
Egyeztettünk Németországban és Dániában 
Az európai nemzeti kisebbségekkel foglalkozó nagyszabású nemzetközi rendezvénysorozat zajlott Németországban és Dániában. Mi is 
képviseltettük magunkat, meghívottunk révén.           
 

 
 
A küldöttség a Der Nordschleswiger szerkesztőségébenBN 

Az öreg kontinensen élő kisebbségi közösségek helyzet volt a téma augusztus 27 és szeptember 3 között azon a rendezvénysorozaton, amely 
Németországban és Dániában zajlott. Mint arról már röviden beszámoltunk, az Európai Kisebbségi és Regionális Nyelvű Napilapok 
Szövetsége (MIDAS) által koordinált eseménysorozaton összesen tíz európai újságíró vehetett részt. Romániából ketten voltak tagjai a 
delegációnak: a kolozsvári magyar lap egyik munkatársa, valamint Szeghalmi Örs szerkesztő, aki a Bihari Naplót és az Erdély Online 
portált képviselte. 

A küldöttség "bázisa" a németországi Flensburg városában volt, ám a résztvevők a német-dán határvidéken mindkét országban 
tanulmányozták a nemzeti kisebbségek (németországi dánok, dániai németek, frízek) helyzetét, valamint beszámoltak saját nemzeti 
közösségeik gondjairól is. A látogatás során Danevirke, Aabenraa, Husum, Sonderborg városokban is fogadták a delegációt kisebbségi 
politikusok, valamint önkormányzati vezetők. 

A részletek 

Szintén Flensburgban van az európaszerte - így Romániában is - ismert Európai Népcsoportok Föderális Uniójának (FUEN) központja. Itt a 
FUEN elnöke HansHeinrich Hansen fogadta a küldötteket. A delegáció tagjai nemzetközi konferencián is részt vettek, amelyen a 
kisebbségi közösségek oktatási modelljeiről egyeztettek. 

Németországban a dán nemzeti közösség képviselővel is tárgyaltak a résztvevők, továbbá a flensburgi önkormányzat vezetői adtak fogadást 
a vendégeknek. Napirenden volt még a fríz nemzeti közösség vezetőivel való megbeszélés és kulturális intézetükben, a Nordfriisk 
Isstituutban tett látogatás. Dániában a német kisebbség szervezeteinek irányítóival folytak a tárgyalások. 

Mindemellett a résztvevők a térség médiahelyzetével is megismerkedtek. A Flensborg Avis, valamint a Der Nordschleswiger című lapok 
szerkesztőségében tájékozódtak, együttműködésről állapodtak meg a főszerkesztőkkel. Meghívást kaptak továbbá Európa legnagyobb 
tematikus maratonfutó versenyére, a Flemsburgban tartott YOU!MMKisebbségi Maratonra. 

Szállás 

A látogatás szervezői egyébként kiegészítő programokat is szerveztek a köldöttségnek. Így Cessna gépeken sétarepüléseken vettek részt a 
küldöttség tagjai Flensburg körzetében, sétahajózás során ismerkedhettek a vendéglátókkal, valamint koncert és múzeumlátogatás is 
szerepelt a programban. 


