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Oe 24 arabiske unge 
komm er Fra en reEkke 

forske/ige lande og 
bes0ger Tyskland i fire 
uger for blandt andet 
at leEre om demokrati. 

FLENSBORG AVIS -

Arabiske stemmer i Sankelmark 
Demokrati. - Vi mä 
tage helt smä skridt, 
10d konklusionen da 
24 unge mennesker 
fra de arabiske lande 
m0dte mindretallene 

SANKELMARK. Fire dage med 
mindretallene i regionen. Det 
var ugens program for de 24 
unge fra Jordan og Egypten, 
fra Marokko, Irak, Palcestina 
og andre arabiske stater, som 
deltager i et udvekslingspro
gram, finansieret af den tyske 
forbundsdag pa initiativ af 
Wolfgang Börnsen (CDU). 

Det er anden gang, han invi-

terer udvalgte arabiske unge 
tilBerlin, men mindretallene 
m0dte de her i regionen. 

- For det er vigtigt at tale 
med, frem for at tale om folk, 
sagde han til de unge, der 
boede pa Akademie SankeI
mark. Under den afsluttende 
debat, ledet af Christian Plet
zing fra Akademie Sankelmark, 
kom det frem, at regionens 
mindretalsmodel, som den 
praktiseres her, ikke lige kan 
kopieres over til deres egne 
hjemlande. Pa den anden side 
kan det ogsa vise sig at vcere 
fatalt, hvis en stat slet ikke g0r 
noget. Diskussionslysten var 
stor, holdningerne til mindre
tal klare, og sproget intet pro
blem. Alle talte flottysk, og 

Oet lokale medlem af For
bundsdagen, Wolf gang Börn
sen {COU}, havde taget initia
tiv til de unge araberes bes0g. 

det stod klart, at der er nok at 
tage fat pa overalt i de arabis
ke lande. 

Konflikter 09 mindretal 
Der er religi0semindretal. der 
har det svcert, der er indvan
dringen fra den sorte dei af 
det afrikanske kontinent. og 
efterkommerne fra de gamle 
kolonilande, og pengene kan 
jo kun gives ud en gang. 

- Det virker fint for jer, men 
vi star foran helt andre udfor
dringer, sagde de to marok
kanske unge Asma Merzaq og 
Brahim Oubaha og talte om at 
arbejde for mere tölerance, 
st0rre abenhed i sar,nfundet og 
accept af forskellighed. 

- Temaet er valgt med om-

tanke, sagde Wolfgang Börn
sen til de unge, der konklude
rede, at den enestevej frem er 
ved at tage helt sma skridt 
mod en bedre mindretalsl0s
ning. 

- Et godt bud, for ncesten 
alle konflikter udgar fra ul0ste 
mindretalsproblemer, og det er 
jeres generation, der skai s0rge 
for, at der kommer mere fred i 
verden, sagde han. 

De 24 unge tilbringer fire 
uger helt tcet pa det tyske de
mokrati. Den f0rste tid var de i 
Berlin og fik parlamentaris
men ind under huden, og i 
den ne uge f01ger hver enkelt 
en politiker iden sidste dei af 
valgkampen. Tilla Rebsdorf 
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