FRUGTBART AT BRO HAR AFLØST FRONT – REPLIK TIL SØREN KRARUP
Så er den gal igen. Rivegal. Endnu en gang opfører sydslesvigerne sig ikke, som de bør ifølge fader
Søren (jfr. Søren Krarup: Sydslesvigerne svigter Danmark, JP 2. juni). Han bruger endog så stærke
ord som, at de med deres ord og adfærd svigter Danmark. At de tilsyneladende er ligeglade med at
være danskere, fordi de har en afvisende holdning til den nye grænsekontrol, som Krarups parti,
Dansk Folkeparti, fik regeringen presset til at gennemføre som deres pris for at støtte
genopretningsplanen.
Mig forekommer det som noget uhyre positivt, at et frugtbart regionalt samarbejde i dag har afløst
de nationale grænser. Og at bro har afløst front – for at tale med slagord, som en gang blev brugt
som alternativer i den grænsepolitiske debat. Når tyske forældre i dag i stort tal sætter deres børn i
danske børnehaver og skoler, er der for mig tale om en frugtbar og tidssvarende regional udvikling,
som jeg som skatteyder hellere end gerne vil være med til at finansiere. Og jeg håber inderligt, at
Søren Krarup står alene (?) med sine synspunkter i Folketingets sydslesvigudvalg. Som jeg mener,
han alvorligt skal lade sig friste til at træde ud af – jo før, jo bedre. Et tiltag, som han også selv i sit
indlæg antyder som muligt.
Krarups henvisning til, hvad statsminister Niels Neergaard i 1920 lovede om, at sydslesvigerne ikke
skulle blive glemt, hørte den tid til. Og hvem ved, om ikke Neergaard var så klog en mand, at også
han i dag ville have lagt et andet indhold i sine ord? Historiske udtalelser er nu en gang ikke
eviggyldige eller anvendelige i helt andre situationer. Men kun gældende i den givne politiske
sammenhæng. Banalt? Ja, men åbenbart ikke for Søren Krarup.
Hvis du, Søren Krarup, eller nogle af dine medsammensvorne skulle få lyst til at kommentere mine
ord, så lov mig at holde jer til sagen. Og ikke som vanligt fremture med gamle løgne og påstande
om min person, der ikke har hold i virkeligheden.
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