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Grænsekontrol

Den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse er netop blevet
forlænget med yderligere tre måneder.
Vi har tidligere udtrykt forståelse for, at der kan være situationer, hvor det
er nødvendigt, at der indføres en midlertidig kontrol. Vi frygter dog nu, at
der vil blive indført en permanent kontrol, med uoprettelige, skadelige virkninger til følge.
Når vi – det tyske mindretal – tillader os at henvende os til Folketingets partier i denne sag, er det også fordi det, der fra København måske forekommer som en mindre gene ved den dansk-tyske landegrænse, på sigt kan føre til en alvorlig belastning for især det dansk-tyske grænseland.
Den mest alvorlige konsekvens af grænsekontrollen er, at grænsen i folks
bevidsthed igen bliver en barriere, en forhindring for samfærdsel, økonomisk
udvikling og grænseoverskridende samarbejde. Det er ikke kun en mental
barriere for en udbygning af samarbejdet mellem parterne i regionen, men
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har også betydelige og negative konsekvenser af den måde, Sønderjylland
opfattes på i resten af landet. Når Sønderjylland bliver forbundet med lukkethed og snæversyn, så bliver det meget sværere at tiltrække virksomheder, kvalificeret arbejdskraft og nye familier.
Fri bevægelighed – også fysisk – er et gode i sig selv og en kilde til økonomisk vækst. Når Danmark således nu – med god grund – i en Tysklandsstrategi fokuserer på at udvikle samhandelen med Tyskland, så vil en permanent
grænsekontrol være kontraproduktiv.
Vi har forståelse for, at mange føler, at grænsekontrollen giver tryghed, men
i realiteten vil en alternativ anvendelse af ressourcerne kunne give langt
bedre resultater, når det gælder bekæmpelse af menneskesmugling og terror. Således bør de negative konsekvenser sammenholdes med den meget
begrænsede effekt af kontrollen. Ifølge politiet vil der kunne opnås langt
bedre resultater ved en mere effektiv anvendelse af de over 400 mio. kr.,
der forventes brugt årligt. Eksempelvis ville det være en god idé at indføre
nummerpladescannere ved alle grænseovergange.
Det vil for os, der i mange år har arbejdet for en udvikling af den dansktyske region, være uacceptabelt, hvis der eksempelvis ville blive truffet beslutning om at opgive grænsekontrollen ved den dansk-svenske grænse til
gengæld for indførelse af en permanent kontrol ved den dansk-tyske landegrænse.
Vi opfordrer derfor Folketingets partier til at fastsætte et tidspunkt for at
stoppe den midlertidige grænsekontrol – gerne med tilknyttede betingelser
for genindførelse.
Det vil være et positivt signal om at Danmark ønsker åbenhed og samarbejde til fælles fordel.
Med venlig hilsen
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