
 
Megalapításának 10. évfordulóját ünnepelte Litvánia fővárosában, Vilniusban az Európai Kisebbségi 
és Regionális Nyelvű Napilapok Egyesülete (MIDAS), amely nem véletlenül választotta éves 
közgyűlésének helyszínéül a tavaly az Európa Kulturális Fővárosa megtisztelő címet viselő várost. A 
többmillió európai olvasót kiszolgáló kisebbségi sajtót tömörítő szervezet célja ugyanis az volt, hogy ily 
módon is felhívja a figyelmet a Litvániában élő lengyelekre, pontosabban az összlakosság mintegy 7
százalékát képviselő lengyel nemzeti kisebbség egyre rosszabb helyzetére, egyben a házigazda Kurier 
Wilenski napilap megmaradásért folytatott harcára. 
 
 
Rövid, de célratörő megnyitó beszédében Toni Ebner MIDAS-elnök arról biztosította a litvániai lengyeleket, 
hogy az általa képviselt szervezet mindent megtesz támogatásuk érdekében – így például a többnapos 
szakmai konferenciával egybekötött közgyűlésen elkészült annak a levélnek a piszkozata is, amelyet a
MIDAS a napokban véglegesít, majd eljuttat a litván elnökhöz és kormányhoz. Ebben a kisebbségi jogok 
betartására kéri fel az illetékeseket, hiszen Litvánia az EU tagállamaként aláírta a kisebbségi jogok védelmét. 
Olyan alapvető jogokról van szó, mint például a lengyel személynevek használata (azokat jelenleg 
litvánosítják), a kétnyelvű feliratok használatának lehetősége a lengyelek lakta régiókban, a kisebbségi sajtó 
állami támogatása, a lengyelektől egykor elkobzott földek visszaszolgáltatása stb. 

A konferencia egyik legérdekesebb előadását Bojan Brezigar, az olaszországi szlovén nyelvű Primorski 
dnevnik nyugalmazott főszerkesztője, egyben a MIDAS igazgatótanácsának tagja tartotta az európai 
kisebbségek jövőjéről. Brezigar az olaszországi szlovének történelmének és helyzetének bemutatása révén
jutott el ahhoz a megfogalmazáshoz, hogy nincs mentség az alapvető kisebbségi jogok megadásának 
elmulasztásáért. 

„Európa egy óriási mozaik, minden európai, minden kultúra és nyelv része ennek a mozaiknak, így azt kell 
kérnünk az európai államoktól: ne rontsák el ezt a mozaikot, hiszen ha csak egyetlen darabka is elvész belőle, 
az pótolhatatlan” – zárta előadását. 

A MIDAS szakmai díjait is kiosztották. A MIDAS-díjat (kisebbségi kérdésekről író, kisebbségi újságírónak 
jár) Szeghalmi Örs (Bihari napló), míg a Habsburg Ottó-díjat (kisebbségi kérdésekről író, többségi 
újságírónak jár) Stefan Hrib (Týždeň, Szlovákia) kapta, utóbbinak az elismerést Severin Meister, Habsburg 
Otto egyik unokája adta át. 
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