge for det høje ting, et overmåde til- 
fredsstillende resultat. Men det er naturlig- 
vis således, at man kan vedtage, hvad man 
vil, det afgørende bliver dog, hvorledes ved- 
tagelserne føres ud i livet. Administrative 
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handlinger vil kunne udhule enhver er- 
klæring, også disse erklæringer. Det 'er 
utvivlsomt en fordel, at Kiel-erklæringen i 
dag er bekræftet og for de væsentlige afde- 
lingers vedkommende er blevet en tysk rigs- 
erklæring; men dette gør det ikke mindre 
vigtigt, at erklæringerne oppe i landet 
Slesvig-Holsten bliver ført således ud i 
livet, at det svarer ikke blot til bogstaven i 
erklæringerne, men også til ånden i erklæ- 
ringerne, og jeg vil gerne på . min gruppes 
vegne fremhæve den overordentlig store 
betydning, vi tillægger netop dette forhold. 
På en række områder vil det stadig være 
Kiel-erklæringen, der er gældende og ret- 
ningsgivende, nemlig for de områders ved- 
kommende, der ikke omhandles i den nye 
erklæring. Det gælder stats- og boligret 
for danske statsborgere, der arbejder i 
mindretallets tjeneste, og det gælder bestem- 
melserne om friserne. 

Et  ganske særligt ansvar vil der i den tid, 
der nu ligger for, komme til at hvile på den 
slesvig-holstenske ministerpræsident. Mange 
er de handlinger i den tid, der er gået, 
siden krigshandlingerne sluttede, der har 
skabt bitterhed og skuffelse i alle danske 
sind. Vi finder, der er blevet handlet ilde 
imod vore landsmænd, at menneskerettig- 
heder er blevet trådt under fode. Men vi er 
rede til at glemme uret, der er øvet, hvis 
vi kan gå ud fra, at det her drejer sig om et 
kapitel, der er sluttet, hvis vi har lov 
at forstå den slesvig-holstenske minister- 
præsident og med ham hans regering og 
hans landdag således, at fra nu af vil der 
ikke blive tale om overgreb imod, vore 
landsmænd dernede. 

Det vil næsten være umuligt for mig ikke 
at gøre et par ganske enkelte bemærkninger 
om den tale, der for få dage siden er blevet 
holdt af den slesvig-holstenske minister- 
præsident, von, Hassel. Det er en tale, der 
indeholder mange ting, jeg kan slutte mig 
til, det er en tale, der på mange oniråder 
giver tilslutning netop til den politik, vi 
ønsker ført, men der er dog punkter i denne 
tale, der på en ganske betænkelig måde 
minder om fortiden, og jeg håber, at det 
netop kun er fortiden, der her er tale om. 
Må jeg have lov at sige, at jeg forstår ikke 
den slesvig-holstenske ministerpræsidents 
mening, når han angående kontaktudvalgets 

arbejde i Sydslesvig siger, at hvis det skulle 
komme dertil 홢 hvad vi ikke håber, siger 
ministerpræsidenten 홢 at det tyske mindre- 
tal ikke har en repræsentation i det danske 
folketing, ville kontaktudvalgets arbejde 
måske ikke kunne fortsættes. Jeg er ikke i 
stand til at se nogen forbindelse mellem de 
to ting, og jeg håber, at der her er tale om en 
udtalelse, der viser < tilbage og ikke viser 
frem. 

Jeg står også uforstående overfor de 
udtalelser, den slesvig-holstenske minister- 
præsident har gjort om den efter hans 
mening overraskende udvikling, der har 
været i den danske bevægelse. Overraskende, 
ja, men en udvikling, der bygger på histo- 
riens grundlag, en udvikling, der taler også 
til dette lands egen fortid; overraskende, 
ja, men vel ikke overraskende for de mange, 
der har oplevet, hvorledes netop i vor 
tid mennesker har søgt tilbage imod den 
tid, der kunne lære dem så meget, også 
om nutiden. Den slesvig-holstenske mini- 
sterpræsidents tale må vel også forstås 
under hensyntagen til, at der for øjeblikket 
er, en kommunal valgkamp i gang dernede, 
således at der måske derfor bruges udtryk, 
der ikke ville være blevet benyttet i andet 
tilfælde. 

De erklæringer, der er til behandling her, 
drejer sig om den danske folkegruppe i Syd- 
slesvig, men også om den tyske, folke- 
gruppe i Nordslesvig, og det vil måske 
være naturligt, om vi netop i dette øjeblik 
stiller os selv det spørgsmål: Har vi da 
handlet således overfor den tyske folkegrup- 
pe i Nordslesvig, som vi ønsker der skal 
handles mod den danske folkegruppe i 
Sydslesvig? Det vil være naturligt, om vi 
i dette øjeblik stiller os selv det spørgsmål, 
om det tyske skolevæsen efter 1945 indtager 
en rimelig stilling. Jeg tror, vi har lov til 
at sige, at vi vel kan være vore handlinger 
bekendt. I 1945; stod vi overfor et tysk 
skolevæsen i Nordslesvig, der på alle om- 
råder havde tjent en fremmed magt. Vi 
stod overfor et tysk skolevæsen, der gennem 
hele sin struktur, gennem den måde, hvorpå 
der blev undervist, gennem de bøger, der 
blev benyttet til undervisningen, virkede 
ikke blot imod danske interesser, men 
imod selve demokratiets interesser, og tjente 
nazismen. 

Jeg har her for mig en regnebog for de 
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tyske folkeskoler dernede, 8. hefte. Der er 
altså ikke tale om en historisk lærebog 
eller om en lærebog i samfundsvidenskab, 
der er tale om en regnebog. Jeg beder om 
formandens tilladelse til at citere et par: 
overskrifter. En af . overskrifterne hedder: 
홢Hvad Føreren har været for det tyske 
folk!" En anden hedder: 홢Nationalsocialis- 
men har forstået at rydde op i den uheldige 
arv". Her møder man altså racelæren i den 
allermest ubehagelige form. Man kan blade 
videre, og selvom man kun holder sig til 
overskrifterne, vil man  se, , at der er over- 
måde meget at indvende mod disse lære- 
bøger. Forholdene var altså således, at en 
karantænetid ganske simpelt var nødven- 
dig, hvilket også kom stærkt frem på mødet 
i Aabenraa i 1945. Jeg tror også, man har 
lov til at sige det således, at man fra det 
tyske mindretals s i d e  i  hvert fald de af dem,: 
der ikke stod i nazisternes rækker 홢 fuldtud 
erkendte dette. Men da denne karantæne- 
tid var forbi, begyndte man så tidligt, som 
det var muligt, at tilbagegiye det tyske 
mindretal de skolerettigheder, som . det 
naturligvis var vor mening de skulle have, 
igen. Jeg behøver blot at minde om for- 
handlingerne i folketinget og i landstinget, 
dengang; da blev der, tror jeg, af alle ord- 
førerne givet udtryk for, at den omstændig- 
hed, at de tyske skoler var lukket, var noget 
midlertidigt, og at man ønskede, at der 
påny skulle være en tysk n d' re talsskole. 

Vi er nu stillet overfor det spørgsmål, om 
vi vil videreføre denne linie, eller om vi 
på et bestemt tidspunkt vil sige: ne j ,  
hertil gælder skolefriheden og ikke længere. 
Min gruppe er af den opfattel",, at dette 
ville være en urimelig, og urigtig måde at, 
tage tingene på. Min gruppe er af den op- 
fattelse, at den høje regerings fprslag om 
ophævelse af skolelovens § 4 er rigtig, og 
at det; er rigtigt at give det .tyske mindretal 
adgang til en eksamensskole. Det ville vel 
også være vanskeligt, samtidig med at vi 
med stolthed ser, hvorledes den danske 
skole bliver opbygget i Sydslesvig, samtidig 
med at vi udtaler ønsket om, at der skal 
være mulighed for en dansk eksamens- 
skole i Sydslesvig, da , at erklære, at denne 
mulighed ikke skulle være tilstede for det 
tyske mindretal i Nordslesvig. 

' Når dette er sagt, vil jeg gerne have lov % 

at tilføje, at et meget stort ansvar i den 
kommende tid vil påhvile det tyske mindre- 
tal og dets ledelse. I mange danske sind og 
specielt vel i Nordslesvig, hvor man er 
begivenhederne inde på ., livet på en ganske 
særlig måde, sidder endnu erindringen om 
en tid, dja Hitlers vej var den nordslesvigske 
tyskheds vej og Hitlers politik den nord- 
slesvigske tyskheds politik., 

Vi har med tilfredshed hørt , nye toner 
fra det tyske mindretal, og det er vort håb, 
at disse toner indvarsler en ny tid,: hvor 
det er tilslutning, ikke til autoritære livs- 
former, men til det vesttyske demokratis livs- 
opfattelse, der søges. Vi har givet/ det tyske 
mindretal fuld medborgerret i vor stat, og 
erklæringen af i dag skal forstås som en 
udstrakt hånd. 

Jeg ved godt, og, det vil sikkert også 
komme til orde under denne debat, at der er 
nogle af vore landsmænd i Nordslesvig, der 
ser anderledes på disse ting, og som har 
vanskeligt ved at glemme det, der er sket. 
Jeg vil gerne heroverfor gøre nogle, ganske 
enkelte bemærkninger. Jeg vil først gøre 
opmærksom på, , at den tyske eksamensskole 
i Nordslesvig jo ikke kom som følge af e t  
lovbud, men voksede frem op gennem 
20erne som en administrativ ordning, der 
senere fik lovsform. Hvorfor? Fordi man 
ganske enkelt følte, at det ville være urime- 
ligt og ude af pagt med den overmåde liberale 
lovgivning, vi havde skabt for det tyske min- 
dretal, at ville umuliggøre det for mindretallet 

. at føre sine børn frem :til, eksamen i ,en 
tysksproget skole., Og, taler man om det 
tyske gymnasium i Aabenraa og om de lidet 
lystelige erindringer, de r  knytter, sig dertil, 
vil jeg gøre den ene bemærkning, at hvis 
man vil gå efter, hvor mange af de ele- 
ver, der er udgået fra det tyske gymna- 
sium i Aabenraa, der har øvet deres gerning 
i det tyske mindretal, vil man komme til et ;홢 
overordentlig lille tal 홢 jeg gad vide, om 
tallet; er højere, end at det kan tælles på 
fingrene på een hå,nd;, de øvrige søgte bort, 
ganske naturligt, .fordi det tyske mindretal 
havde søgt at skabe en eksamensskole, der 
ikke. var i pagt med det naturlige behov, 
mindretallet havde for en eksamensskole. 
Den kunne ikke give muligheder for de børn, 
der skulle føres frem til studentereksamen. 
Derfor tror jeg heller ikke, det ville være 
klog politik, om et nationalt mindretal ville 



3481 13/4 55: 1. bell, 'af f. t. béslutn. om det tyske mindretals rettigheder m. m. 3482 

[Bøgholm.] 
søge at skabe' en eksamensskole, der ligger 
udover det naturlige behov. 

Det er mit håb, at de to erklæringer, der 
så stærkt optager sindene, vil bringe lysere 
farver ind i forholdet mellem Danmark og 
Tyskland. Det, vi kalder grænseforholdet, 
ville på afgørende måde få sit præg af så- 
danne lysere farver. 

Det må nu engang være målet for euro- 
pæisk samairbéj de at nå frem til en ændring 
af selve grænsebegrebet. Oprindelig var 
grænsen ikke nogen linie, men et overdrev 
mellem folkene, og det var først, da græn- 
sen blev en linie, at grænserne blev udgangs- 
punkt for langt de fleste krige på Europas 
fastland. Set fra det europæiske samarbejdes 
synspunkt er det en grænseopgave at knytte 
nationerne nærmere sammen. 'Derved for- 
trænges : grænselinien, men grænselandets 
betydning bliver ikke mindre, tværtimod. 
Det betyder ikke, at den nationale grøn se- 
kamp vil ophøre. Det betyder ikke, at der 
ikke stadig vil Være en stor dansk indsats 
at øve på begge sider grænsen i det land, der 
så længe var vort. Vor kultur s'øger sin 
fremskridtslinie gennem en fri meningsbryd- 
ning. Det er denne meningsbrydnings fri- 
hed, vi ønsker sikret. Det er ikke dansk eller 
tysk prædiken i Slesvigs kirker, der skaber 
uvilje mellem Danmark og Tyskland, det er 
de stængte kirkedøre. Det er ikke skolens 
danske eller tyske barnetale, der skaber 
dårlige forhold mellem danskere og tyskere, 
men: det er den hindrede eller vanskelig- 
gjorte skolegang. Vi har, danske og tyske, i 
de erklæringer, der nu foreligger til behand- 
ling i vore parlamenter, givet udtryk for, at 
vi ønsker @ at 홢 give frihedskår til både dansk 
og tysk. 

Det er med glæde, ja, vel næsten med 
stolthed, vi i dag kan se på det arbejde, 
landsmænd har øvet og øver syd for græn- 
sen. Det er med stolthed, vi ser på den ind- 
sats, de har øvet. Det er med glæde, vi er i 
stand til at give dem hjælp til at øve deres 
arbejde i den kommende tid. 

Mange har i den tid, der er gået, tålt, 
som om Sydslesvigs danskhed var en kunstig 
danskhed,' fremkaldt' a f  efterkrigsforhold. 
De glemmer, at Sydslesvig gik bort fra 
Danmark som en følge af begivenhederne 
efter julirevolutionen i Frankrig i 1830, da 
Sydslesvigs :홢 ungdom - søgte bort imod fri- 

heden, som den ikke mente at finde i Frede- 
rik den Sjettes Danmark, men som den 
mente var at finde ved Tysklands univer- 
siteter. Det er denné frihedstrang, der 
dengang førte dele af Sydslesvigs ungdom 
bort fra Danmark, som nu har været med- 
virkende til at føre Sydslesvigs ungdom til- 
bage t i l  Danmark. I den tid, der kommer, 
vil Sydslesvig blive enten en kløft eller en 
bro mellem dansk og tysk. Vi ønsker, at det 
må blive broen. 

Med disse bemærkninger vil jeg gerne på 
mit partis vegne give tilslutning både til 
forslaget til folketingsbeslutning og til lov- 
forslaget. 

Jørgen Jørgensen (Lejre): De afsluttede 
dansk-tyske forhandlinger må siges at være 
forløbet på særdeles tilfredsstillende måde. 
Vigtige spørgsmål for Sydslesvigs danske 
blev, klaret, og den tyske íorbundsregerings 
positive standpunkttagen til de anerkendte 
demokratiske synspunkter vedrørende na- 
tionale mindretal er der grund til at tillægge 
betydelig værdi. Den tyske forbundsrege- 
rings tilsagn om at ville arbejde for, at valg- 
loven til Kiélerlanddagen ændres, så det 
danske mindretal i Sydslesvig på lige fod 
med andre borgere i landsdelen kan blive 
repræsenteret i landdagen, er det direkte 
udtryk for Bonnregeringens vilje til at efter- 
leve grundsætningerne i en demokratisk 
mindretalspolitik. Vi venter og håber at se' 
flere beslutninger af samme karakter på 
andre områder i tysk administration i Syd- 
slesvig. Fra dansk side kan det kun være 
en glæde og tilfredsstillelse at fastslå, som 
det sker i regeringens forslag til beslutning, 
at vi fremdeles vil efterleve og overholde 
retsprincipperne i mennèskerettighedernes 
erklæring, sådan som de er praktiseret i 
dansk mindretalspolitik i Nordslesvig siden 
1920. 

Under de drøftelser af mindretalspro- 
bleìnerrie, som de dansk-tyske forhandlinger 
giver anledning til, vil det være naturligt 
ved denne lejlighed at se på mindretals- 
spørgsmålet, som det har formet sig syd og 
nord for grænsen siden 1920. 

Det var med oprigtig glæde og med en 
vis stolthed, at Danmark under fredsfor- 
handlingerne i Paris i 1920 kunne fastslå 
og få godkendt af de allierede stormagter, 
at den danske grundlov var så rummelig og 
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frisindet, at en særlig mindretalsordning for 
det tyske mindretal, som nu, kom indenfor 
dansk landområde, ikke yar nødvendig. 
Danmarks frie, demokratiske forfatning tog 
et så vidtgående hensyn til den enkelte 
borgers personlige, åndelige og. politiske 
frihed, at også et fremmed nationalt mindre- 

. tal under fuldt betryggende vilkår kunne 
leve sit frie nationale liv indenfor , den gæl- 
dende grundlovs rammer. 

Dette var jo virkelig en stor anerken- 
delse af dansk demokrati. Under den da- 
gældende grundlov byggede vi så efter 
1920 en lovgivning op i Sønderjylland, som 
blev forbilledlig for mindretalsordninger 
overalt i Europa. Det gjaldt ikke mindst 
på skolens, på kirkens og på kulturlivets om- 
råde. At den politiske ligeret var sikret 
mindretallet, betragtede vi i Danmark som 
selvfølgeligt, og under administrationen af 
de gældende love lagde man fra danske 
myndigheders side stor vægt på og gennem- 
førte, at ingen forskelsbehandling fandt 
sted, men at alle uden hensyn til nationalt 
sindelag var lige for loven. 

Skolevæsenet i de sønderjyske landsdele 
blev opbygget på en sådan måde, at for- 
ældrene frit kunne vælge, om deres børn 
skulle deltage i, undervisningen i rene dan- 
ske skoler, eller om de skulle undervises i 
tysksprogede offentlige skoler. Ved siden 
deraf var der adgang til oprettelse af private 
tyske skoler, som tilskudsmæssigt var stillet 
på samme måde som private danske skoler, 

(j-rundsynspunktet fra dansk side, var 
dette, at når der i Danmark var undervis- 
ningspligt for alle børn indtil det 14. år, 
måtte alle forældre uden hensyn til stand 
og stilling eller til national eller religiøs 
opfattelse have adgang til at få denne under- 
visningspligt fyldestgjort, ved det offentlige 
skolevæsen., Ønskede man selv at påtage 
sig ansvaret for børnenes undervisning, 
kunne man også det ved oprettelse af private 
skoler, hvortil staten ydede et vist tilskud. 
På alle disse områder var der fuld ligestil- 
ling for alle forældre, enten de hørte, til 
mindretallet eller sluttede op om de danske 
skoler. Der var ingen forskelsbehandling af 
nogen art. 

Principielt omfattede denne fuldstændige 
ligestilling kun børnene i den undervis- 
ningspligtigealder og gjaldt ikke eksamens- 
\ : 

skolen eller anden videregående uddannelse, 
men efterhånden godkendte man dog fra 
de danske skolemyndigheders, side også 
tyske eksamensskoler, både mellemskole, 
realskole ,og gymnasium. 

Om berettigelsen af tyske eksamensskoler 
var der i årene fra 1920 og, til 1940 noget 
delte meninger indenfor danske skolemyn- 
digheder. Det- tyske gymnasium i Aaben- 
raa kom noget .,,hovedkulds og umotiveret 
ind i billedet, og realeksamensordningen 
bredte sig ved stærk pågåenhed fra dot 
tyske mindretals side, også noget mere end 
vi dengang egentlig syntes helt passende,, 

Under hele denne skoleudvikling ,i Nord- 
slesvig efter 1920: skete der for det danske 
mindretal syd for grænsen ikke noget til- 
svarende. Der blev ganske vist, i Flensborg 
oprettet danske kommuneskoler, og der 
blev. også ydet meget beskedne offentlige 
tilskud til danske private skoler syd for 
grænsen, men en: ligestilling, der svarede til 
skoleforholdene i Nordslesvig, var der over- 
hovedet ikke tale om. 

Da skoleforholdene i Nordslesvig efter 
Tysklands sammenbrud i 1945 blev taget 
op til drøftelse, blev der fra flere sider 
rejst kritik af det frisindede skolestyre, 
Danmark havde gennemført overfor det 
tyske mindretal i årene efter 1920. "i 

Jeg mener, at denne kritik var ubegrun- 
det. Det var. rigtigt, at mange indenfor det 
tyske mindretal. under besættelsen havde 
misbrugt den frihed, Danmark så rund- 
håndet havde givet mindretallet, og. dette 
misbrug kunne med rette vendes som en 
anklage mod dele af det tyske mindretal, 
men det var ubegrundet at vende kritikken 
mod den danske skolelovgivning. Danmark 
havde udfra et redeligt og. oprigtigt ønske 
om at overholde og efterleve de høje mo- 
ralske og menneskelige grundsætninger, som 
demokratiet bygger på, søgt a t, realisere 
disse idealer i forholdet overfor et fremmed 
mindretal. Dette standpunkt vil , aldrig 
komme Danmark til skade, tværtimod. Det 
er vort eneste ståsted og de små nationers 
stærkeste værn altid selv at efterleve og 
overholde de grundsætninger, som er demo- 
kratiets kærne og, udgangspunkt. Der er 
da heller ingen tvivl om, at den stærkeste 
løftestang for at tilvejebringe bedre vilkår . 
for det danske mindretal i Sydslesvig ,,er 
Danmarks mindretalspolitik i 홢 Nordslesvig. 
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Skolemyndighederne i Kiel og admini- 

strationen i Sydslesvig har dog endnu meget 
at rette på, før skoleforholdene i Sydslesvig 
kan sammenlignes med forholdene i Nord- 
slesvig. : 

Det, har været meget glædeligt at erfare 
den forståelse af mindretalsproblemerne, 
som er kommet til udtryk fra regeringen i 
Bonn under de dansk-tyské forhandlinger. 
Det må nu meget håbes, at denne forståelse 
også efterhånden vil vise sig i Riel. Efter 
det, som hidtil er fremkommet, synes den 
gode viljes politik ikke endnu helt at være 
slået igennem hos regeringen i Kiel. Mini- 
sterpræsident von Hassels; udtalelser lover 
ikke altfor godt i så henseende. Det bliver 
imidlertid på Kielregeringens gerninger, det 
herefter skal kendes, om der står alvor bag 
ordene, som indeholdes i den tyske forbunds- 
regerings højtidelige bekendelse til friheds- 
rettighederne i den afgivne erklæring i for- 
bundsdagen. 7 

Indtil videre er der grund til for os i Dan- 
mark at stille os afventende overfor for- 
holdenes udvikling i Sydslesvig. Vi håber 
og ønsker, at ånden og tonen, der har præget 
de dahsk-tyske regeringsforhandlinger, er 
udtryk for en ny tids tankegang i et demo- 
kratisk Tyskland. Viser dette sig at være 
tilfældet, bør Danmark række hånden ud 
til forhandling og forståelse; det kan bi- 
drage til udbygning af det mellemfolkelige 
samarbejde over landegrænserne, som vi 
alle må ønske. 

Mange ulykker og megen bitter strid har 
mindretalspro blèmerne voldt gennem ti- 
derne. En uforstandig, behandling af natio- 
nale mindretal har ofte skabt uro og fjendt- 
lighed ved grænserne, hvor nationale syns- 
punkter ikke sjældent blev udgangspunktet 
for nationalistiske bevægelser, der rejste 
folkene mod hinanden. Spørgsmålet Oll 
mindretallenes stilling må i fremtiden søges 
løst på international basis. F r a  at  være 
nationale urocentre kunne og burde mindre- 
tallene blive formidlere mellem folkene og 
brobyggere over grænserne. Overalt hvor 
Danmark kan yde et bidrag til at fremme en 
sådan udvikling, bør vi gøre det. Her er 
et område, hvor opgaven ligger lige for 

- . vor dør. 
I overensstemmelse med Danmarks hid- 

tidige holdning lige siden 1920 vil det være 

rimeligt, at forbudet mod tyske eksaminer, 
der blev indsat i loven i 1946, nu bliver 
ophævet. Denne bestemmelse, der var en 
reaktion efter besættelsen, vil det nu være ' 
naturligt at afvikle. Når mellemskoleeks- 

1 amen og realeksamen efterhånden ér blevet 
en deI af folkeskolen, ér det vanskeligt 
efter den stilling, Danmark tidligere har ind- 
taget, at opretholde den forbudsbestemmelse 
mod eksaminer, som 1946:.loven indeholder. 

Danmarks erfaringer i mindretalsspørgs- 
mål har lært os, at' forbud er den dårligste 
metode at anvende. Forbud kalder altid 
på modstand og skærper modsætningerne 
i et grænseland. Det siger da også sig selv, 
at danske i Sydslesvig ikke med nogen 
vægt kan rejse krav om eksamensret i Syd- 
slesvig, såfremt vi i Danmark opretter for- 
budet mod eksaminer i tyske skoler i Nord- 
slesvig. Og svarer det ikke bedst til hele 
vor holdning siden 1920, at vi giver størst 
inulig frihed for mindretallet i alle skole- 
spørgsmål, så mindretallet efter eget frit 
valg kan tilpasse sig samfundslivets funk- 
tioner, netop for at undgå, at mindretallet 
bliver en isoleret gruppe i samfundet? 
Det, man må stræbe imod i vor mindretals- 
politik, er at give kulturkampen i grænse- 
landet lige vilkår, og at den enkelte bbrgers 
ret til at leve sit nationale liv ikke an- 
tastes. 

Den foreslåede ændring i loven af 194.6 
har fremkaldt en del kritik i Sønderjylland, 
hvor man blandt andet beklager sig over, 
at landsdelens skolemýndigheder ikke er 
blevet hørt og ikke er taget med på råd, 
før regeringen traf sin beslutning. Jeg for- 
står særdeles vel, at befolkningen dernede, 
der har disse forhold så nær ind på livet, 
kan føle sig skuffet over at være holdt uden- 
for for h andlingerne, men er man i øvrigt 
enig i, at det samlede resultat af de dansk- 
tyske forhandlinger er tilfredsstillende, er 
dette dog det væsentlige. 

Jeg kan anbefale det , foreliggende for- 
slag til beslutning, og jeg kan i henhold til 
det, jeg hår sagt, også anbefale ændringerne 
i skoleloven. De retsprincipper, som inde- 
holdes i forslaget til beslutning, er gennem 
30 års lovgivning og administration aner- 
kendt og godkendt af hele, det danske folk. 
Jeg vil udtale håbet om, at disse retsprin- 
cipper må finde tilslutning fra stadig større 
og større kredse i verden og blive et led i 
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bestræbelserne for at udbygge forståelsen 
mellem folkene, som det må være demokra- 
tiets store mål at arbejde for., 

Aksel Larsen: Det, der behandles her, 
foregives at være en ensidig dansk regerings- 
erklæring, hvortil man søger folketingets 
godkendelse, en regeringserklæring angående 
det tyske mindretals rettigheder i Danmark, 
og det 'foregives, at dette ikke er nogen 
statstraktat mellem Danmark og Tyskland 
om mindretallenes rettigheder. Selvom man 
foregiver dette, kommer man ikke udenom, 
at dér har været ført temmelig langstrakte 
forhandlinger, hvis forløb jeg ikke er be- 
kendt med, og at der foreligger såvel en 
dansk som en tysk regeringserklæring, og 
at det øjensynlig er sådan, at den tyske 
forbundsregerings erklæring kun fer afgivet 
på betingelse af, at der også bliver afgivet 
en tilsvarende og modsvarende dansk re- 
geringserklæring. Når man erindrer sig 
dette, når man til overflod tænker på be- 
skrivelser og fotografier af underskrivelses- 
ceremonien i Bonn, som foregik efter de 
bedste eller dårligste mønstre, og som ikke 
helt kan undgå at få en til at tænke på en 
ceremoni, en tidligere dansk udenrigsmini- 
ster deltog i i december 1941 i Berlin, når 
man tænker på alt dette, kan man ikke 
komme til andet resultat, end at det; man 
forlanger: folketinget her skal godkende eller 
give sin tilslutning til, reelt er en stats- 
traktat om mindretallenes rettigheder på 
begge sider af grænsen ;홢 det, man hidtil 
officielt fra dansk side har erklæret at man 
ikke fandt fornødent. og under ingen om- 
stændigheder ville indlade sig på. 

Hvad den danske regeringserklæring, 
der her forelægges til' folketingets godken- 
delse, angår, så består den af en række 
ganske kønne ord, men i sit første kapitel 
indeholder den en række påståede retsprin- 
cipper, som skal lægges tiF grund for be- 
handlingen af det tysksindede mindretal 
i Danmark, men som, uanset at de er fast- 
lagt i grundloven, absolut ikke prakti- 
seres konsekvent i Danmark iøvrigt. Det 
er meget godt, at man her på det tålmodige 
papir fastslår, at i Danmark er dér lighed 
for loven, ytrings- og pressefrihed, forsam- 
lings- og foreningsfrihed, ret til frit at vælge 
erhverv og arbejdssted, ret til frit at danne 

politiske partier og lige adgang til enhver 
offentlig stillihg efter evner, egnethed og 
faglige kvalifikationer 홢 d. v. s. at der med 
hensyn til embedsmænd, funktionærer og 
arbejdere i offentlig tjeneste ikke må gøres 
forskel mellem personer, der tilhører det 
tyske mindretal og andre statsborgere 홢 
og endelig ret til ligelig behandling, hvor- 
efter ingen må forfordeles eller begunstiges 
på grund af sin afstamning, sit sprog, sin 
herkomst eller sine politiske anskuelser. 
Det er meget godt, at man fastslår, at dette 
er almindelige retsprincipper i Danmark, 
og det er selvfølgelig særdeles sniukt, at 
man siger, at disse retsprincipper så sande- 
lig også gælder for det tyske mindretal, 
men det ville være ønskeligt, om de gjaldt 
i Danmark i almindelighed, og det ved jo 
enhver, det ved også den højtærede stats- 
og udenrigsminister, ikke er tilfældet. 

Det er jo sådan, at den bevægelse, eller 
hvad man skal kalde det, som internationalt 
er blevet karakteriseret med navnet Mac 
Carthyisme, har grebet over på dansk 
statsmyndighed og dansk administration, 
hvad der i allerhøjeste grad gør disse rets- 
principper illusoriske ikke alene for mange 
kommunister, men for alle, som mistænkes 
for ikke at godkende den officielle, knæsatte 
danske udenrigspolitik, alle, som på nogen 
måde kan siges at være modstandere af 
Atlantpagten, eller som af den ene eller 
den anden grund er havnet i det politiske 
politis hemmelige kartoteker, hvis eksistens 
i sig selv er i strid med de retsprincipper, 
man udbasunerer i regeringserklæringen. 
Man må tillade mig at sige, at jeg ikke kan 
få så forfærdelig megen respekt for en 
regeringserklæring, som i sin almindelige 
del roser Danmark for at holde disse rets- 
principper højt, når det i praksis er sådan, 
at de trædes under fode, og at regeringen 
og statsmyndighederne går i spidsen, når 
det gælder om at træde dem under fode. 
Det stiller os ikke mere forsonligt overfor 
rfegeringserklæringen, at man siger, at disse 
retsprincipper i det mindste skal gælde 
for tyskere. 

Hvad angår det kapitel i regeringserklæ- 
ringen, der mere konkret skal være møntet 
på det tysksindede mindretal i Danmark, 
siger det ikke noget nyt. Det siger intet 
andet end det, der hidtil har været gældende 
og 홢 hidtil har været 홢 praktiseret, og der; er 
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ikke mig noget bekendt om,, og jeg tror 
ikke, der er nogen andre noget bekendt 
om, at Danmark har handlet anderledes 
overfor det tysksindede mindretal, end det 
siges i denne erklæring. Men under disse 
forhold må man have lov til at,  spørge, 
hvad denne danske regeringserklæring så 
skal til for. Den er så inderlig overflødig, 
men den kan ganske vist give et ubehageligt 
indtryk, i hvert fald udenfor Danmarks 
grænser, af, at Danmark ikke hidtil har 
indrømmet folk af anden nationalitet lige 
rettigheder med andre danske statsborgere, 
og at vi nu er kommet til at tænke på vor 
samvittighed og derfor vil revidere vor 
praksis. 

Forholdet er det, at det; tysksindede 
mindretal i Danmark har haft alle de 
rettigheder, det kunne påberåbe sig, er 
blevet behandlet demokratisk, ja, oven i 
købet har en, repræsentant i folketinget, 
skønt det i forhold til det stemmetal, 
der ellers skal til for at sikre et folketings- 
mandat, ikke er berettiget dertil, og under 
disse omstændigheder må vi anse det for 
ganske urimeligt, at  der er afgivet ,en sådan 
erklæring af den danske regering. Men som 
jeg allerede har sagt det: man har ind- 
trykket af, at den erklæring, der er afgivet 
af den tyske forbundsregering, og som fore- 
ligger her som bilag til forslaget, er afgivet 
på betingelse af, at Danmark afgav den 
erklæring, man i dag søger folketingets; god- 
kendelse af. 

Den højtærede stats- og udenrigsminister 
henviser til, at folketinget i oktober i fjor 
gav ham bundet mandat, da han rejste til 
Paris, forlangte, at han skulle søge at 
opnå en retfærdig og demokratisk behand- 
ling af det dansksindede mindretal i Syd- 
slesvig; og påberåbende sig dette bundne 
mandat kommer den højtærede minister nu 
med denne erklæring fra den danske regering 
og med denne erklæring fra den tyske for- 

, bundsregering. Jeg tror ikke, det var en 
sådan erklæring fra den tyske forbunds- 
regering, folketinget var ude efter eller 
ønskede i oktober. Jeg tror ikke, man kan 
være tilfreds, hverken med de former, 
hvorunder denne erklæring er blevet til, 
eller med selve erklæringen. Det, folketinget 
ønskede, var en ændret og en retfærdig 
behandling af det dansksindede mindretal 

i Sydslesvig. Det var,ikke en regeringserklæ- 
ring, som i ord måske kan se meget smuk ud, 
men med hensyn til hvilken man intet ved 
om, hvordan; den vil blive praktiseret. 
Ja, det er måske for stærkt sagt, at man 
intet ved om, hvordan den vil blive prakti- 
seret, for vi har jo vore erfaringer såvel 
fra tiden før krigen som fra tiden efter 
1945. I den forbindelse nødes jeg til at 
minde det høje folketing om, at vi i forvejen 
har den såkaldte Kiel-overenskomst, som 
er vedtaget af den slesvig-holstenske land- 
dag den 26. september 1949. Hvis man 
sammenligner Kiel-overenskomsten med den 
vesttyske forbundsregerings erklæring, kom- 
mer man til det resultat, at Kiel-overens- 
komsten er mere omfattende, mere konkret, 
mere løfterig end den vesttyske forbunds- 
regerings erklæring, og man må alene af 
den grund have lov til at stille sig selv det 
spørgsmål: Hvad skal vi med en ny erklæ- 
ring, når vi i forvejen har en overenskomst, 
der i det mindste dækker alle de områder, 
der dækkes af forbundsregeringens; erklæ- 
ring, og på visse områder går endnu videre? 

Dernæst må man også stille spørgsmålet: 
Hvor, megen tro kan man have til forbunds- 
regeringens erklæring, når Kiel-overens- 
komsten, højtideligt vedtaget af den slesvig- 
holstenske landdag, er blevet behandlet 
som det, man på, tysk kalder en lap papir, 
er blevet trådt under fode, og man på trods 
af ; Kiel-overenskomsten har, tilladt sig en 
uendelig lang række vilkårligheder og uret- 
færdigheder overfor det dansksindede min- 
dretal i Sydslesvig? Jeg kunne godt her 
give en række eksempler på dette, men jeg 
anser det,ikke for nødvendigt, da det for 
det første er almindeligt kendt og for, det 
andet hvert eneste medlem af folketinget 
fornylig har fået tilstillet materiale, der 
temmelig udførligt dokumenterer, hvorledes 
man i praksis handler mod Kiel-overens- 
komsten eller søger at komme udenom de 
løfter og forpligtelser, man har givet i 
denne. 

IsTu er de ærede ordførere, der har holdt 
rørstrømsk anbefalende taler, før jeg fik 
ordet, opmærksomme på, at den slesvig- 
holstenske ministerpræsident von Hassel 
den 31. marts har holdt en tale i den sles- 
vig-holstenske landdag, som både i sin tone 
og i sit indhold var adskilligt anderledes end 
erklæringen fra forbundsregeringen, som 
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han var bekendt med. Vi har oven i købet 
måttet opleve, at den varmeste tilhænger af 
det intimest, mulige danske makkerskab med 
Vesttyskland efter, at have beklaget sig 
over ministerpræsident von Hassels ube- 
hagelige tale udtrykker håbet om, at hr. 
von Hassel har ment det modsatte af, hvad 
han sagde. Man må undskylde mig, folk med 
almindelig sund fornuft kan da begribe, 
at von Hassel har lagt ,sordin på ,sin tale i 
landdagen, men at von Hassels tale er et 
varsel om, at også den vesttyske forbunds- 
regerings højtidelige erklæring i praksis vil 
blive behandlet som en lap papir. 

Der står ikke noget i den vesttyske for- 
bundsregerings erklæring om det, som er 
blevet gjort til noget af det væsentligste. 
Hvorvidt det er det væsentligste, ja, derom 
kan man tvivle, men naturligvis har det 
stor betydning, nemlig ophævelse af 5 pct.s 
klausulen i valgloven for Slesvig-Holsten, 
hvad angår nationale mindretal. Jeg forstår 
på det, der er forelagt, og det, der er sagt, 
at man mener at have sikkerhed for, at 5 
pct.s klausulen vil blive ophævet i hvert 
fald for det danske mindretals vedkom- 
mende, således at det ikke af 5 pct.s klausu- 
len hindres i at få repræsentation i land- 
dagen i 1958. Men der består desværre en 
mulighed for, at det danske mindretal i 
1958 ikke kan mønstre tilstrækkelige stem- 
mer til alligevel at blive repræsenteret. Det 
kommer nemlig også til at afhænge af, hvor- 
dan valgkredsinddelingen bliver, og jeg 
ville være meget glad, hvis den højtærede 
stats- og udenrigsminister ville oplyse tin- 
get om, hvilke forhandlinger man har ført 
om denne særlige form for valgteknik eller 
manglende valgdemokrati i det Tyskland, 
man vil gøre til Danmarks allierede. Det er 
jo sådan, at trods 5 pct.s klausulens eksi- 
stens ville det dansksindede mindretal i 
Sydslesvig have været repræsenteret i land- 
dagen efter valget i 1954, hvis man ikke 
havde foretaget en vilkårlig valgkredsom- 
lægning udelukkende sigtende på at gøre 
det så vanskeligt for det danske, mindretal 

som muligt , at vinde kredsmandater, og 
hvis man ikke havde udnyttet den bestem- 
melse, der findes i den tyske valglov 홢 og 
som jeg iøvrigt ville finde er demokratisk 
홢 som tillader folk, der er bortrejst fra 
deres kommune, at stemme i en anden 
valgkreds på valgdagen. Man udnyttede jo 
dette sådan, at man i de kredse, som man 
anså for særlig truede trods valgkredsom- 
lægningen, arrangerede store tyske stævner, 
hvortil man, trak i tusindvis af vælgere, fra 
andre egne af Slesvig-Holsten. Disse afgav 
derpå deres; stemmer i de pågældende valg- 
kredse og var derved med til at forhindre, 
at det dansksindede mindretal vandt i hvert 
fald eet kredsmandat. 

Om den slags ting står der intet i erklæ- 
ringen. Der foreligger mig bekendt heller 
ikke nogen oplysning om det, men jeg vil 
gerne have oplysning, hvis sådan kan gives, 
om, hvorvidt man har sikret sig, at den 
slags metoder ikke bliver taget i anvendelse 
i fremtiden. Jeg er bange for, at man ikke 
har kunnet skaffe sig, en sådan sikkerhed, 
ligesom jeg er bange for, at man på , alle 
mulige områder trods de kønne ord i Kiel- 
overenskomsten og i den vesttyske forbunds- 
regerings erklæring rent administrativt eller 
ved alle mulige slags ,lovtrækkeri og chikaner 
vil sørge for, at det dansksindede mindretal 
ikke får de demokratiske rettigheder, man 
på papiret lover dem. 

Med denne , regeringserklæring . og med 
den dertil knyttede vesttyske forbundsrege- 
rings erklæring vil man ganske åbenbart 
skabe indtryk af, at de betingelser, folke- 
tinget stillede i oktober, er opfyldt. Jeg 
nødsages til at konstatere, at det er de ikke; 
jeg nødsages til at konstatere, at vi med alle 
de erfaringer, vi har -  og de er mange, og 
de er triste ikke kan have tillid til en sådan 
erklæring som den, der er afgivet af den 
vesttyske forbundsregering, og at vi er 
nødt til at sige: vis mig din tro af dine ger- 
ninger! Når man nu ikke alene vil udstede 
og her i folketinget søge konfirmeret en 
højtidelig dansk regeringserklæring om det 
tysksindede mindretals rettigheder i Dan- 
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mark, men også vil udvide disse rettigheder 
ved at give det tyske mindretals skoler 
eksamensrettigheder, så må det være tilladt 
at sige, at det havde været fuldkommen 
berettiget, om Danmark havde ventet, til 
det så, om der virkelig i praksis kom en ny 
kurs syd for grænsen. Det er urimeligt, at vi 
med de erfaringer, vi har bag os, går så 
langt, som regeringen her vil gå, uden at 
have anden sikkerhed end en tysk minister- 
præsidents underskrift på en lap papir. 

Nu er det jo indlysende, at man har for- 
ceret denne sag frem så meget som muligt, 
og man har fået skabt disse tå erklæringer, 
hvorved man vil søge at give det danske 
folk indtryk af, at nu er alt i orden i grænse- 
landet på begge sider af grænsen, og så 
håber man, at dét skal blive lettere at få 
befolkningen til at acceptere den ratifikation 
af Parisaftalerne om Vesttysklands genop- 
rustning og optagelse i Atlantpagten, som 
regeringen vil søge gennemført i de kom- 
mende dage. 

Det hænger altsammen sammen, og på 
grund af denne sammenhæng, men også af 
de grunde, jeg allerede har anført, ser vi os 
ikke i stand til at støtte det forslag til folke- 
tingsbeslutlling, der her er fremsat af stats- 
og udenrigsministeren. 

Lovforslaget om ændring af loven om 
private tysksprogede skoler mi m. kan vi 
heller ikke støtte. Vi kan ikke se, 'a.t der 
foreligger nogen reel begrundelse for en 
sådan lovændring. I 1945 og 1946 blev der 
gennemført en noget ændret, 'men på grund 
af de erfaringer, vi havde gjort,  ̂rimelig 
skoleordning for det tysksindede mindretal 
i Sønderjylland, som ikke ønskede at sende 
sine børn i danske offentlige skoler. Man 
reviderede denne lov i 1952 uden at kunne 
anføre nogen som helst rimelig grund for 
dens revision eller for revisionens vigtigste 
punkt: at skolekommissionernes særlige til- 
syn med de tyske skoler skulle ophøre og 
lægges ind under det almindelige skoletil- 
syn. Nu kommer man her og siger, at 홢 

, som det siges i lovforslagets bemærk- 
ninger 홢 

홢da de tysksprogede privatskoler for 
mindretallets vedkommende træder i ste- 

: det for den offentlige folkeskole, og da 
eksamensmellemskolen i henhold til folke- 
skoleloven af 18. maj 1937 § 3 formelt er 

gjort til en del af folkeskolen, og realklas- 
sen efter loven kan være knyttet hertil, 
finder man det ikke naturligt fortsat at 
opretholde det absolutte forbud imod, at 
der meddeles eksamensret til tyskspro- 
gede privatskoler i de sønderjyske lands- 
dele". 
Ja, man må undskylde mig, jeg kan ikke 

omstille mig så hurtigt. Folkeskoleloven ai 
18. maj 1937 var også gældende i 1945; den 
var gældende i 1946, den var gældende i 
1952, men i disse tre år kom ingen og sagde, 
at folkeskoleloven af 1937 forpligter os til 
at give de tysksprogede privatskoler eksa- 
mensret. Når man ikke sagde det dengang, 
nar man tværtimod så sent som i 1952 
mente, at det var i overensstemmelse med 
folkeskoleloven af 1937 at nægte de tysk- 
sprogede privatskoler eksamensret, så må 
man tillade mig at finde det mildt sagt 
ulogisk, at man nu med henvisning til en 
lov af 1937 vil indføre denne eksamensret 
for tysksprogede privatskoler. 

Jeg savner iøvrigt både i den højtærede 
undervisningsministers fremsættelse og i 
bemærkningerne til lovforslaget oplysning 
om, hvor vidtgående denne eksamensret 
skal være. Der tales om mellemskoleeksa- 
men og om realeksamen, men der nævnes 
intet om gymnasiet. Men vi ved dog, at 
indtil 1945 eksisterede der et privat tysk 
gymnasium i Aabenraa, og jeg synes dog, 
at det mindste, man kan oplyse folketinget 
om, er, om man har i sinde at gå så vidt, 
at man også vil give det tysksprogede 
mindretal . . .  nej, ikke det tysksprogede, 
for man taler jo dansk, men altså det tysk- 
sindede mindretal ret til påny at oprette 
et gymnasium, ret til. påny at føre elever 
frem til studentereksamen. 

Jeg ved meget vel, at man -홢 som ad- 
skillige af de ærede ordførere har gjort 
det 홢 vil finde på at sige: ja, men forud- 
sætningen for, at det dansksindede mindre- 
tal syd for grænsen bliver behandlet ordent- 
ligt og anstændigt er, at vi giver , denne 
indrømmelse nord for grænsen. Der mangler 
imidlertid uhyre meget, hvad angår ligevægt 
i behandlingen af de to mindretal, så man 
kunne roligt vente og se, om behandlingen 
af det dansksindede mindretal syd for græn- 
sen bliver bedre. Dertil kommer noget 
andet: at der er forskel på de to mindretals 
størrelse. 1945 ligger jo nu 10 år tilbage, og 
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det var fuldkommen berettiget og rimeligt 
i 1945 at sige: vi må se, hvor holdbar 
danskheden er i Sydslesvig. Men vi må 
erkende, at når den: er så stærk, som den 
har manifesteret sig, bl. a. ved de sidste 
valg, 10 år efter 1945, er der ikke tale om 
en døgnflue. Den er vel ikke så stærk, som 
den syntes at være dengang, men det var 
noget, vi ventede: at der ville være en hel 
del, som. kun rent midlertidigt bekendte 
deres danskhed. Vi må imidlertid erkende, 
at der er en betydelig og en holdbar dansk- 
hed syd for grænsen, og den er mange gange 
større end det tysksindede mindretal nord 
for grænsen. Alene denne forskel i størrelse 
mellem de to mindretal gør, at det ikke 
behøver at være sådan, at de har nøjagtig 
de samme rettigheder i skoleforhold, nøj- 
agtig dé samme rettigheder, når det drejer 
sig om eksamensskoler, så jeg kan ikke se, 
at der foreligger saglige, nationale, demo- 
kratiske eller andre grunde til, at man gen- 
nemfører det skoleforslag; den højtærede 
undervisningsminister har fremsat. 

Må jeg iøvrigt benytte anledningen til 
at gøre et pår bemærkninger om forholdene 
i grænselandet. Jeg synes, det er på tide, 
at Danmark erkender og vedkender sig 
sine pligter overfor Sønderjylland, landet 
mellem Kongeåen og Skelbækken. Syd for 
grænsen er befolkningstætheden adskilligt 
større end nord for grænsen, hvilket ikke 
var tilfældet før krigen. Syd for grænsen 
er, der en kolossal virksomhed i gang for 
at skabe leve- og eksistensmuligheder. for 
den forøgede befolkning 홢 det sker i medfør 
af det amerikansk finansierede Program 
Nord. Nord for grænsen sker der i forhold 
hertil praktisk talt ingenting. Hvis man 
undersøger befolkningstætheden i deo søn- 
derjyske amter og foretager en sammenlig- 
ning, vil man se, at befolkningstætheden der 
er langt ringere end i det øvrige Danmark. 
Det har sine naturlige og historiske årsager, 
og dem kender vi alle; men denne del har 
været dansk siden 1920, og det er en til- 
strækkelig lang periode til, at dette forhold 
kunne være ændret. Sønderjylland er ikke 
af en sådan beskaffenhed, at der ikke kan 
bo flere mennesker, end der bor; det er 
ikke af en sådan beskaffenhed, at det skal 
være tyndere befolket og økonomisk svagere 
stillet end andre danske landsdele. Umådelig 

store landstrækninger i Sønderjylland hen- 
ligger kun som græsning, men kunne ved 
afvanding og grundforbedring gøres til sær- 
deles god agerjord, hvorpå der kunne op- 
rettes 홢: jeg tror ikke, jeg overdriver, når 
jeg siger i tusindvis af nye landbrug. Jeg 
synes, man burde gøre noget her, såvel 
på de store områder inde i landet som ude 
ved vestkysten, og derved skaffe jord til 
dansk landboungdom, øgede beskæftigelses- 
muligheder, øget produktion og øget be- 
folkning i det danske grænseland; men na- 
turligvis er opgaverne ikke løst blot ved, 
at man gør det, man selvfølgelig burde have 
gjort forlængst, hvad opdyrkningen af Søn- 
derjylland angår. 

Sønderjylland er vel også en af de lands- 
dele, hvor der er mindst industri. Det har 
sine særlige årsager, at industrien , er så svag 
i Sønderjylland; men det forekommer mig 
at være en statsopgave at søge at placere 
industri og håndværk i Sønderjylland jævn- 
sides med oprettelse af nye landbrug. Som 
det er nu, har det desværre ført til, at man 
især i nærheden af grænsen spejder mod syd 
og siger: der sker der noget, der gør de 
noget for menneskene, men her nord for 
grænsen, her ligger det dødt. Det kan natur- 
ligvis også få nationale følger. Nu er det 
ikke for at afbøde sådanne nationale følger, 
at jeg taler om, at man bør gøre alt dette 
홢 selvom man også godt kan tage det i 
betragtning홢  men det er, fordi det fore- 
kommer mig fuldkommen urimeligt, at vi 
lader den genvundne del af Danmark, som 
vi fik i 1920, henligge, sådan som vi har ladet 
den henligge i så mange år, uden at udnytte 
de store erhvervsmuligheder og bosættelses- 
muligheder, der i virkeligheden er. Det er 
en national opgave, der her foreligger, og 
som jeg før har gjort mig til talsmand for 
bliver løst. Jeg vil sige, at langt, langt 
vigtigere end alle regeringsforhandlinger om 
forholdene på begge sider af grænsen og 
langt vigtigere end alle erklæringer ville 
det være, om Danmark vedkendte sig , sine 
forpligtelser overfor den genvundne del af 
Slesvig og gjorde den indsats, der skal 
gøres for landsdelen, for befolkningen og 
dermed for Danmark. 

Alfred Jørgensen: Først nogle bemærke 
ninger om udviklingen i Sønderjylland 
siden 1920 og stillingen i dag, som er grund- 
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laget for de forhold, der her er til drøftelse. 
Først skal, jeg omtale spørgsmålet om min- 
dretallets rettigheder. 

For vort slægtled, hvis barndom faldt i 
skyggen af 1864, med tvangsfortyskningen 
af Nordslesvig og Köllerpolitikken med alt, 
hvad den indebar af udvisninger og forsøg 
på udryddelse af dansk sprog og under- 
trykkelse af dansk sindelag, blev genfor- 
eningen i 1920 den største begivenhed i 
vort liv. For os stod oplevelsen dengang 
som afslutningen på en tusindårig kamp 
mellem dansk og tysk, mellem godt og 
ondt. Skal vi nu i dag efter en menneske- 
alders forløb gøre resultatet op, så er det 
dette, at befolkningen ikke blev skuffet i 
sine forventninger; hverdagen bragte op- 
fyldelsen af de forhåbninger, som festdagen 
rummede. På eet punkt tog vi dog fejl 
dengang: vi stod ikke ved afslutningen 
af kampem mellem dansk og tysk i grænse- 
landet; denne kamp går videre og vil gå 
videre i tiden, der kommer. Og på to punk- 
ter har udviklingen fået et andet forløb, 
end vi dengang kunne forudse; det er med 
hensyn til det tyske mindretal i Nordslesvig 
og det danske mindretal i Sydslesvig. Den 
landsdel, der vendte tilbage til Danmark ved 
genforeningen, var ikke blot udpint af kri- 
gen, med forsømte veje og forfaldne byg- 
ninger, men erhvervslivet var præget af 
forældede driftsformer. Landbruget, der i 
mere end en menneskealder havde nydt 
en stor toldbeskyttelse, var umoderne og 
ekstensivt, baseret på studehold og kornavl. 

Med hensyn til told er der det ejendom- 
melige forhold mellem dansk og tysk politik 
i Sønderjylland, at medens Bismarck brugte 
tolden til at knytte Sønderjylland som et 
landbrugsland til Tyskland, med en told- 
beskyttelse for landbruget, så har Dan- 
mark ved sin toldpolitik gennem tiderne, 
med en toldgrænse ved Kongeåen, ligeledes 
været skyld i, at Sønderjylland blev øko- 
nomisk knyttet til Tyskland og gled bort 
fra Danmark. Medens byerne i kongeriget 
havde fordoblet deres indbyggerantal i 
den periode, da Sønderjylland hørte til 
Tyskland, var befolkningstætheden ved 
genforeningen meget lav dernede, i Tønder 
amt således helt nede på ca. 30 pr. km2. 

Ved genforeningen blev et omfattende 
reformarbejde sat i gang dels ved privat 

initiativ, dels ved offentlige foranstaltninger. 
Landbruget blev intensiveret og omlagt til 
dansk driftsform med produktion af smør 
og flæsk. Bygningerne blev fornyet og ud- 
videt, og ved udstykning blev oprettet 
talrige nye brug. Landsdelen gennemkryd- 
sedes af et net af nye, moderne veje; Rømø- 
dæmningen blev anlagt, ved hvilken foran- 
staltning der opstod store grundværdier, 
som det også ved lovens vedtagelse blev på- 
peget af retsforbundets ordfører, min for- 
gænger i dette høje ting, hr. Hans Hansen 
(Rørby), idet han gjorde gældende, at ind- 
dragningen af disse værdier i det lange løb 
ville give dækning for udgifterne til anlæg 
af dæmningen. Store afvandingsarbejder 
blev udført, og nye industrivirksomheder 
gav byerne vækst. En enkelt virksomhed 
som 홢Danfos" på Als har givet øen et helt 
nyt ansigt. På det kulturelle område er der 
ofret meget på folkeskolen i disse år, og 
mange nye centralskoler er opført. Der er 
oprettet højskoler, ungdomsskoler og fag- 
skoler af forskellig art. Biblioteksvæsenet 
er udbygget, og nye sygehuse er opført. 

For , det, tyske mindretal var genforenin- 
gen et slag, som det tog tid at forvinde, 
selvom de økonomiske kriser i 20erne og 
30erne: gav det medvind. Ved krigens kom- 
me havde mindretallet opbygget et velorga- 
niseret skolevæsen bestående af private og 
kommunale skoler, med eksamensskoler i 
købstæderne og et privat gymnasium i 
Aabenraa. Tyske sognepræster lønnet af 
den danske stat var ansat i købstæderne, 
medens frikirkepræsterne betjente de tyske 
menigheder på landet, og overalt havde min- 
dretallet adgang til benyttelse af kirkerne. 
Gennem et vel udbygget organisations- 
apparat var der skabt sammenhold og 
stabilitet i mindretallets arbejde. 

Alt dette ændredes dog ved besættelsen; 
Selvom betydelige kredse indenfor mindre- 
tallet opretholdt en loyal holdning overfor 
Danmark, var der andre, der svigtede; 
det gjaldt navnlig dem, der var knyttet 
til de tyske; skoler og kredsene omkring 
disse, dem, der havde været elever i de tyske 
skoler og nu i stort tal meldte sig til tysk 
krigstjeneste, og dem, der var i stand til at 
drage økonomisk fordel af besættelsen. 

Denne holdning fra mindretallets side 
viste sig at blive skæbnesvanger for tysk- 
heden efter besættelsen, da mange af min- 
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dretallets medlemmer mismodigt gav op 
og trak sig tilbage fra deltagelsen i det po- 
litiske liv, hvad navnlig gav sig udslag i 
stærk nedgang i elevtallet i de tyske skoler. 

Straks efter krigen ophævedes de tyske 
kommuneskoler i Nordslesvig, hvorefter 
også de danske kommuneskoler i Syd- 
slesvig blev standset, og begge mindretal 
henvistes til at oprette private skoler, en 
ordning, der har vist sig gunstig for begge 
parter, idet det har givet mulighed for mere 
selvstændighed i arbejdet og mindre ind- 
blanding. Det turde forøvrigt også være 
indlysende, at når man fra tysk side ønsker 
børnene opdraget i tysk ånd og kultur, er 
det en opgave, som det danske samfund 
ikke kan påtage sig. 

Syd for grænsen var danskheden slået 
ud efter afstemningen i 1920. Flensborg og 
den nordligste del af 2. zone, der havde 
stemt dansk i 1867, havde ikke kunnet 
holde stand overor tvangsfortýskningen. De 
mange afstemningsberettigede, der kom til- 
rejsende sydfra, var med til at.beherske bil- 
ledet. I årene efter krigen konsoliderede de 
sydslesvigske danske dog stillingen. Der 
byggedes danske skoler i Flensborg, Slesvig 
og Tønning og i enkelte landsogne nær 
grænsen. Men med nazismens sammenbrud 
og den tabte krig og landsdelens overbe- 
folkning med flygtninge skabtes med eet slag 
en voldsom vækst i den danske bevægelse. 
Hertil bidrog utvivlsomt også den omstæn- 
dighed, at grænsen gik lige nord for Flens- 
borg. Mange havde slægtninge og kendinge 
nord for grænsen, og man havde været vidne 
til en blomstrende fremgang i Nordslesvig, 
medens Sydslesvig nu var ruineret af en 
ny krig. Her må vi også huske, at Slesvig 
har tilhørt, Danmark fra historiens gry,, 
men kun Tyskland i et relativt kort tids- 
rum. Desuden har nazisternes aneforskning 
og Blut und Erde-teori også bidraget til 
den nationale besindelse i Sydslesvig. 

Der skete nu det, at danskheden vågnede 
i Sydslesvig som hundrede år tidligere i 
Nordslesvig. På grund af de særlige forhold 
fik den en eksplosionsagtig vækst, og man 
spurgte navnlig herhjemme, om det ikke 
var blot en konjunkturbevægelse, der skyld- 
tes de katastrofale følgér af krigen. Hertil 
er der dog at sige, at også efter at konjunk- 
turerne er vendt, så det koster at være 

dansk i Sydslesvig, har bevægelsen holdt. 
42 000, danske stemmer ved sidste valg er 
en realitet. De danske skoler og børnehaver 
i Sydslesvig har i dag ca. 9 000 elever, 
og 400-500 lærere dels fra Danmark og 
dels fra Sydslesvig underviser i disse skoler. 
Dertil skal nævnes det danske biblioteks- 
arbejde og hospitalsvæsen, idræts- og ung- 
domsarbejdet, højskole- og aftenskolearbej- 
det, hvor voksne sydslesvigere sætter sig 
på skolebænken for at lære dansk. Man 
oplever i Sydslesvig i dag, at det danske 
sprog, der var gået tabt,: kommer tilbage, 
og i sig selv er dette udtryk for sydslesviger- 
nes vilje til at være danske. i. 

Det, der sker her, viser, at den tusind- 
årige kamp mellem danske og tyske i 
grænselandet ikke er endt, men der er sket 
det, at medens danskheden gennem år- 
hundreder har været vigende, er den nu 
atter under fremrykning; fronten er rykket 
frem og går nu gennem Sydslesvig. Nord- 
slesvig ligger i læ bag fronten. Her har vi 
forklaringen på, at genforeningsprocessen 
er afkortet, og ät der i Nordslesvig i dag 
er nationalt trygge kår for den danske 
befolkning. Der er grund til at nære tak- 
nemlighed mod Sydslesvigs danske, som 
nu tager den hårde tørn, som indtil for en 
menneskealder siden var Nordslesvigs 
skæbne. Og overfor skeptikere, der drager 
ægtheden af deres danskhed i tvivl, må 
man sige: Hvis danskhed er kærlighed til 
folk og land, til historie og minder, til 
sproget i tale og sang, så, finder man ingen 
steder danskheden mere stærk og ægte 
end i Sydslesvig. Hvis man har deltaget i 
deres nationale møder, har man fået 
stærkt indtryk af deres danskhed og føler, 
at deres sag bør vi støtte også for vor 
egen skyld. 

Når spørgsmålet om mindretallenes ret- 
tigheder nu er blevet rejst på tysk initiativ 
har det ikke mødt uvilje fra dansk side, 
idet vi altid'har sat en ære i at gå foran i 
disse spørgsmål, og vi ser naturligvis gerne, 
at der udvises gensidighed i behandlingen 
af det danske mindretal i Sydslesvig. 

Her vil jeg gøre den bemærkning, ät der 
fra forskellig side i Nordslesvig er rejst 
kritik af, at de forskellige danske organisa- 
tioner og myndigheder i Nordslesvig ikke 
var blevet informeret, og der ligger, jo nok 
en vis berettigelse i dette synspunkt. 
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Hvad der ligger bag det tyske initiativ 

er muligvis det, at forbundsregeringen i 
Bonn har ønsket at hjælpe landsregeringen 
i Kiel ud af de vanskeligheder, man var 
kommet i med hensyn til det danske 
mindretals repræsentation eller mangel på 
repræsentation i landdagen i Kiel. Måske 
har også Tysklands egne mindretalsproble- 
mer mod øst og i Saar bidraget til at skabe 
interesse for mindretalsspørgsmålet i Tysk- 
land. 

Resultatet af drøftelserne i København 
og Bonn er blevet to erklæringer, der 
svarer nøje til hinanden i form og indhold 
og også til de rettigheder, de to mindretal 
har haft i kraft af givne tilsagn og gældende 
praksis. Derudover indeholdes intet nyt i 
den danske erklæring og i den tyske kun 
bestemmelsen om, at der ved offentlige 
bekendtgørelser skal tages rimeligt hensyn 
til det danske mindretals dagblade. Det har 
derfor ingen betænkelighed vakt for mig 
eller mit parti at give tilsagn om støtte, 
til vedtagelse af det foreliggende forslag 
til folketingsbeslutning om det tyske 
mindretals rettigheder. 

Det danske mindretals forhold, der hid- 
til har været en sag, imellem mindretallet 
og den slesvig-holstenske landdag i Kiel, 
er ved de stedfundne drøftelser med den 
tyske forbundsregering blevet et udenrigs- 
politisk spørgsmål, der sorterer under for- 
bundsregeringen i Bonn, hvad vi kun kan 
noterè med tilfredshed. løvrigt er den 
ordning, der er blevet resultatet af drøftel- 
serne, kun en rammeordning,Fog alt afhænger 
nu af det indhold, man vil lægge ind i den 
givne ramme. Det kan i hvert tilfælde 
siges, at hvis vi ikke fra dansk side nærer 
altfor store forventninger, vil det vel også 
begrænse de skuffelser, vi kan risikere at 
komme ud for, og hvoraf den første var den 
tone, den slesvig-holstenske ministerpræsi- 
dent von Hassel anslog ved fremsættelsen 
af forslaget om spærreklausulens ophævelse 
den 31. marts. 

Det interessante ved de to erklæringer er 
altså ikke netop deres indhold, men snarere 
det, der ikke står i dem. Der findes kun 
meget lidt af det, de grænsetyske politikere 
i Kiel havde ønsket; de fik ingen mindre- 
talstraktat, ingen grænseerklæring fra den 
danske regering, ingen loyalitétserklæring 

fra det danske mindretal, intet dansk-tysk 
kontaktudvalg og intet forhandlingsorgan 
som forbindelsesled, mellem det tyske mind- 
retal og den danske regering. 

Der er et enkelt punkt i forslaget til 
folketingsbeslutning, som jeg vil fremhæve. 
Det er afsnit II, stk. 5, hvor der står: 

홢Den danske regering anbefaler, at 
der indenfor rammerne af de . til enhver 
tid gældende regler for radioens benyttelse 
tages rimeligt hensyn til det tyske 
mindretal." 
Det fremgår ikke af teksten, hvad der 

jo må være meningen, at der her er tale om 
radioens benyttelse i propagandaen forud 
for et valg, og ikke en almindelig udnyttelse 
af radioen som kulturspreder. Dette burde 
have været præciseret. Der kunne f. eks. 
have været indskudt ordene 홢til oplysning 
for vælgerne forud for et valg". 

Mange andre vigtige spørgsmål er holdt 
udenfor. Spørgsmålet om eksamensret om- 
fattes ikke af erklæringerne, men kræver 
en særlig løsning på grundlag af gensidig- 
hed; heller ikke ophævelsen af spærreklau- 
sulen i den slesvig-holstenske valglov. Den 
må ske ved særlig lov, til hvilken der som 
bekendt allerede er fremsat forslag i land- 
dagen. Nu er det så blot spørgsmålet, i 
hvor høj grad det vil lykkes fra tysk side 
gennem blokdannelser og anvendelser af 
valggeometri at ophæve virkningerne af 
spærreklausulens bortfald. 

Med hensyn til tilskud til de danske skoler 
foreligger der løfte om, at der nu vil blive 
ydet 80 pet. af skoleudgifterne pr. barn i de 
slesvig-holstenske skoler, men hertil må 
bemærkes, at i dette beløb ikke er medreg- 
net bygningsudgifterne som ved tilskud til 
tyske skoler i Nordslesvig, ligesom der hver- 
ken ydes lån eller tilskud til skolebyggeri, 
og der forlyder intet om udbetaling af de 
betydelige beløb, som Dansk Skoleforening 
er blevet unddraget ved nedskæring af til- 
skuddet gennem de sidste 3홢4 år. 

Et  vigtigt spørgsmål for det danske min- 
dretal er det også, at man så godt som alle 
steder formener mindretallet brugen af kir- 
ker til danske gudstjenester; og dette føles 
som en særlig uret, fordi det overvejende 
flertal af medlemmerne af de danske menig- 
heder stadig står som medlemmer af lands- 
kirken og betaler , deres kirkeskat til denne. 
Dette spørgsmål har det hidtil været umu- 
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ligt at finde en løsning på, da den slesvig- 
holstenske landskirke er en selvstyrende 
institution, hvorfor spørgsmålet ikke, har 
kunnet medtages under de nylig afsluttede 
drøftelser. 

Den eneste mulighed for en løsning er 
direkte forhandlinger mellem, de k,itkeligQ, 
myndigheder på begge sider af grænsen. 
Sådanne drøftelser har Også været ført gen-, 
nem de sidste 9 år, men hidtil uden resultat. 

Endelig er der det spørgsmål, der for Syd- 
slesvigs danske i øjeblikket er det  allervig-, 
tigste, nemlig spørgsmålet om den tyske 
militærtjeneste. Her vil jeg tillade mig at 
spørge den højtærede stats- og udenrigs- 
minister, om alle muligheder for at. nå frem, 
til en tilfredsstillende løsning af dette vigtige; 
spørgsmål har været forsøgt. Her foreligger; 
en sag, hvis ideelle løsning efter min opfat- 
telse må være en løsning på basis af frivillig- 
hed og eventuelt efter gensidighedens prin- 
cip. I betragtning af, at både Danmark og 
Tyskland nu vil blive led i det samme sik- 
kerhedssystem, skulle der være mulighed for 
en sådan løsning. 

Ved den udenrigspolitiske debat her i 
salen den 19. oktober i fjor blev der med 
stort flertal vedtaget et dagsordensforslag, 
hvori udenrigsministeren opfordredes til ved 
NATO-rådsmødet at fremføre de danske 
synspunkter vedrørende de dansksindede 
sydslesvigeres interesser. Man må her, lægge 
mærke til, at der står 홢de danske synspunk- 
ter" med anvendelse af flertalsformen, og 
dernæst, at udtrykket 홢de danske synspunk- 
ter" må hentyde til visse officielt, fremsatte 
synspunkter fra dansk side .vedrørende 
Sydslesvigs forhold. 홢 

Under debatten den 19. oktober præci- 
serede retsforbundets ordfører, det ærede 
medlem hr. Viggo Starcke, i ,forbindelse med 
sin stillingtagen til d'en; foreslåede dagsorden 
de klassiske danske synspunkter således: en 
udligning eller fjernelse af flygtningene, en 
administrativ ordning for  Sydslesvig og en 
anerkendelse af sydslesvigernes > ret til at, 
virke for national selvbestemmelsesret. Disse 
krav er også indeholdt, i danske noter og 
officielle erklæringer lige siden 1946, nemlig 
i folketingets erklæring af 9. juli 1946, i 
noten af 19. oktober 1946 og ligeledes i en 
ny erklæring i juli 1949. 
홢 Ovennævnte formulering , blev ikke be- 

stridt eller imødegået fra nogen side ved den 
nævnte lejlighed, og jeg skal derfor tillade 
mig at spørge ,den; høj tærede, stats- og uden- 
rigsminister, :om ikke disse, punkter må være 
det, man forstår ved 홢de danske synspunk- 
ter" vedrørende Sydslesvig, sålænge en ny 
stillingtagen; ikke har fundet sted, og om de 
ikke i overensstemmelse med folketingets 
beslutning burde have været fremført i 
Paris., 홢 : , . 

Det skal villigt indrømmes, at ophævelsen 
af spærreklausulen i den sies vig-holstenske 
valglqy: er et vigtigt spørgsmål, og jeg vil 
gerne takke den højtærede stats- og uden- 
rigsminister ,for hans . medvirken hertil. 
Det er en fortjenstfuld handling, at have 
skaffet 42.000 danske syd for grænsen politi- 
ske rettigheder, og hvis den højtærede stats-, 
og udenrigsminister nu i konsekvens heraf 
også vil medvirke til at skaffe 58 000 nord 
for grænsen politiske rettigheder ved at 
slette spærreklausulen i vor, egen valglov, 
vil jeg gerne være med til at takke ham en, 
gang til sammen med de 42 000 og de 58 000 
홢 det bliver lige akkurat 100 001! 
. Forøvrigt mener jeg, at det var værd at 

overveje, om der ikke nu var en passende 
lejlighed til at slette den kunstige grænse 
for støtten til det kulturelle arbejde i Syd- 
slesvig, den såkaldte 38. breddegrad, der 
afskærer egnen mellem Dannevirke og Ejde- 
ren fra at modtage støtte fra den danske stat. 
Vi har i dette forhold ikke råd til at støde no, 
genbort, men må hellere efterleve skriftens ord 
og glæde os over hver synder, der omvender 
sig. Lad os lade den kunstige grænse falde, 
og lad dette være en hilsen og et håndslag 
til landsmænd syd for grænsen. Praeterea 
censeo 홢 det er udlagt: forøvrigt: mener 

, jeg 홢 at den bedste støtte, vi kan yde vore 
sydslesvigske landsmænd i deres, nationale 
stræben, er på vor side af grænsen at bygge 

; et Danmark på frihed og ret, hvor folket i 
: fællig nyder himlens gaver og hver, plukker 
frugten af sit eget træ., 

Jeg skal derefter gå over til at gøre et par 
bemærkninger, om det andet; spørgsmål, der 
er til drøftelse her i dag, spørgsmålet om 
eksamensret til de tyske; skoler. 

Da vi ved genforeningen i. 1920. stod over- 
for den opgave, at vi fra dansk side skulle 
opbygge et nyt skolevæsen i. de sønder- 
jyske landsdele, var det os magtpåliggende 
at drage lære af de fejl, der åbenlyst hæf- 
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tede ved den hidtidige skolelovgivning i 
landsdelen, med dens tvang og utålsomhed 
og preusserdisciplin. Nu skulle der vises 
frisind og tålsomhed i skolen, og nu skulle 
der ydes ret til begge sider. Medens der før 
genforeningen kun havde været tyske offent- 
lige skoler i landsdelen og ikke bestod nogen 
mulighed for oprettelse af danske privat- 
skoler, blev der nu ved indførelsen af dansk 
skolelovgivning givet mulighed for, med 
lige rettigheder for danske og tyske, at op- 
rette private skoler med offentlige tilskud, 
og der blev i alle købstæder, 'flækker, 
stationsbyer og landssogne oprettet kom- 
muneskoler, dansksprogede eller tyskspro- 
gede eller begge dele, alt efter befolkningens 
ønske. 

Nu er hertil at sige, at forudsætningen 
for de tysksprogede kommuneskoler ved 
siden af de danske måtte være for det 
første, at landsdelen virkelig var tvesproget, 
og for det andet, at de kredse, der samlede 
sig om de tysksprogede skoler, var loyale 
danske statsborgere, der ved valget af skole 
fortrinsvis lod sig lede af sproglige hensyn. 
Ingen af disse forudsætninger var imidlertid 
tilstede. Til de tysksprogede kommune- 
skoler i de fire købstæder knyttedes der 
mellem- og realklasser, og i 1928 oprettedes 
et privat tysk gymnasium i Aabenraa. I 
disse skoler undervistes der på dansk i 
fagene dansk og Danmarks og Nordens 
historie, i de øvrige fag var undervisnings- 
sproget tysk. Forøvrigt var eksainenskra- 
vene som ved tilsvarende danske eksaminer, 
uden at de tyske eksaminer dog havde de 
samme retsvirkninger, idet de kun gav ret 
til videregående studier ved de højere lære- 
anstalter og ikke kvalificerede til ansættelse 
i statens tjeneste. 

Skal jeg nu i tilknytning til denne over- 
sigt give en vurdering af mindretalléts sko- 
ler, herunder også eksamensskolerne, siden 
1920, så vil jeg sige, at med hensyn til 
kundskabsmeddelelsen 홢 og det er på det 
punkt, j eg har haft en vis føling med disse 
skoler 홢 har der næppe været meget at 
anke over. Med hensyn til at indtage en 
loyal holdning overfor herbergsstaten har 
en del af de lærerkræfter, der har været 
knyttet til mindretallets skoler, ikke fulgt 
en lige linie; deres holdning har derimod 
været stærkt svingende. 

Ved vurderingen af disse forhold vil det 
være naturligt at inddele tiden efter gen- 
foreningen i 4 perioder. Den første periode 
strækker sig fra 1920 til 1933 og er præget 
af fordragelighed og samarbejde de to na- 
tionaliteter imellem, en fordragelighed, der 
også præger forholdet mellem deres skoler 
og gør, at man med særlig glæde ser tilbage 
på denne periode. Den næste periode går 
fra 1933 til 1940. I denne periode skabte 
den ufordragelighed, der fulgte med na- 
zismens fremtrængen, og den følelse af det 
uafvendelige, der ville komme, en spænding, 
som også hobede sig op indenfor skolen 
og allerede dengang gjorde det klart, at 
mindretallets skoleordning måtte tages op 
til revision. Den tredie periode går fra 1940 
til 1945, og i denne er det bajonetterne og 
ikke loven, der fastsætter grænserne for 
mindretallets rettigheder på skolevæsenets 
område. 

På grund af denne holdning fra mindre- 
tallets side måtte dets skolevæsen bryde 
sammen i 1945, da grundlaget for de sidste 
12 års pågående politik faldt bort. Samtlige 
tyske skoler lukkedes, for at den nødvendige 
revision af de benyttede tyske lærebøger 
kunne finde sted; de tyske skolers ret til 
at afholde eksaminer faldt bort; de tyske 
kommuneskoler ophævedes ved lov, og dette 
skete efter den sønderjyske befolknings 
ønske, idet mindretallets skoler nu ikke 
længere var blot tysksprogede skoler efter 
lovens forudsætninger, men som tysk akti- 
viserede skoler var gjort til instrumenter 
for en politik, der var dansk ånd og tanke- 
gang fremmed. Jeg tror, at jeg tør sige, at 
den opfattelse nu har flertal i den sønder- 
jyske befolkning, at de mål, som et nationalt 
mindretal tilstræber gennem opdragelsen i 
skolerne, snarere bør fremmes gennem den 
private end gennem den offentlige skole. 

I 1945 oplevede vi, at mange hjemme- 
tyske forældre bragte deres børn til de 
danske skoler, vel især til de private eksa- 
mensskoler, og nu ved jeg meget vel, at 
det kan forklares udfra den tvangssituation, 
man befandt sig i ved de tyske skolers 
lukning, men når disse forbindelser, der 
dengang blev knyttet med tyske hjem, nu 
i samme omfang er opretholdt gennem 10 
år, og længe efter at tyske skoler er kommet 
i gang igen, så ér det mig et bevis for, hvor 
stor værdi disse hjem tillægger det at give 



Folketingets forhandlinger.; (221) 

3507 홢 : 13/4 55: 1. beh. af f. t. bealutn. om det tyske mindretals rettigheder m. m. 3508 

[Alfred Jørgensen,] 
deres børn en skolegang med en afsluttende 
eksamen. Jeg har ikke været af den opfàt- 
telse, at ophævelsen af eksamensretten for- 
de tyske skoler burde være en varig foran- 
staltning, cig: selvomjeg i  de opdukkende 
tyske eksamensskoler må se et konkurrence- 
foretagende til, de skoler, i hvis blomstring 
jeg har en særlig interesse, vil jeg anbefale, 
at man n11, lader den paragraf bortfalde, 
som hindrer mindretallets skoler i igen at 
opnå eksamensret, idet det nu drejer sig 
om private skoler og disse principielt må, 
betragtes som den bedste form for mindre- 
talsskoler under de forhold, der nu råder 
ved vor grænse. Derved stiller vi mindre- 
tallet lige med andre statsborgere og bringer, 
vort syn på dette specielle forhold i overens- 
stemmelse med vort. almindelige syn på 
mindretalsret. Når spørgsmålet om eksa- 
mensret for tyske skoler så til. sin tid bliver 
aktuelt gennem en ansøgning derom fra 
mindretallet, kunne jeg tænke mig, at der 
stilles de samme betingelser for erhvervelsen 
af denne eksamensret som før dens bortfald 
i 1945. Om retsvirkningerne af disse eksa- 
miner vil jeg sige, at der bør tilstræbes 
en ordning med såvidt muligt de samme 
retsvirkninger som dem, der er knyttet til 
de tilsvarende danske eksa,miner., , 

Endelig skal jeg tillade mig at pege på, 
hvilken betydning det vil have for det dan- 
ske mindretal syd for grænsen, hvis: spørgs- 
målet om eksamensretten for de danske; 
skoler i Sydslesvig fra de teoretiske mulig- 
heder rykker ind i virkeligheden, og det må 
betragtes med tilfredshed fra dansk side, 
at denne mulighed ved en tilpasning til 
formen for de tyske eksamensskoler, nu 
synes at være tilstede. Det er i det lange 
løb en utilfredsstillende og uholdbar til- 
stand for det danske mindretal, at de eksa- 
miner, der er taget ved de danske mindre-, 
talsskoler, ikke giver adgang til stillinger 
indenfor land eller kommune og ikke giver 
adgang til videre uddannelse, ved de højere 
læreanstalter. Og hertil kommer de særlige 
vanskeligheder, der hindrer de unge danske 

i at opnå uddannelse ved de tyske semina- 
rier for-senere at optage en gerning ved den 
danske skole i Sydslesvig. 

Som forholdene er nu, hindres den bog- 
! ligt uddannede ungdom indenfor' mindre- 
tallet i Sydslesvig i efter endt uddannelse 
på naturlig måde at optage en plads i det 
danske kulturarbejde, medens målet i det, 
lange løb må være, at dette kulturarbejde i 
væsentlig grad kan bæres af mindretallet 
selv med økonomisk støtte fra moderlandet. 
Også hensynet til det danske mindretal 
syd for grænsen kan således anføres til 
støtte for e-ti frisindet skolepolitik nord for. 
grænsen. 

For den, der gennem en menneskealder. 
har fulgt udviklingen på godt, og, ondt i 
vort grænselands skolevæsen, også den 
tyske skole i dens' stigen og fald, er det 
naturligt at støtte bestræbelserne for at 
møde mindretallets skole med frisind og 
forståelse, og jeg kan, derfor med støtte af 
mit parti anbefale, vedtagelsen af det forelig- 
gende lovforslag om ophævelse af forbudet 
mod, at der meddeles eksamensret til tysk- 
sprogede privatskoler i de sønderjyske: 
landsdele. 

Hans, Schmidt: På det tyske mindretals 
vegne takker jeg: den højtærede stats- og 
udenrigsminister for fremsættelsen af dette 
forslag'til folketingsbeslutning om det tyske 
mindretals rettigheder. 

Vi er glade for, at mødet mellem den højt- 
ærede stats- og udenrigsminister og den, 
højtærede forbundskansler har kunnet finde 
sted under venskabelige former dg i en 
ånd, som varsler godt for det fremtidige 
forhold mellem vore folk og stater, og at de 
forberedende samtaler og forhandlinger mel- 
lem den danske stats og Den tyske Forbunds- I 
republiks repræsentanter om mindretallenes 
forhold og, vilkår er forløbet på en for begge 
parter^ tilfredsstillende, måde. Jeg ser sådan 
på det, at det var selve det fremadskridende 
liv i grænselandet, som var årsag til sam- 
talerne, og at . ønsket 홢 om såvidt., muligt c!g.. 
tilrådeligt' at forme staternes ; - foranstalt- i ' 
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ninger og love i samklang hermed gav an- 
ledning til, at forhandlingerne om konkrete 
forhold og ønsker fra mindretallenes side 
kom i stand. 

De forslag, som herefter fremsættes for 
de lovgivende forsamlinger, vil være egnede 
til at skabe afløb for: opstuvede følelser 
og til at danne et, sundt grundlag for det 
fremtidige forhold parterne imellem og for 
mindretallenes liv og virksomhed. 

Den af den højtærede stats- og udenrigs- 
minister på regeringens vegne fremsatte 
erklæring om de almindelige rettigheder, der 
tilkommer personer, tilhørende det tyske 
mindretal i de sønderjyske landsdele, kan 
jeg give vor uforbeholdne tilslutning. Det 
er vort ønske at fremme det fredelige sam- 
liv mellem befolkningen på begge sider af 
grænsen og ved et positivt forhold til den 
danske stat og det danske dolk at fremme 
udviklingen af venskabelige forbindelser 
mellem kongeriget Danmark og Den tyske 
Forbundsrepublik. Under henvisning til ar- 
tikel 14 i den europæiske konvention om 
menneskerettigheder bekræfter erklæringen 
de for det tyske mindretal allerede gældende 
retsgrundsætninger, således som de også 
fandt udtryk i den såkaldte Københavns- 
note af 27. oktober 1949. 

Når det tages i betragtning, at den så- 
kaldte Kiel-erklæring, som bekræfter ret- 
tighederne for det danske mindretal syd 
for grænsen, samtidig ophøjes til en lige- 
lydende Bonn-erklæring, må det siges, at 
en lykkelig status for begge mindretal er 
bragt tilveje. Den kan være egnet til at 
danne et sikkert grundlag for mindretal- 
lene i deres fremtidige funktion som for- 
midlere mellem folkene og staterne og for 
deres egen beståen ud i fremtiden. Den kan 
være et sikkert grundlag, fordi den må give 
de enkelte personer, som tilhører de. na- 
tionale mindretal, en sikker følelse af, at 
de med dette tilhørsforhold også tjener det 
samfund i stat 'og landsdel, som de har 
hjemme i. 

I tilslutning til de førte forhandlinger 
og på baggrund af de enslydende erklæringer 
fremsætter den højtærede: undervisnings- 
minister forslag til lov om ændring af lov 
om private tysksprogede skoler, tysksproget 
hjemmeundervisning m. m. i de sønder- 
jyske landsdele. Détte forslag går ud på, 

at ophæve § 4 i lov nr. 412 af 12. juli 1946 
som ændret ved lov nr. 214 af 7. juni 1952, 
der fremkom som en reservation i de første 
år efter krigen og besættelsen. Denne § 4 
bestemmer, at skoler i de sønderjyske 
landsdele med tysk undervisningssprog ikke 
har ret til at afholde statskontrolerede 
eksaminer. 

Jeg takker den højtærede undervisnings- 
minister og den høje regering for fremsæt- 
telsen af dette lovforslag, som, når det ved- 
tages af dette høje ting, imødekommer et 
fra det tyske mindretals side gentagne 
gange fremsat ønske. Denne § 4 betyder en 
negativ undtagelse fra den almindelige 
skolelovgivning, som finder anvendelse un- 
der vore forHold, og den må være en hin- 
dring for en naturlig og kontinuerlig un- 
dervisning og uddannelse. Når dertil knyt- 
tes ønsket om at fuldende den normalise- 
ring af mindretalsskpleforholdene, som al- 
lerede blev indledt ved de i 1952 foretagne 
ændringer i loven, kan jeg endnu mere bi- 
falde dette lovforslag. 

Det må så være mig tilladt at fremkomme 
med nogle bemærkninger til et af os frem- 
sat ønske, som jeg forstår er blevet drøftet 
under forhandlingerne, men som ikke har 
vundet genklang på dansk side. Jeg tænker 
på forslaget om dannelse af et udvalg tværs 
over grænsen, hvori begge mindretal skulle 
være repræsenteret sammen med repræsen- 
tanter for flertaIlene i grænselandet og for 
,statsmagterne. Døt kan være rigtigt, at 
nødvendigheden af et sådant udvalg i dag 
ikke er iøjnefaldende, og jeg har forståelse 
for, at tanken bliver mødt med én vis 
skepsis fra dansk side, selvom udvalget 
selvfølgelig kun er tænkt som en rådgivende 
instans. 

Jeg skal heller ikke her gentage forslaget, 
men jeg anser det for rigtigt med nogle ord 
at påpege den betydning, et sådant ud- 
valg engang kan få for alle parter, og hvor- 
dan det dog på en naturlig måde kunne vok- 
se ud af grænselandets hverdag, så det må- 
ske til sin tid kunne accepteres af staternes 
ledelser. Som ét konkret eksempel på, 
hvilken betydning det tænkte udvalg kunne 
have, skal jeg anføre følgende: begge min- 
dretal, det danske såvel som det tyske, 
har en naturlig trang til og et livnødvendigt 
behov for ved en livlig færden tværs over 
grænsen at opretholde en umiddelbar for- 
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bindelse med deres folk. Det har været 
tilfældet op gennem tiderne, og dette for- 
hold er også anerkendt i sidste punkt af 
andet afsnit i de enslydende erklæringer, 
som vi behandler her, og som omhandler 
følgen af de fastlagte rettigheder og fri- 
heder. 

Ved denne færdsel tværs over grænsen 
vil det være uundgåeligt og også ganske, 
naturligt,, at der stiftes ægteskaber mellem 
danske og tyske statsborgere; Men vanske- 
lighederne begynder for en del af disse, 
når spørgsmålet om bosættelse melder sig. 
Efter den hidtidige praksis er det vel 
sådan, at der uden større betænkeligheder 
meddeles opholds- og arbejdstilladelse, når 
bosættelse sker i den mandlige partners 
hjemland, men at der ses mindre velvilligt 
på spørgsmålet om arbejds- og opholds- 
tilladelse, når bosættelse ønskes i den 
kvindelige partners hjemland. Det er et 
spørgsmål, som er blevet drøftet her i 
dette høje ting. udfra to standpunkter: 
for det første spørgsmålet om kvindens 
ligeberettigelse og for det andet spørgsmålet 
om mindretallets vilkår og i denne for- 
bindelse de hensyn, staten måtte tage af 
Iiationalpolitiske grunde. Hvad det sidste 
angår, tror jeg dog, at dette forholds tal- 
mæssige betydning overvurderes betyde- 
ligt; men i betragtning af at disse betænke- 
ligheder næres, ville det være en opgave 
for det nævnte udvalg tværs over grænsen 
ved . sin medvirken, at skabe nogenlunde 
balance i meddelelserne af opholds- og 
arbejdstilladelse på begge sider af grænsen, 
men dog.samtidig åbne. vej en for de ønskede 
bosættelser eller en del deraf. Det er et 
eksempel på forhold, som for enkelte med- 
lemmer af mindretallene kan have stor 
menneskelig betydning, og som: på denne 
måde kan bringes i samklang med staternes 
interesser. 
홢 I betragtning af;, at tanken om dette 

tværpolitiske udvalg ikke har kunnet accep- 
teres nu, mener jeg, det må blive et mål, 
som mindretallene selv må søge at nå hen 
til på eget initiativ på en for staterne ikke- 
forpligtende; måde.. Jeg har forstået, at en 
mindretallenes solidaritet, som jeg før har 
gjort mig til: talsmand for, vil blive bifaldet, 
og så må tiden vise, hvad og hvor meget der 
kan opstå og opnås. Jeg tror, der vil komme 

en dag, da det opnåede kan accepteres, og 
det vil da betyde et nyt skridt fremad 
for grænselandets liv og for forholdet 
staterne imellem, selvom det skulle ske 
under andre og jævnere former. 

Med disse bemærkninger ønsker jeg at 
give udtryk for det tyske mindretals til- 
slutning til dét foreliggende lovforslag. 

Andreas Hansen: Da den højtærede under- 
visningsminister ved indvielsen af skolen 
i Tønder for første gang henledte offentlig- 
hedens opmærksomhed på, at en ophævelse 
af § 4 i skoleloven om private tysksprogede 
skoler m. m. i de sønderjyske landsdele 
var nært forestående, skabte denne udtalelse 
påny røre om den tyske skole i den sønder- 
jyske befolkning. Det er vel forståeligt, 
om mange sønderjyder har svært ved at 
glemme hjemmetyskernes agressive optræ- 
den i tiden fra 1933 til 1945. Den nazistiske 
ukrudtssæd, der blev sået i denne mørke 
tid, er vel ikke helt udluget endnu, og det 
er derfor forståeligt, om nogle mener, at 
resterne kun kan fjernes ved ubøjelighed 
og stejlhed fra dansk side. Grænselandets 
historie viser imidlertid det modsatte: 
tryk avler som bekendt modtryk 홢 og ingen 
steder så stærkt som i. en grænseegn. 
Dette har fortiden lært os, og dette bør 
også huskés nu og i fremtiden. 

I de 10 år, der ér gået siden besættelsens 
ophør, er der, sket et og andet. Vesttyskland 
står i dag overfor optagelse i NATO og 
indtræder dermed i det vestlige forsvar. 
Fjenden fra i går bliver allieret i morgen. 
Det nazistiske Tyskland fra før er ved at 
forvandle sig til et virkelig vestligt demo- 
krati. Samtidig med dette har vi siden 
1945 fået et stærkt dansk mindretal i Syd- 
slesvig, som har krav på Danmarks bevågen- 
hed, men dette kræver igen af os, at vi har 
forståelse for, at Tyskland har samme ret 
overfor det tyske mindretal i Nordslesvig, 
ikke i form af traktatmæssige forpligtelser 
de to lande imellem, men i form af gensidig 
hensyntagen. Ophævelsen af § 4 er udtryk 
for et sådant hensyn og et led i normalise- 
ringen ved grænsen. Ved ophævelsen af 
denne paragraf åbnes der mulighed for 
eksamensret for de tyske skoler i Nord- 
gles'vig,' - dersom -mindretallet ønsker det 
og skolerne opfylder betingelserne i henhold 
til dansk skolelovgivning. Den samme ret 
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kan danske skoler i Sydslesvig opnå, dersom 
det danske mindretal ønsker det og op- 
fylder den tyske skolelovgivnings betingelser 
herfor. 

Til alle dem, som i dag nærer ængstelse 
for udviklingen, fordi § 4 nu foreslås op- 
hævet, vil j eg sige: undervisningsministeriets 
kontrol gennem skoledirektionen og skole- 
konsulenten ophører jo ikke, og der vil 
derfor ikke blive oprettet en eneste tysk 
eksamensskole i Nordslesvig, dersom den 
ikke opfylder lovens betingelser for opret- 
telse af sådanne skoler. Med ophævelsen 
af § 4 opfylder vi et længe næret ønske fra 
det tyske mindretal i Nordslesvig og baner 
samtidig vejen for danske eksamensskoler 
for det danske mindretal i Sydslesvig. 

Med den højtærede formands tilladelse 
vil jeg slutte dette mit korte indlæg med et 
citat fra 홢Worte der Völker vom Menschen- 
tum" af den verdensberømte læge og huma- 
nist Albert Schweitzer, der siger: 

홢Derved, at vi forstår vor næste og 
føler medlidenhed med ham og tilgiver 
ham, renser vi os selv, og verden bliver 
mere sober." 

Clausen (Oluf skj ær): Jeg har med interesse 
læst referaterne, i pressen og også hørt i 
radioen om de store tåler i Bonn af stats- 
ministeren, men hvad der kom ud af disse, 
ved jeg ikke. Når man bagefter hører refe- 
raterne fra landdagen i Kiel, synes jeg, 
man bliver noget betænkelig. Har den 
højtærede statsministers tale været holdt 
for tidligt? Er disse forhandlinger bindende 
for begge parter eller kun for den ene? 
Jeg beklager, at man, når så vigtige beslut- 
ninger skal træffes, ikke har følt trang til 
at rådføre sig med kredse i Nordslesvig, 
der har problemet for øje til daglig, og navn- 
lig med amtsskoledirektionerne, som jo 
dog må være kyndige i skolespørgsmålet. 
Det er mit indtryk, at man ikke har haft 
jordforbindelsen i orden; derved fremkom- 
mer megen utilfredshed imod dem, der fra 
dansk side har været med i disse forhand- 
linger. Jeg kan ikke se, at der har været 
nogen grund til dette hastværk, når repræ- 
sentationen i landdagen efter de oplysnin- 
ger, der er fremkommet, først kan finde sted 
i 1958. 

Vi kan fra dansk side kun være tilfredse 
med, at forhandlingerne bliver ført; de vil 
formentlig bidrage til yderligere afspænding 
ved grænsen. Jeg tror dog, det er uklogt, at 
man har taget ændringen af lov nr. 412 af 12. 
juli 1946 med ind i forhandlingerne, såfremt 
folketingsbeslutningen skal vedtages nu. 
Jeg vil derfor meget henstille, at vi får dette 
lovforslag i udvalg, så at de interesserede 
kredse i Nordslesvig kan få lejlighed til at 
fremkomme med deres ønsker, ønsker, som 
jeg tror det vil være klogt at lytte til. 

Jeg har med disse bemærkninger gerne 
villet gøre den højtærede undervisnings- 
minister opmærksom på, at vi i Sønderjyl- 
land følger denne frigørelse med megen in- 
teresse; men vi har stadig fortiden i tan- 
kerne. 

Ingeborg Refslund Thomsen: Erklæringen 
betyder jo intet mindre, end at regering dg 
folketing nu har brudt med hævdvundne 
principper i de sønderjyske spørgsmål. Det 
er ikke blot mindretalstraktater, Danmark 
altid har vendt sig imod, det er også for- 
pligtelser, baseret på noteudveksling eller 
erklæringer; thi sporene sktæmmer. 

,De såkaldte dansk-tyske aftaler af 1851 
홢52 bragte os kun fortræd. De var uklart 
affattet, og det benyttede slesvig-holste- 
nerne sig af til at sabotere forfatningsdan- 
nelsen i helstaten, og dét benyttede preus- 
serne sig af til at stille Danmark det ulti- 
matum, der førte fil krigen i 1864. Senere, i 
slutningen af 60erne, da man førte forhand- 
linger om opfyldelsen af Pragfredens § 5, 
strandede disse forhandlinger på, at det var 
et altfor snævert område, indenfor hvilket 
man ville tillade en fri afstemning, men de 
strandede lige sa meget på, at der blev stil- 
let altfor vidtgående krav om garantier for 
et tysk mindretal, 

Det er disse erfaringer, der har bundfæl- 
det sig i en konsekvent uvilje både mod 
mindretalstraktater, men også mod erklæ- 
ringer, der kan fortolkes efter den større 
stats forgodtbefindende. 

Den danske linie har hidtil været klar. 
Da den såkaldte danske fredsdelegation i 
1919 havde foretræde for fredskonferencen 
i Paris, stillede man det spørgsmål: Hvilke 
garantier vil De byde det tyske mindretal? 
Danmarks frisindede love, svarede Alexan- 
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der Foss spontant, og da han havde besvaret 
de spørgsmål, man stillede ham om dansk 
lovgivning, var den sag i orden. 

Senere, i 1924, blev der ført informatoriske 
dansk-tyske skoleforhandlinger i Køben- 
havn, og fra tysk side blev der da fremsat 
ønske om at finde frem til en formulering af 
erklæringer. Men på dette tidspunkt greb 
udenrigsminister grev Moltke ind og erklæ- 
rede de informatoriske samtaler for afslut- 
tede, og kommissionen blev opløst, uden at 
der blev afgivet erklæringer. 

Traktater og erklæringer 홢 ja, traktater 
omhandler ganske konkrete ting, men 
erklæringer kan strækkes og fortolkes, og 
der kan lægges alt muligt ind i dem. 

Erklæringen, sådan som den foreligger, er 
stort set ikke andet end en konstatering af 
gældende ret, men den besegles jo af løfter, 
særlig to løfter: løftet om 5 pct.s klausulens 
ophævelse i Sydslesvig og løftet om fri 
bane for tysksprogede eksamensskoler i 
Nordslesvig. 

Efter min mening var landdagen i Kiel 
- kommet i en ganske uholdbar stilling med 
5 pct.s klausulen, og derfor har man med 
glæde grebet denne lejlighed til storsindet 
at foretage et tilbagetog, dog ikke før en- 
gang i 1958, og betalingen er et løfte om 
danske indrømmelser i Nordslesvig på skole- 
væsenets område. Disse tyske eksamenssko- 
ler er jo i fuld gang, tre mellemskoler er 
i gang, den ene endog på andet år; de mang- 
ler altså kun anerkendelsen, som de nu kan 
få omgående. 

Den mindretalsordning, vi gennemførte 
i 1920, regnede ikke med eksamensskoler; 
vel havde det tyske mindretal ved det så- 
kaldte Herningforlig i 1928 opnået aner- 
kendelse af et tysk gymnasium og lige før 
besættelsen, i 1939, en realeksamen; begge 
disse eksaminer var dog ikke rettigheds- 
givende og adgangsgivende. 

Aftalerne i Herning blev dog truffet med 
et politisk parti i Danmark, det slesvigske 
parti; disse nye skoleaf taler træffes nu med 
myndigheder udenfor riget. Vi vil opleve, 
at der kan lægges forbavsende meget i 
disse uskyldigt udseende erklæringer. 

Det er intet mindre end eIì forståelses- 
offensiv, den højtærede statsminister nu er 
slået ind på, Der skal skabes fred ved græn- 

serne, alle i betragtning kommende in- 
stanser vil bestræbe sig for at agte og værne 
mindretallets rettigheder, så mindretallene 
for fremtiden vil bringe de to lande nærmere 
hinanden. Ja, men menneskene er nu bare 
ikke så gode, som de burde være. Personlig 
er jeg glad for, at jeg ikke er en forpligtet 
instans i dette værneselskab. Mindretal vil 
jo altid have uopfyldte ønsker, det hørte 
vi i dag fra det ærede medlem hr. Hans 
Schmidt. 홢Er til målet du nået, sætter 
straks du et nyt!" Og mindretallene på 
begge sider af grænsen har jo den samme 
fejl; det, man hjemme 홢smiler frem i en 
flygtig stund", bliver til noget, 홢man bort 
kan i år ej græde", når bekymringerne bæres 
over grænsen. Trods alt er der jo noget meget 
fornøjeligt i en grænsekamp, men det for- 
står kun grænseboerne selv; andre tager alt 
så uhyre tragisk. 

Men hvad lægger nu ministerpræsident 
von Hassel i erklæringen? Hans ønskeseddel 
blev langtfra udtømt, siger han. I 5 punkter 
gør han resultaterne af forhandlingerne op. 
Jeg studsede ved punkt 4, der lyder 홢 jeg 
beder om tilladelse til at citere: 

홢Det førte til den ønskede forsørgelse 
på lovens grund af krigsofrene indenfor 
det tyske mindretal." 

Jeg har gransket erklæringen, bemærknin- 
gerne og den højtærede statsministers frem- 
sættelse og kan ingen forklaring finde. 
Ministerpræsident von Hassels omtale af 
erklæringen fremkaldte hos mig mindet om 
et -klassisk..tysk- ord, der lyder: 홢Sådan som 
jeg opfatter den." Det blev sagt i rigsdagen i 
Berlin i sommeren 1917, da den tyske rigs- 
kansler Michaelis afløste rigskansler Beth- 
mann Hollweg. Da havde alle tyske partier 
lige tiltrådt en fredsresolution, der gik ud 
på, at Tyskland var villig til at acceptere 
en forståelsesfred. I sin tiltrædelsestale 
skulle rigskansler Michaelis forelægge denne 
fredsresolution. Der kom da en pinlig over- 
raskelse, idet Michaelis i strid med alle 
aftaler i sidste øjeblik tilføjede ordene: 
홢sådan som jeg opfatter den." Disse ord er 
blevet klassiske i Tyskland og er ofte blevet 
citeret. Jeg tror, at vi i fremtiden vil høre 
dem igen fra Kiel. 

Ganske vist fremtræder de to erklæringer 
som ensidige, kun forpligtende det land, 
der udsteder erklæringen, De skulle altså 
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ikke give ret til indblanding, men jeg mener 
alligevel, at man skal være forsigtig med 
at spise kirsebær. 

I landdagen i Kiel udtrykte minister- 
præsident von Hassel håb om, at man på 
begge sider af grænsen nu. vil holde kontakt 
med hinanden, selvom det altså ikke kom 
til oprettelse af en permanent kommission, 
hvad han meget beklagede. Jeg beder om 
tilladelse til et citat: 

홢På dansk side må man forstå," 홢 
sådan talte von Hassel 홢 홢at selvom vi 
fuldtud værdsætter resultaterne af de 
tysk-danske forhandlinger, finder vi ingen 
anledning til på nogen måde at forsømme 
vore bestræbelser for at befæste tyskheden 
og fremme det tyske arbejde i grænse- 
landet. Med fuld ret forventer vi en vidt- 
gående hjælp fra forbundsregeringen også 
i den kommende tid." 
Den slesvig-holstenske fortolkning af er- 

klæringen er altså allerede nu en helt anden 
end den højtærede statsministers. Jeg kan 
ikke stemme for denne erklæring, og særlig 
fordi den er knyttet til skolespørgsmålet, 
vil jeg stemme imod den. 

Om skoleloven vil jeg gerne sige følgende. 
Siden grænsestridens dage omkring gen- 
foreningen har vi i Nordslesvig ikke haft 
en så, tilbundsgående strid som skole- 
striden i 1945-46. De, der ikke havde 
samme mening som de på bjerget, blev i de 
følgende år konsekvent bekæmpet, fordi de 
havde været imod skoleloven, og så stredes 
vi endda kun om, hvorvidt der fortsat skulle 
være tysksprogede, offentlige skoler, eller 
de tyske skoler for- fremtiden skulle være 
privatskoler. Men aldrig mere et tysk gym- 
nas ium홢  det var alle enige om, selvom 
vi ellers var Uenige om alt mellem himmel 
og jord. _ 홢 ' 

I vide kredse , i Nordslesvig er man så 
afgjort imod at ophæve § 4 i skoleloven, 
og i vide kredse forbavses og forarges man 
over måden. Det er helt imod sæd og skik, 
at man end ikke har spurgt skoledirektio- 
nerne, det er aldrig sket før; selv i ganske 
uvæsentlige sager er de altid blevet taget 
med på råd. Dansk Samfund, de nationale 
foreninger, ingen fik kendskab til noget, 
det er kommet bag på os alle. 
,.. Statens interesser og et mindretals in- 
teresser falder jo ikke altid sammen. Derfor 

prøver man på at lægge en linie, holde en 
kurs. Jeg synes unægtelig, : det er, blevet 
en s i k s a k k u r s . . . . . .  

Det er et mindretals interesse, ingen stats- 
interesse, at fremme isolationen; Men ind 
i denne isolation ønsker den tyske mindre- 
talsledelse at drage de flest mulige. Ram- 
merne skal fyldes, , og det vil gå ud over 
børn fra hjem, der nationalt er lidt svin- 
gende. De vil komme mellem dobbelt ild 
til skade for børnene. 

Man kan nu ikke helt udradere de erfa- 
ringer, vi har gjort, og de går ud på, at de 
børn og unge, der voksede op i den højere 
tyske skole, blev så stærkt draget mod syd, 
at dei blev uegnede til at leve og virke i 
Danmark. Derfor søgte de sydpå. Af 120 
studenter fra det tyske gymnasium i Aaben- 
raa, var der kun 3, der holdt ud ved Køben- 
havns universitet og fik en dansk embeds- 
eksamen; det var en læge, en sagfører og 
en tandlæge. Det var hele den høst, man 
fik ud af det tyske gymnasium, indtil det 
blev lukket i 1945. 

Indtil 194'5, gik strømmen sydpå. Så 
mærkeligt det end lyder, så er strømmen 
vendt, og det tyske ; mindretals unge er 
efter 1945 gået nordpå. De vil skam ikke 
tilbage til Nordslesvig, nej, de vil kønt 
betakke sig, som man siger hos, os. Den 
heksekedel, skal de ikke have noget af. 

Nu tror man øjensynlig fra tysk side, a,t 
man kan opfostre en tysk drengeskare, 
som ej hjemmet vrager, som i lidt, har nok. 
Nu skal de, atter indhegnes, og hegnspælene 
vil mindretallets ledelse søge at plante på 
vor grund. Hvert eneste sogn vil få en strid 
om i grænseskellet mellem dansk og tysk. 
Den er der vel allerede med hensyn til 
barneskolen, men nu skal den følges: op 
gennem ungdomsårene. Det var man imod 
i 1920, det var alle imod i 1945, og nu kom- 
mer så de tyske eksamensskoler som et 
lyn fra klar himmel. Jeg kan ikke forsone 
mig med den tanke, at tysk realeksamen 
og måske senere tysk studentereksamen skal 
gøres rettighedsgivende, det er mere, . end 
tyskerne selv har fremsat ønske om. Jeg 
kan ikke forsone mig med tanken om, at 
stillinger i: stat og kommune skal stå åbne 
for dem, .der vrager det danske og, som det 
ærede medlem hr. Hans Schmidt siger, 
bestandig kommer ud for konflikter i deres 
forpligtelser overfor staten på den ene side 
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og forpligtelser overfor det folk, de tilhører, 
på den anden side. Disse ulykkelige kon- 
flikter kender vi jo fra besættelsestiden. 

Jeg tror også, at den modvilje, der er i 
befolkningen mod disse' skoler, vil blive en 
hindring for de unge, når de senere søger , 
ud i erhvervslivet med deres tyske eksa- 
mensbevis. Vi ønsker absolut ikke, at de 
tyske unge skal gå ud i livet med et særligt 
stempel. Det kan jo ikke fremme forståel- 
sen, at der sættes dette skel. En irreden- 
tistisk tyskhed kan ønske skellet trukket 
skarpere op, men i befolkningens interesse 
er det slet ikke. 

Der er faktisk ved at vokse en ny og bedre 
forståelse frem nede hos os. De unge fandt 
sammen og respekterede hjemmenes for- 
skellige indstilling, og de unge tysksindede 
stod frit og uafhængigt den dag, de forlód 
skolen, en skole, der aldeles ikke søgte at 
påvirke dem i dansk retning. Jeg tror, at 
det ærede medlem hr. Hans Schmidt må 
give mig ret i, at der simpelthen ikke kan 
fremskaffes klager over vore højere skolers 
behandling af tyske børn fra lærernes eller 
kammeraternes side. 

Det tyske mindretal kan henvise til det 
store fædreland, men selv, er det for lille 
til at tilbyde den tysksindede ungdom en 
fremtid indenfor isolationen. De er jo dog 
henvist til at leve iblandt os, og måske er 
der i det daglige mere, der binder os sammen 
end der skiller. Jeg tvivler ikke om, at vi 
på dansk side bliver de stærke i den kamp, 
der nu blæses op til, men det havde været 
det lykkeligste for alle parter, om man havde 
holdt linien. 

Vel taler jeg på egne vegne, men store 
kredse i Nordslesvig mener som jeg, og også 
i hjemmetyske kredse er der mange, der 
mener som jeg. Jeg må stemme imod lov- 
forslaget. 

Formanden: Jeg skal her afbryde for- 
handlingen. 

Udvalget angående forslag til lov om 
arbejdstageres opfindelser har afgivet be- 
tænkning over nævnte lovforslag. Eksem- 
plarer vil blive omdelt. 

Udvalget angående forslag til lov om 
gennemførelse af overenskomst om rets- 
stillingen for NATO-styrker og af protokol 

om NATOs militære hovedkvarterer har af- 
givet betænkning over nævnte lovforslag. 
Eksemplarer vil blive omdelt. 

Medlem af folketinget Helga Pedersen 
har meddelt mig, at hun ønsker til stats- og 
udenrigsministeren at stille følgende spørgs- 
mål: 

Vil regeringen overveje en revision af 
de gældende regler om fremgangsmåden 
ved ekspropriationsforretninger? 
Spørgsmålet vil blive optaget på dags- 

ordenen for tingets førstkommende spørge- 
tid. 

Folketingets næste møde afholdes i dag,, 
onsdag den 13. april, kl. 20 med følgende 
dagsorden: 

1) Fortsættelse af første behandling af: 

Forslag til folketingsbeslutning om det 
tyske mindretals rettigheder. 

2) Fortsættelse af første behandling al: 

Forslag til lov om ændring af lov om pri- 
vate tysksprogede skoler, tysksproget 
hjemmeundervisning m. m. i de søn- 
derjyske landsdele. 

3) Eventuelt: første behandling af: 

. I Forslag til lov om afgørelse af de mellem 
visse organisationer af arbejdsgivere 
og arbejdere bestående uoverensstèm- 
melser. 

Mødet hævet kl. 1830. 

92. møde.  

Onsdag den 13. april kl. 20, 

Den første sag på dagsordenen var: 

Fortsættelse af første behandling af forslag 
til folketingsbeslutning om det tyske mindre- 
tals rettigheder, 




