Borgerinddragelse i grænselandet
Gode levevilkår i grænselandsområdet og et godt samarbejde henover den dansk-tyske grænse er et
centralt element i den regionale udviklingsindsats. I forbindelse med den nye udviklingsstrategi skal
vilkårene i grænselandet og det dansk-tyske samarbejde tænkes ind i de enkelte spor i strategien. For at
kunne agere direkte på borgernes behov og ønsker inden for udviklingsstrategiens indsatsområder,
anbefales det at afholde en dansk-tysk BorgerCamp i foråret 2020.
Form og formål for dansk-tysk BorgerCamp
Under overskriften ”BorgerCamp om dit og mit grænseland ”, afholdes i foråret 2020 et åbent borgermøde
på to højskoler, med det formål at få input til den regionale udviklingsindsats for borgerne i grænselandet,
på begge sider af grænsen. BorgerCampen kan være et kick off for andre borgerinddragende aktiviteter
med fokus på at videreudvikle levevilkårene i grænselandet med afsæt i borgernes ønsker og behov. Det
kan endvidere undersøges om en konkret opfølgning kunne være at nedsætte et dansk-tysk borgerpanel,
herunder et ungepanel med fokus på de unges levevilkår omkring mobilitet, uddannelse og kulturtilbud mv.
Afholdelsessted og målgrupper
For at få et bredt udsnit af befolkningen involveret anbefales det at afholde BorgerCampen på to højskoler i
grænselandet – fx Højskolen Østersøen i Aabenraa, som ligger nord for grænsen ved Østersøen samt
Nordsee Akademie i Leck, som ligger syd for grænsen ved Tønder. Målgruppen er højskoleelever samt
borgere i grænselandet. Herudover inviteres professionelle aktører ligeledes med. Højskolerne er
medværter og forudsættes at engagere sig i afholdelsen, herunder være med til at invitere lokale borgere
med til BorgerCampen.
Samarbejdspartnere:
De primære samarbejdspartnere er to højskoler – én på hver side af grænsen. Øvrige samarbejdspartnere
kan være mindretallene samt kommunale parter fra begge sider repræsenteret gennem Region
Sønderjylland-Slesvig. En anden evt. partner kunne være Grænseforeningen. Yderligere bør man gå
sammen med en mediepartner, som kunne være DR Syd, TV Syd eller en af de lokale aviser.
Koncept for BorgerCamp – i grove træk
BorgerCampen afholdes på de to højskoler samme dag og samme tid. Drejebogen skal være ens, herunder
temaerne, som tager afsæt i strategisporene i den nye regionale udviklingsstrategi. For at konkretisere
debatten, bør der udvælges et mindre antal konkrete temaer. Her kunne man vælge mellem sprog- og
kulturliv, uddannelsestilbud, mobilitet, sunde levevilkår i grænselandet, grænsependling, klima.
For at gøre BorgerCampen interaktiv forbereder højskoleeleverne en opgave/ et oplæg, som de
præsenterer for regionalpolitikere og andre interessenter, eventuelt i forbindelse med en
undervisningstime på højskolerne forud for arrangementet. En del af programmet består i at bygge bro til
den anden højskole via en videoseance, som binder de to arrangementer sammen og formidler dialogen på
tværs af grænsen.
Ambitionsniveau, omfang og økonomi afklares i den videre behandling af sagen, herunder i de relevante
fagudvalg.

