17. august 2020

Udskiftning i Sydslesvigudvalget
I forbindelse med en ny konstituering i den socialdemokratiske folketingsgruppe
erstatter Birgitte Vind Troels Ravn som partiets medlem af Sydslesvigudvalget. Birgitte
Vind er således netop blevet formelt udpeget af kulturminister Joy Mogensen.
Udvalgets formand Christian Juhl udtaler i den forbindelse:
”Jeg ser meget frem til samarbejdet med Birgitte, og er sikker på, at hun vil arbejde
hårdt for det danske mindretal og vil være en stor gevinst både for Sydslesvigudvalget
og for Sydslesvig. Jeg vil gerne på hele udvalgets vegne byde hende velkommen.
Samtidig sender jeg en stor tak til Troels Ravn, som i en årrække har vist stort
engagement og interesse for forholdende lige syd for grænsen, og ønsker ham held og
lykke med de nye opgaver”.
Birgitte Vind siger ”det danske mindretal i Sydslesvig har en særlig status i Danmark og
på Christiansborg. Her er et område, hvor vi som folkevalgte i den grad er med til at
træffe beslutninger, der kan flytte noget. At det sker i et bredt samarbejde på tværs af
partiskel gør blot opgaven endnu mere tillokkende. Jeg glæder mig meget til at stifte
bekendtskab med mindretallet og de mange engagerede mennesker, der hver dag
arbejder for dansk sprog og kultur lige syd for grænsen”.

Fakta om Sydslesvigudvalget:
Sydslesvigudvalget er et udvalg i Folketinget, der virker som bindeled mellem det
danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget. Dette indebærer blandt andet, at
udvalgets medlemmer deltager i møder og arrangementer afholdt af de sydslesvigske
foreninger mv.
Sydslesvigudvalget træffer efter ansøgning afgørelse om tilskud og lån til aktiviteter til
gavn for det danske mindretal i Sydslesvig.
Sydslesvigudvalget kan rådgive ministeren om forhold af betydning for det danske
mindretal i Sydslesvig. Det kan ligeledes rådgive andre ministre om ordninger på deres
områder for det danske mindretal i Sydslesvig.
Læs mere her:
https://kum.dk/kulturpolitik/internationalt-kultursamarbejde/sydslesvigudvalget/omsydslesvigudvalget/

Om Birgitte Vind:
Du kan læser mere om Birgitte her:
https://www.socialdemokratiet.dk/da/politikere/folketingsmedlem/birgitte-vind/
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