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100 børn og unge fra seks lande deltager i denne uge i en ungdomslejr om FNs 17 verdensmål på A. P. 
Møller Skolen i Slesvig. Foruden at lære de unge om bæredygtighed, er missionen også at styrke den kul-
turelle forståelse for mindretal og samhørighed på tværs af kulturer. 
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Slesvig. Efter at være blevet 
udskudt i to år, kunne 100 
børn og unge fra Danmark, 
Tyskland, Polen, Letland, Est-
land og Finland onsdag ende-
lig mødes på A.P. Møller Sko-
lens græsplæne i Slesvig. De 
100 skoleelever, der er i alde-
ren 14 til 20 år, deltager fra 
onsdag til søndag i en Unesco 
bæredygtighedsungdomslejr, 
der tager udgangspunkt i FNs 
17 udviklingsmål. 

Men ungdomslejren har 
også til formål at hylde sam-
arbejdet mellem Danmark 
og Tyskland og vise de unge, 
hvordan mindretal på hver 
side af grænsen kan leve i fre-
delig sameksistens med hin-
anden, fortæller de to danske 
koordinatorer hos Unescos 
skoleprojekt.

- Genforeningen mellem 
Danmark og Tyskland i 1920 
er et forbillede for andre lan-
de – og det er det fredspro-
jekt, som der også er vigtigt 
for Unesco. Den her tanke 
med, at det er sværere at slå 
nogen ihjel, hvis du har druk-
ket kaffe med dem, fortæller 
Camilla Weidinger, som til 
daglig er folkeskolelærer i Øl-
sted på Sjælland. 

- Derudover handler det 
om at arbejde med de 17 ver-
densmål, men fokus er pri-
mært på at skabe den sociale 
bæredygtighed med venska-
ber, der forhåbentligt holder 
i lang tid, supplerer Jon Ur-
skov, gymnasielærer på Egå 
gymnasium ved Aarhus. 

Tilbage til naturen
Og tættere på hinanden, det 
kommer de. Da Flensborg 

Avis besøger ungdomslejren 
torsdag eftermiddag, har de 
unge mennesker netop måt-
tet redde telte, luftmadras-
ser og toilettasker ind fra 
den styrtregn, der pludselig 
vælter ned over A.P. Møller 
Skolens græsplæne. I stedet 
er de nu rykket ind i skolens 
gymnastiksal, men det dårli-
ge vejr smitter ikke af på be-
gejstringen for at møde nye 
mennesker og fordybe sig i 
verdensmålene. 

Torsdag eftermiddag er der 
gang i 14 forskellige work-
shops, der på hver sin måde 
omhandler et af de 17 ver-
densmål. Således er en grup-
pe unge i gang med et stafet-
løb i affaldssortering, imens 
16-årige Emilka og 17-årige 
Jakub fra Polen er ved at in-
struere nogle andre i, hvor-
dan man udvikler maling fra 
rødkål og rødbeder. Malingen 

skal de bruge til at male bil-
leder af deres håb for jordklo-
dens fremtid, fortæller Emil-
ka.

Den opgave har tyske Hen-
rik Löffler og Artur Alömou 
fra Estland taget til sig. De 

to har ikke mødt hinanden 
før onsdag eftermiddag, men 
snakken og de interne jokes 
går lystigt, imens de sammen 
maler et menneske og en abe 
hånd i hånd under en sol. 

- Egentlig viser billedet 
stenalderen. Men det var og-
så dengang, mennesket var 
forbundet til naturen. Det 
skal vi måske lidt mere tilba-
ge til, fortæller 16-årige Hen-
rik Löffler. 

Det bedste eksempel
Ungdomslejren varer til søn-
dag og undervejs er der ind-
lagt ekskursioner til blandt 
andet Slesvig Domkirke og 
Gottorp Slot. Der er dog ikke 
indlagt oplæg om det danske 
og tyske mindretals samar-
bejde, men det er helt med 
vilje, fortæller Martin Jar-
rath, der er tysk koordinator 
på projektet, imens de unge 
maler videre: 

- Vi viser dem, at vi kan le-
ve fredeligt sammen i stedet 
for at fortælle dem det. De er 
på en dansk skole i Tyskland, 
og hvis folk kan opleve dét, 
er det det bedste eksempel, 
vi kan give dem.

- Vi viser dem, at vi kan  
leve fredeligt sammen

De unge deltagere sover egentlig i telt uden for i de fem dage, 
ungdomslejren varer. Men kraftig regn torsdag sendte elever-
ne ind i gymnastiksalen. Foto: Martin Ziemer Martin Ziemer

RETTELSE
Den  
forkerte  
holdning
Flensborg. I torsdagens 
artikel om mindretallets 
strukturdebat på side syv 
er formand for det dansk-
frisiske parti SSW, Chri-
stian Dirschauer, i det ty-
ske resumé citeret for at 
mene, at strukturoplæg-
get fra Skoleforeningens 
Styrelse er »modig«. Det er 
ikke korrekt. Formanden 
mener, at strukturoplæg-
get, der skal til afstemning 
i Skoleforeningens Fælles-
råd, ikke er modigt nok. 
Det fremgik af artiklens 
danske tekst. Han bakker 
op om tiltag, der fører til 
forandringer i mindretal-
lets overordnede struktur. 
Vi beklager fejlen. Red.

 
APOTEKER I  
SYDSLESVIG 
WEEKEND
Flensborg:
Lørdag:
Stromeyer’s Apotheke 
Husumer Str. 310 
24941 Flensburg 
Tel.: 0461-91200
Søndag:
Kreuz-Apotheke 
Taruper Hauptstr. 55 
24943 Flensburg 
Tel.: 0461-9091675
Slesvig:
Lørdag:
Friedrichsberger-Apotheke 
Friedrichstr. 56 
24837 Schleswig 
Tel.: 04621-32107
Søndag:
Apotheke Silberstedt 
An`t Dokterhuus 3 
24887 Silberstedt 
Tel.: 04626-7289999
Husum:
Lørdag:
Lamberti-Apotheke 
Dithmarscher Weg 9 
25866 Mildstedt 
Tel. 04841-7940
Søndag:
Linden-Apotheke 
Parkweg 10 
25821 Breklum 
Tel.: 04671-943323
Rendsborg:
Lørdag:
Park-Apotheke 
Hollerstraße 96 
24782 Büdelsdorf 
Tel. 04331-39797
 
Søndag:
Kronwerk-Apotheke 
Hollesenstr. 35 
24768 Rendsburg 
Tel. 04331-75144
Egernførde:
Lørdag:
Apotheke am Bahnhof 
Bahnhofstr. 11-13 
24340 Eckernförde 
Tel. 04351-5546
Søndag:
Apotheke am Hörst 
Rendsburger Str. 119 
24340 Eckernförde 
Tel. 04351-44949
Nordfrisland:
Lørdag:
Wolfs Apotheke 
Markt 28 
25821 Bredstedt 
Tel.: 04671-91700
Søndag:
Friesen-Apotheke 
Hauptstr. 35 
25899 Niebüll 
Tel.: 04661-8910

16-årige Henrik Löffler fra Tyskland og 17-årige Artur Alömou fra Estland mødte hinanden onsdag – torsdag var de blevet venner. Foto:  Martin Ziemer

RESÜMEE
100 junge Menschen aus 
Dänemark, Deutschland, 
Lettland, Estland, Polen 
und Finnland nehmen in 
diesen Tagen an einem 
UNESCO-Weltjugend-
lager in Schleswig teil. 
Die Studenten wohnen 
in der A. P. Møller Schu-
le und nehmen an Work-
shops teil, um ihr Wissen 
über die 17 UN-Ziele für 
nachhaltige Entwicklung 
zu vertiefen. 

Mindestens genauso 
wichtig sei es aber, den 
Jugendlichen einen kul-
turellen Zusammenhalt 
zu vermitteln und ihnen 
zu zeigen, wie Minder-
heiten auf beiden Seiten 
der Grenze friedlich mit-
einander leben können, 
sagt Camilla Weidinger, 
eine der beiden däni-
schen Koordinatorinnen 
des Projekts. 

In einem der Work-
shops malen die Jugend-
lichen mit Farbe, die aus 
Roter Bete und Rotkohl 
hergestellt wurde.

 Der 16-jährige Henrik 
Löffler aus Deutschland 
und der 17-jährige Artur 
Alömou kannten sich 
vorher nicht, aber sie 
haben sich zusammen-
getan, um ein Bild von 
einem Mann und einem 
Affen zu malen, um die 
Hoffnung auf eine Zu-
kunft zu verkörpern, in 
der die Menschen wieder 
näher an der Natur sind.

Camilla Weidinger og Jon Urskov er netværkskoordinatorer 
for Unescos skoleprojekt i Danmark og står bag ungdomslej-
ren. Foto: Martin Ziemer


