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I Tyskland findes der fire anerkendte autoktone 
(fra græsk „selv“ og „jord“) nationale mindretal/
folkegrupper:

 Lausitz-sorberne,

 danskerne i Sydslesvig,

 de tyske sintier og romaer

 friserne.

Disse mindretal er i Tyskland omfattet af en særlig 
protektion og modtager en specifik støtte af 
forbundsstaten og delstaterne. 

Det samme gælder også for de talte mindretalssprog 
dansk, nord- og saterfrisisk, øvre- og nedersorbisk, 
foruden sintiernes og romaernes sprog, romane. 
Derudover er også regionalsproget nedertysk (plattysk) 
omfattet af en særlig protektion i Tyskland.

De fire nationale mindretal i Tyskland

De autoktone nationale mindretal 

og folkegrupper i Tyskland

Lausitz-sorberne

Danskerne i Sydslesvig

De tyske sintier og romaer

Friserne

Denne publikation udgives med 
support fra det tyske indenrigs-
ministerium og med økonomisk 
støtte fra den tyske forbundrepublik.

dansk



Autoktone, nationale mindretal hhv. folkegrupper 
omfatter fællesskaber, 

 der lever samlet eller spredt indenfor et bestemt land,
 der tæller færre personer end statens/landets 
 øvrige befolkning,
 der er borgere i den pågældende stat,
 der pga. etniske, sproglige eller kulturelle kendetegn  
 adskiller sig fra de øvrige statsborgere og som er 
 villige og i stand til at bevare disse særlige egenskaber  
 og særpræg, 
 der i flere generationer og konstant har boet i det  
 pågældende område.

En undtagelse i denne sammenhæng er sintierne og 
romaerne. De bor i små grupper fordelt over næsten hele 
forbundsrepublikken.

Mindretalssekretariatet blev oprettet i år 2005 i Berlin 
som repræsentant for de autoktone nationale mindretals 
forbund.

Mindretalssekretariatet for de fire autoktone nationale 
mindretal og folkegrupper er bindeleddet mellem 
mindretallenes forbund og den tyske stats organer, dvs. 
Forbundsdagen, Forbundsregeringen og Forbundsrådet. 

Dette især med henblik på at observere og ledsage 
forbundsrepublikkens og udvalgenes arbejde i forhold til 
mindretallenes politiske interesser og problemstillinger.

Opgaver:

1 At fungere som repræsentant og kontakt for de 
 autoktone nationale mindretal

2  At koordinere, planlægge og styre Tysklands 
 mindretalspolitik udfra mindretallenes perspektiver

3  At kontrollere og overvåge relevante love og 
 forordninger

4  At udarbejde stillingtagener og positioneringer 
 versus emner, der er relevante for mindretallene 

5 At rådgive og formidle viden

6  At yde PR arbejde
7  At opbygge og vedligeholde kontakter med netværk,  
 organisationer og institutioner på regionalt, nationalt  
 og europæisk plan

8  At fremme tilgangen af unge kræfterg

9  At lede og organisere arrangementer og projekter

Mindretalsrådet tager sig af grundlæggende sager 
omkring de fire autoktone nationale mindretal – 
danskerne, friserne, de tyske sintier og romaer, 
foruden Lausitz-sorberne. Rådet arbejder for at sikre, 
at mindretallene modtager støtte og protektion. 
Det repræsenterer de fire mindretals interesser 
overfor den tyske forbundsregering og forbundsdag.

Mindretalsrådet består af den respektive ledelse og 
to repræsentanter fra hver af de fire tyske mindretal: 

Domowina –  
Zwjazk Łužiskich Serbow/
Zwězk Łužyskich Serbow/
Lausitz-Sorbernes Forbund
www.domowina.de 

Sydslesvigsk Forening (SSF) 
www.syfo.de

Sydslesvigsk Vælgerforbund (SSW)
www.ssw.de 

Centralrådet for tyske Sintier 
og Romaer
www.zentralrat.sintiundroma.de   

Frasche Rädj/Friserrådet Sektion Nord, 
Seelter Buund
www.friesenrat.de 

Formandskabet for Mindretalsrådet går på skift efter 
rotationsprincippet. Mindretalsrådets medlemmer 
mødes med jævne mellemrum flere gange om året.

Hvad menes der med autoktone, 
nationale mindretal/folkegrupper?

Mindretalssekretariatet Mindretalsrådet


