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•
•
•

Stipendiater ved Forbundsdagen var tre dage i
Sydslesvig for at høre om
mindretal.
•

US
Flensborg. - Når I nu er et dansk mindretal, bliver I så censureret af tyskerne?
Sådan lød et af spørgsmålerne, da
Duborg-Skolen fredag havde besøg af 21
yngre arabere fra seks lande.
De blev informeret om det danske
mindretal spedelt og mindretal i Europa generelt af Sydslesvigsk Forenings

RESOMEE

•

•

Die danische Minderheit hatte ge- .
stern Besuch von 21 jungen Arabern, die tiber die diinische Minderheit im Speziellen und tiber
Minderheiten in Europa im Allgemeinen infonlliert wurden. Die
Araber wohnen einige Tage lang
in der Akademie in Sankelmark
im Rahmen eines Besuchs im
Bundestag in Berlin Der Grund
fur ihren Besuch is!, dass man ihnen etwas darliber erzåhlen mi:ich.te, wie ein demokratisches System
funktioniert - so konnen sie eventuell Erfahrungen sammeln, die
sie in ihrem Heimatland gebrauchen konnen.

generalsekretær, Jens A. Christiansen.
Flere af Duborg-Skolens elev-ambassadører var også mødt op og fortalte om
sig selv og det danske mindretal Og i
en del af spørgsmålene fra de arabiske
gæster blev der afSløret en meget stor
uvidenhed om, hvordan livet er i det
nordlige Europa
Det er netop .for at lappe på denne
uvidenhed og for at give en gruppe af
yngre, højt uddannede en mulighed
for at erfare mere om et demokratisk
system, at de 21 arabere er i 'TYskland .
De er blevet inviteret af den tyske
Forbundsdag, der for tredje gang gennemfører en sådan stipendie-ordning. I
sin tid blev·
igangsat som
følge af det såkaldte Arabiske Forår altså oprøret mod gamle,
styrer i flere lande.
Araberne skal være under 35 år, have
en afSluttet videregående uddannelse og tale godt tysk for at kunne deltage i den fire uger lange tur, hvor alt
er betalt af den tyske stat Der var i år
150, der ansøgte, og 21 nåede
gennem
,
nåleøjet De har meget forskellige uddannelser - der er lige fra politologer
til arkitekter og tandlæger. Men fælles
for dem alle er, at de interesserer sig for
samfundsmæssige spørgsmål
- I forbindelse med opholdet kommer araberne tre dage til Sydslesvig,
hvor de opholder sig på Akademie Sankelmark, fortæller stedets leder, Christian Pletzing.
Opholdet her drejer sig specielt om
nationale og religiøse mindretal i Tyskland
Torsdag aften ankom gruppen, og efter besøget hos det danske mindretal
gik det videre til landdagen i Kiel, li-

gesom den tyrkiske
folkegruppe i Kiel
blev besøgt I dag
bliver der afviklet
et planspil i Sankelmark. Det drejer sig
om et påtænkt byggeri af en moske i
Tyskland Senere lørdag bliver der givet
indblik i de kristnes
og jødernes liv i 'TYskland, og i morgen går
det tilbage til Berlin
Her har hver af stipendiaterne en menNina Hendes (th.) er eJevambassadør på Duborg-Skolen og jiJrtor i fOlm af en politalte de 21 arabere om sin hverdag og identitet.
tiker.
- Det har i de tidligere år været et progel med tyskerne. Men det hænger nu
gram, som er blevet rost meget både af mest sammen med, at de spiller bedre
deltagerne og af de tyske mentor-politifodbold, lød svaret
kere, fortæller Christian Plel zing.
Jens Nygaard
Deltagerne skulle gerne have nogle
jn@fla.de
erfaringer med sig hjem om, hvordan
et demokratisk system fungerer. Det
kniber det som bekendt stadig noget
med i de fleste arabiskestater.
- Gennem dialog
og samarbejde kan
man opnå meget, fortalte Jens A. Christiansen de 21 arabere.
De havde også
spørgsmål, som var
helt nede på jorden: .
- Hvem holder I
med i fodbold, blev
en af elev-ambassadørerne spurgt
-Jeg holder som re-

