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Barcelona.- L'associació europea de premsa diària minoritària Midas ha decidit atorgar els 

premis Midas i Otto von Habsburg d'aquest 2007 als periodistes Hatto Schmidt, del diari 

'Dolomiten' del sud del Tirol, i Margaretha Kopeinig, redactora del diari austríac 'Kurier', 

respectivament. Els guardons, que es lliuraran el proper 4 de maig, premien cada any els 

treballs entorn a la diversitat cultural i la protecció de les minories europees. 

L'associació europea de premsa minoritària Midas ha decidit atorgar els premis anuals 

Midas i Otto von Habsburg del 2007 als periodistes Margaretha Kopeinig i Hatto Schmidt, 

pels seus reportatges sobre diversitat cultural i protecció de les minories europees. Midas, 

que celebra la seva assemblea general anual a Romania, lliurarà els premis el proper 

divendres 4 de maig.  

El guanyador del Premi Midas 2007 és Hatto Schmidt, periodista del diari minoritari 

'Dolomiten', del sud del Tirol. Els guanyadors anteriors d'aquest premi van ser Ainara 

Mendiola, del diari basc Berria, Björn Mansson, periodista del diari suec editat a Finlàndia 

'Hufvudstadsbladet', i Jan Diedrichsen, periodista del diari alemany editat a Dinamarca 'Der 

Nordschleswiger'.  

La periodista del diari austríac 'Kirier' Margaretha Kopeinig, d'altra banda, s'endurà el premi 

Otto von Habsburg pel seu treball sobre el debat de la toponímia bilingüe alemany – eslovè 

a la zona de Carintia i els seus reportatges sobre qüestions europees com el Tractat 

Constitucional. Els anteriors guardonats amb el premi Otto von Habsburg són els 

periodistes Reinhard Olt del 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' (Alemanya), Gian Antonio 

Stella del 'Corriere della Sera' (Itàlia), i Ivan Zsolt Nagy del 'Magyar Hirlap' (Hongria).  

Els premis Midas i Otto von Habsburg es van crear l'any 2003 i s'atroguen anualment a 

periodistes de premsa diària europea que demostren una dedicació especial a cobrir temes 

sobre protecció de les minories europees i la diversitat cultural en el context de la 

integració europea. L'associació Midas té en compte tots els periodistes que promouen 

aquests debats a través dels seus reportatges als mitjans europeus contribuint, d'aquesta 

manera, a una millor comprensió de les diferències ètniques i culturals europees. 


