Tisková zpráva

Společně bez hranic... i v příštím funkčním období
Evropa srůstá. Že tomu skutečně tak je, ukázali členové Českoněmeckého fóra mládeže
na své závěrečné prezentaci 11. května 2009 na Velvyslanectví České republiky v Berlíně.

Berlín, 12. května 2009
S kreativními nápady a inovativními projekty členové čtvrtého funkčního období Česko
německého fóra mládeže přispívají k porozumění mezi sousedními zeměmi. Dne 11.
května představili v Berlíně výsledky své dvouleté práce. „Mají ,svěží' a zajímavé nápady,
které podporují aktivní českoněmecký dialog,“ těmito slovy charakterizovala na úvod
závěrečné prezentace práci Fóra mládeže jeho patronka, poslankyně Spolkového sněmu
Petra Ernstberger. Při závěrečné prezentaci se na Velvyslanectví České republiky sešlo
více něž 100 hostů, mezi nimi byly početně zastoupeny organizace a instituce, které
sousedské vztahy obou zemí dlouhodobě podporují. Přítomni byli také politici a významné
osobnosti, které se zasloužili o prohlubování českoněmeckých vztahů.. Mezi ně patří
například předseda Rady Českoněmeckého diskusního fóra profesor Gert Weisskirchen,
poslanec Spolkového sněmu, a také pan František Černý, velvyslanec a.D.

Že je Fórum mládeže etablovaným aktérem v rámci přeshraniční spolupráce, potvrdil ve
své úvodní zdravici také velvyslanec České republiky Rudolf Jindrák. Ocenil práci Fóra
mládeže slovy: „Dle mého soudu dobré vztahy mezi Českem a Německem získaly
v podobě Fóra mládeže nového, silného garanta.“ V tomto duchu se vyjádřila i Petra
Ernsberger „Českoněmecké fórum mládeže formuluje ideje a podněty „mladší“ generace
pro politiky a další vlivné osoby s rozhodující mocí. Tyto ideje slouží jako cenné podněty ke
zlepšení českoněmeckých vztahů. “
Nápady vskutku nechyběly ani končícímu čtvrtému funkčnímu období. Členové Fóra v
něm zorganizovali setkání mládeže zabývající se českoněmeckoživovskou kulturou v
Praze. Literární a uměleckou soutěž pod názvem „Jiné světy u nás doma“, která měla
mladé lidi v obou zemích nabádat k zamyšlení nad diskriminací a rasismem se podařilo
uskutečnit pracovní skupině Migrace. Dále pak Fórum mládeže dalo podnět k diskusi o
stavu občanskopolitického vzdělávání na českých a německých školách: Pracovní
skupina „Občanská společnost?!“ zkoumala ve své kvalitativní studii občanskopolitické
vzdělávání v obou zemích. Na základě výsledků vypracovala konkrétní návrhy na zlepšení
občanskopolitického vzdělávání a představila odbornému publiku na panelové diskusi na
MŠMT v Praze. Také společné členství obou zemí v Evropské unii bylo tématem pracovní
skupiny Evropa, která k němu připravila několik akcí: podílela se na jubilejní oslavě k
výročí pěti let Česka a Polska v EU v Žitavě, jejíž cílem bylo povzbudit návštěvníky k
hlubšímu zamyšlení nad Evropskou unií. Při této příležitosti bylo prezentováno také logo,
které předtím zvítězilo v soutěži pracovní skupiny k výročnímu tématu.
Fórum mládeže jde do dalšího kola
Práce Českoněmeckého fóra mládeže však pokračuje i v příštích dvou letech. Na
závěrečné prezentaci byly představeny nové koordinátorky Fóra mládeže, které povedou
Fórum mládeže v příštích dvou letech. Jsou jimi Anja Decker na straně německé a
Kateřina Smejkalová na straně české.
Mladí Češi a Němci ve věku od 16 do 24 let se mají ještě do konce května možnost
ucházet o členství v dalším funkčním období Fóra 2009 – 2011. Další podrobnosti i
informace naleznete na webových stránkách Fóra mládeže na adrese www.cnfm.cz .

Další informace na:
Alena Felcmanová,
mluvčí Českoněmeckého fóra mládeže
Tel: +491774634620
Email: alena.felcmanova@seznam.cz

O Českoněmeckém fóru mládeže: Českoněmecké fórum mládeže bylo založeno v roce
2001 jako projekt Koordinační rady Českoněmeckého diskusního fóra s cílem vnést hlas
mládeže do českoněmeckého dialogu na společenské i politické rovině. Fóru mládeže je
financování z prostředků Českoněmeckého fondu budoucnosti, Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky a z prostředků Spolkového plánu pro děti a
mládež (Kinder und Jugendplan des Bundes). Záštitu nad Fóra mládeže převzal poslanec
Evropského parlamentu Josef Zieleniec a poslankyně Spolkového sněmu Petra
Ernstberger.

