
YOU!MM: fuss a jogaidért! 
Meghívást kaptunk Európa egyik nemzeti kisebbségi "sasfészkébe". Németország északi csücskében, a Dániával határos Flensburgban 
hatalmas maraton- futás volt a kisebbségek jogaiért.      

 
A maraton győztesei, európai politikusok társaságábanBN 

Európában egyedülálló rendezvényre kaptunk meghívást nemrégiben. Mit arról tegnap már röviden beszámoltunk, egy hétre Németország és 
Dánia egymással határos övezete, a két államon átnyúló Schleswig régió volt az európai nemzeti kisebbségek központja, ugyanis a két állam 
több településén is nagyszabású tematikus konferenciákat, tájékozódó körutat és egyéb rendezvényeket tartottak az öreg kontinensen élő 
etnikumok témakörében augusztus 27 és szeptember 3 között. E rendezvénysorozat egyik kiemelkedő eleme volt az a nemzetközi 
maratonfutás, amelyet Németországban, Flensburg városában tartottak, ahol az Európai Népcsoportok Föderális Uniójának (FUEN) 
székhelye is található, s amely szervezet részt is vállalt a szervezésben. 

Mi ez? 

A You! Minority Marathon (YOU!MM) nevet viselő verseny már közismert és nagyon népszerű Nyugat-Európában. Jelképesen a nemzeti 
kisebbségek jogaiért futnak a résztvevők, érzékeltetve, hogy hosszú az út a rendezésig, de nem mindig a kis lépések politikája a helyes. 
Emellett azonban a kiemelkedő sportesemémnyek között is jegyzik a YOU!MM-et, amelyet a nemzetközi média érdeklődése kísér. 

Négy éve óta mindig szeptember első vasárnapján tartják, számos országból érkeznek a versenyzők, valamint a támogatást vállaló európai 
politikusok. Idén az Európai Parlament elnöke, dr. Hans-Gert Pöttering, valamint Lars L?kke Rasmussen dán belügy- és egészségügyi 
miniszter vállalta a rendezvény védnökségét és köszöntötte külön üzenetben a résztvevőket. 

A YOU!MM egyébként egy nagy gépezet: körülbelül egy évet igényel az elkőészítése, mintegy ötvenen dolgoznak rajta. Mivel a futás 
népszerű sportág, számos kategóriában indulhatnak a résztvevők, akik több ezren vannak minden évben. A maraton mellett nevezni lehet 
félmaratonra, 5 kilométeres távra, váltófutásra, de van külön verseny görkorcsolyásoknak és gyerekeknek is. A Flensburg központjában 
megrendezett verseny napja igazi fesztivált is jelent, mivel sok a fel- és levezető rendezvény. 

Déja vu 

Idén mintegy 3500-an álltak rajthoz a különböző kategóriákban. Szeptember 2-án reggel Flensburg központjából rajtoltak a hatalmas 
tömegek. A maraton résztvevőinek útvonala a német városból átvezetett Dániába, majd vissza. 

A 42 kilométeres táv megtétele után a célban az Európai Népcsoportok Föderális Uniójának (FUEN) elnöke, Hans Heinrich Hansen várta, 
köszöntötte, majd támogatta egy darabon a győzteseket. A férfimezőny győztese az Egyesült Királyságból, Cornwallból érkezett David 
Buzza lett. Ő diadalmaskodott tavaly is, s idén utcahosszal verte a mezőnyt: a célbaérés utáni gratulációözönt és médiaérdeklődést átvészelve 
már javában a szálloda felé gyalogolt, amikor a második helyezett átlépte a célvonalat és azonnal összerogyott. A nők között a német Anke 
Tiedemann diadalmaskodott - aki izomfájásai miatt még két órával később is képtelen volt aztán lábraállni. A díjakat az Európai Parlament 
és a FUEN képviselői adták át a győzteseknek. 



A verseny után a győztes, David Buzza kérdéseinkre elmondta: "Nem nehéz egy ilyen távot teljesíteni, ha az ember eléggé rákészül. 
Valahogy így lenne ez az etinkumok jogainak érvényesítésével is. Azaz ha elegendő akarat lenne, mindenhol hamar megoldható lenne a 
helyzet. Ám mégiscsak könnyebb lefutni egy maratont, mint a felelősöket a nemzeti kisebbségek helyzetének megoldására rávenni." 

Nevezés 

A YOU!MM jövőre is várja a jelentkezőket. A - jelképes összegbe kerülő - nevezésről és számos más részletről a neten is tájékozódni lehet, 
itt: http://www.flensburgmarathon.de. A főszervező, Ulrich Scholl lapunknak elmondta: Kelet-Európából is szívesen látják a nevezőket. 

Szeghalmi Örs 

 


