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Grußwort/Zdravice
Milí členové Česko-německého fóra mládeže,
chtěl bych Vám touto cestou popřát hodně úspěchů a říci, jak moc si
vážím toho, co děláte. Otázka česko-německých vztahů byla a stále je
jednou z priorit, které jsem si vytkl ve svém veřejném působení.
Po dlouhých a složitých diplomatických jednáních a politických střetech
se mi v roce 1997 podařilo prosadit přijetí česko-německé deklarace.
Bylo mi však jasné, že samotný podpis pod deklarací nestačí. Aby
skutečně došlo k zásadnímu narovnání vztahů mezi Čechy a Němci, je
nutné aby docházelo k nejrůznějším společným aktivitám – především
na úrovni občanské společnosti. A je samozřejmé, že klíčovou roli
v tomto procesu musí sehrát právě mladá generace, nezatížená osobním prožitkem historických
křivd a nezdeformovaná historickou zkušeností života v Evropě rozdělené železnou oponou.
Věřím, že v průběhu Vašeho funkčního období budu mít příležitost se s Vámi osobně setkat
a podebatovat s Vámi o Vašich zkušenostech a názorech.
Se srdečným pozdravem,
Josef Zieleniec, poslanec Evropského parlamentu, bývalý ministr zahraničí ČR

Liebe Mitglieder des Deutsch-Tschechischen Jugendforums,
ich möchte Euch auf diesem Wege grüßen, Euch viel Erfolg wünschen und sagen, wie sehr ich
Eure Arbeit schätze. Für meine Arbeit in der Öffentlichkeit war und ist immer noch die Frage
der deutsch-tschechischen Beziehungen eine Priorität. Nach langen und komplizierten
diplomatischen Verhandlungen und politischen Auseinandersetzungen gelang es mit meiner Hilfe
1997 die Annahme der deutsch-tschechischen Deklaration durchzusetzen. Mir war jedoch klar,
dass eine Unterschrift allein nicht reicht. Damit es wirklich zu einem grundsätzlichen Vergleich
der Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen kommt, ist es notwendig, dass
unterschiedlichste gemeinsame Aktivitäten stattfinden, vor allem auf dem Gebiet der
Zivilgesellschaft. Und es ist ganz selbstverständlich, dass in diesem Prozess gerade die junge
Generation eine Schlüsselrolle spielen muss. Eine junge Generation, die nicht durch persönliche
Erlebnisse der ungerechten Vergangenheit belastet ist, und nicht durch historische
Lebenserfahrungen in dem durch den eisernen Vorhang geteilten Europa geprägt wurde.
Ich glaube fest daran, dass ich im Laufe Eurer Amtszeit die Gelegenheit haben werde, Euch
persönlich zu treffen und mit Euch über Eure Erfahrungen und Meinungen zu debattieren.
Mit herzlichem Gruß,

Josef Zieleniec, MdEP, Außenminister der Tschechischen Republik a. D.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder des Deutsch-Tschechischen Jugendforums,
liebe Freundinnen und Freunde,
es ist mir eine große Ehre, erneut die Schirmherrschaft für das
Deutsch-Tschechische Jugendforum übernehmen zu dürfen. Denn es
sind gerade junge Frauen und Männer, also Sie, die als Garanten eines
freundschaftlichen Miteinanders unserer beiden Völker eintreten. Nicht
nur wegen der Möglichkeiten, die Ihnen das moderne freiheitliche
Europa bietet, sondern vielmehr deswegen, da sie von der widrigen
jüngsten Vergangenheit mit gegenseitig begangenem Unrecht unbelastet
sind. Ihnen ist wie keiner bisherigen Generation bewusst, dass es
unmöglich ist, eine Liste mit zwei Spalten aufzustellen und aufzurechnen, wer wem etwas
schuldig sei. Dies bedeutet freilich nicht, dass sie sich von dieser Vergangenheit lossprechen.
Nein, im Gegenteil: Sie können über diese objektiv diskutieren, ohne sich für die Untaten
gegenseitig die Schuld zuzuweisen. Und Sie bedingen das gegenwärtige wie künftige Gestalten des
deutsch-tschechischen Zusammenlebens nicht mit offenen Fragen der Historie. Wahrlich: Nur so
lassen sich nachhaltig die Fundamente für eine gemeinsame Zukunft im Herzen unseres
Kontinents aufbauen.
Darum ist es stets mein Anliegen gewesen, auch in meiner Funktion als Vorsitzende der
Deutsch-tschechischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag, gerade auch Sie und Ihre
Generation aktiv in den offiziellen deutsch-tschechischen Dialog sowie in den politischen
Prozess generell mit einzubeziehen. Nicht nur deshalb, damit Sie die Belange der jungen
Generation vertreten, sondern damit Sie Ihre Visionen und Ideen auch an uns ‚Alte‘ weitergeben
können.
In diesem Sinne wünschen ich Ihnen allen viel Erfolg bei all Ihren künftigen Bemühungen und
Engagement.
Petra Ernstberger, MdB
Vážené dámy a pánové, milí členové Česko-německého fóra, milí přátelé,
je mi velkou ctí, že mohu znovu převzít záštitu nad Česko - německým fórem mládeže.
Jsou to právě mladé ženy a muži, tedy Vy, kteří jsou garantem přátelského soužití naších dvou
národů. Ne jenom díky možnostem, které Vám nabízí moderní Evropa, ale mnohem více proto,
že nejste zatíženi nepříjemnou minulostí se vzájemně spáchaným bezprávím. Vy jste si, jako
žádná jiná generace před Vámi, vědomi toho, že je nemožné vytvářet seznamy se dvěma sloupci
a vypočítávat, kdo je komu co dlužen. To ale ovšem neznamená, že se této minulosti absolutně
distancujete. Ne, naopak: Můžete o této minulosti objektivně diskutovat, bez toho abyste se
za spáchané zločiny vzájemně obviňovali. Vy také nepodmiňujete současné a budoucí formování
česko - německého soužití otevřenými otázkami z minulosti. Vskutku: Jen tak se nechají
vybudovat trvalé základy pro společnou budoucnost v srdci našeho kontinentu.
Proto je stále mým přáním, také z funkce předsedkyně Česko - německé parlamentní
skupiny v německém spolkovém sněmu, aktivně zapojit právě Vás a Vaši generaci do oficiálního
česko - německého dialogu stejně jako obecně do politického procesu. Ne jenom proto, abyste
zastupovali zájmy mladé generace, ale abyste nám „starým“ mohli předat své vize a představy.
V tomto směru Vám všem přeji mnoho úspěchů ve všech snahách a ve Vašem angažmá.

Petra Ernstberger, poslankyně Spolkového sněmu
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Die Sprecher des Jugendforums/Mluvčí Fóra Mládeže
Ich hoffe, dass wir im Jugendforum dazu
beitragen können, die Angst mancher Teile
der Bevölkerung vor der gemeinsamen
Zukunft in der EU abzubauen. Im
Jugendforum erlebe ich, wie ähnlich wir
jungen Deutschen und Tschechen uns schon
sind: Wir schauen nicht in die Vergangenheit,
sondern wollen gemeinsam und gleichberechtigt die Zukunft gestalten.
Janine Reinhard, Sprecherin

Pevně veřím, že s
naší činností ve
Fóru
mládeže
dokážeme přispět k
tomu, aby se strach,
který
se
před
a behem rozšíření
Evropské
unie
rozšířil u nemalé
části obyvatelstva,
rapidně
snížil.
Ve Fóru
mládeže
zažívám podobnosti mezi mladými lidmi
v Německu a České republice: nehledíme
do minulosti, ale snažíme se společně
a se stejnými právy tvořit budoucnost.
Janine Reinhard, mluvčí

Das
Jugendforum
bedeutet für mich
sowohl
eine
faszinierende Chance,
mich an dem Prozess
der Realisierung von
Gedanken und Ideen,
die mich interessieren,
zu beteiligen, als auch
eine
Verpflichtung
gegenüber
den
Gründungsmitgliedern des Jugendforums.
Diese haben das aus dem Jugendforum das
gemacht, was es heute ist: Ein Verband von
selbstbewussten jungen Menschen, die bereit
sind, zu arbeiten, eigene Ideen zu realisieren
und eigene Meinungen auszusprechen.
Jan Ryjáček, Sprecher
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Fórum mládeže pro mne znamená jak
fascinujíci možnost podílet se na formulováni
a realizaci nápadů a myšlenek v oblasti, která
mne zajímá, tak i závazek vůči zakládajícím
členům Fóra, kteří přivedli Fórum mládeže
tam kam patří: na úroveň sdruženi
sebevědomých mladých lidí, kteří mají chuť
na sobě pracovat, kteří mají energii realizovat
vlastní nápady a kteří se v neposlední řadě
neostýchají formulovat a nahlas vyslovovat
své názory.
Jan Ryjáček, mluvčí
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Das Jugendforum ist einfach eine schöne
Sache, und für mich sollte es dazu beitragen,
diese manchmal etwas abstrakten Begriffe
von Integration, Völkerverständigung und
Versöhnung mit Leben zu füllen – anstatt
immer nur darüber zu reden!!

Fórum mládeže je
zkrátka pěkná věc a
podle mě by měla
přispět
k tomu,
abychom ty někdy
poněkud abstraktní
pojmy
integrace,
porozumění
a
smíření
naplnili
životem, a nejen o
nich mluvili!!

Elisabeth Sandfuchs,
stellvertretende Sprecherin

Elisabeth Sandfuchs,
zástupkyně mluvčí

Das Motto meiner
Vorgängerin auf der
deutschen
Seite
lautete: „Verständnis
für das Nachbarland
gewinnt man am
besten, indem man
sich dort aufhält.“
Ich füge noch hinzu:
„...und
auch
dadurch, dass wir
uns gemeinsam an etwas beteiligen und
zusammenarbeiten. Darum bemüht sich das
Deutsch-Tschechische Jugendforum in Form
von gemischten (deutsch-tschechischen)
Arbeitsgruppen, die verschiedene Projekte
entwicklen.

Motto mé předchůdkyně na německé straně
znělo: „Porozumění pro sousední zemi lze
nejlépe získat tak, že v ní pobýváme. Já
k tomu ještě přidávám: „…a také tím, když se
spolu
na
něčem
podílíme,
když
spolupracujeme.“ Česko-německé fórum
mládeže se o toto snaží formou smíšených
(česko-německých) pracovních skupin, které
rozvíjejí nejrůznější projekty.
Lucie Koutová,
zástupkyně mluvčího

Lucie Koutová,
stellvertretende Sprecherin
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Ziele und Aktivitäten des
Deutsch-Tschechischen
Jugendforums 2003 - 2005
Das Deutsch-Tschechische Jugendforum ist
eine Gruppe von 40 jungen Menschen aus
der Tschechischen Republik und der
Bundesrepublik Deutschland, die als
gemeinsames Ziel haben, die deutschtschechischen Beziehungen zu verbessern
und die Zusammenarbeit auf diesem Feld zu
vertiefen. Durch seine Ideenvielfalt und
gestützt auf einer politischen Basis hat dieses
Gremium ein großes Potential, neue Impulse
für die Gesellschaft zu schaffen und damit
dieses Ziel zu erreichen
Das Deutsch-Tschechische Jugendforum ist
eine bilaterale Diskussionsplattform für
junge
Leute
aus
Deutschland und der
Tschechischen
Republik, die sich aktiv
an
der
weiteren
Ausgestaltung
des
deutsch-tschechischen
Dialogs
beteiligen
wollen. Das Jugendforum
trifft
sich
zweimal jährlich im
Plenum. Die einzelnen
Arbeitsgruppen treffen
sich zusätzlich dreimal
pro Jahr. Auf den
Jugendforumstreffen
werden gemeinsame
Projekte und deren
Realisierung
vorbereitet; Ideen und
Anregungen vor allem
in
Hinblick
auf
Belange der jungen
Generation für Politiker und andere
Entscheidungsträger in den deutschtschechischen Beziehungen entwickelt und
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Standpunkte junger Leute zu Fragen, die mit
den deutsch-tschechischen Beziehungen
zusammenhängen. formuliert und ausgearbeitet
Die Partizipation junger Menschen bei der
Gestaltung öffentlicher Angelegenheiten ist
ein wichtiges Ziel des Jugendforums.
Dank seiner Gründung durch die Initiative
des Koordinierungsrats haben im Rahmen
des Deutsch-Tschechischen Jugendforums
junge Menschen die Möglichkeit, gemeinsam
den deutsch-tschechischen Dialog zu
formen, eigene Themen und Probleme in
diesen Dialog einzubringen und die
Interessen von Jugendlichen zu definieren,
die in den Bereichen deutsch-tschechischer
Zusammenarbeit aktiv sind.
Langfristige und systematische Tätigkeit
zugunsten der Jugend erreichen wir durch
die zweijährige Amtszeit, für die die
Mitglieder des Jugendforums ernannt werden
und die es den
Mitgliedern ermöglicht,
umfassende Projekte
auszuarbeiten.
Die
Arbeitsgruppen, die für
die Durchführung der
einzelnen
Projekte
verantwortlich
sind,
haben dank der Dauer
der Amtsperiode die
Chance, ihre Projekte
ausführlich
vorzubereiten und zu planen.
Die
Arbeitsgruppen
treffen sich einzeln
jeweils dreimal im Jahr
und arbeiten auch im
Rahmen der großen
Treffen. Somit trifft
sich jede einzelne Arbeitsgruppe innerhalb
der zwei Jahre mindestens zehnmal.
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Cíle a aktivity Českoněmeckého fóra mládeže
v letech 2003 - 2005

mládeže svojí strukturou a činností naplňuje
několik cílů:
Participace mladých lidí na utváření věcí
veřejných

Česko-německé fórum mládeže je skupinou
40 mladých lidí z ČR a SRN se společným
cílem zlepšovat česko-německé vztahy
a prohlubovat spolupráci na tomto poli.
Názorová pestrost spolu s politickým
zázemím dává tomuto grémiu velký
potenciál pomocí podnětů společnosti
tohoto cíle dosáhnout.

Díky založení z iniciativy Koordinační rady
Česko-německého diskusního fóra mají
mladí lidé, sdružení v Česko-německém fóru
mládeže, možnost spoluvytvářet českoněmecký dialog, vnášet do něj vlastní témata
a problémy a definovat zájmy mladých lidí,
aktivních v česko-německých oblastech
spolupráce (dialog, výměny mládeže, …).

Česko-německé fórum mládeže poskytuje
bilaterální diskusní platformu pro mladé lidi
z České republiky a Německa, kteří by se
chtěli aktivně podílet na dalším utváření
česko-německého dialogu.

Dlouhodobá a systematická činnost ve
prospěch mládeže

Fórum mládeže se v plénu setkává dvakrát
ročně. Jednotlivé pracovní skupiny pak
třikrát ročně. Na setkáních Fóra mládeže
jsou: připravovány společné projekty a jejich
realizace; rozvíjeny podněty a nápady pro
politiky a jiné osoby s rozhodovací
pravomocí v česko-německých vztazích
z pohledu mladé generace; formulovány
a zpracovávány stanoviska a postoje
mladých lidí k otázkám spojeným s českoněmeckými vztahy.Česko-německé fórum

Dvouleté funkční období, na které jsou
členové Česko-německého fóra mládeže
jmenováni, umožňuje členům rozpracovávat
i rozsáhlejší projekty. Pracovní skupiny,
které jsou hlavními nositeli jednotlivých
projektů, mají díky délce funkčního období
možnost
své
projekty
důkladně
prodiskutovat a plánovat. Pracovní skupiny
se samostatně setkávají třikrát ročně, navíc
pracují v rámci plenárního zasedání Českoněmeckého fóra mládeže. Ve dvouletém
funkčním období se tak každá jednotlivá
pracovní skupina sejde nejméně desetkrát.
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Das Erste Treffen des
Jugendforums in Nürnberg
Am Wochenende vom 31. 10. – 02. 11. 2003
trafen sich 40 Jugendliche aus Tschechien
und Deutschland zur Gründungssitzung des
2. Deutsch-Tschechischen Jugendforums in
Nürnberg.
Erneut unter der Schirmherrschaft der
Vorsitzenden der Deutsch-tschechischen
Parlamentariergruppe Petra Ernstberger,
MdB und des tschechischen MdEP Josef
Zieleniec knüpft das neue Jugendforum an
die erfolgreiche Arbeit des ersten DeutschTschechischen Jugendforums an, das in den
Jahren 2001 - 2003 mit einer Reihe
bemerkenswerter
Projekte
auf
sich
aufmerksam gemacht hat.
Auf
große
Resonanz
seitens
der
Öffentlichkeit stieß die Studie „Der findige
Schwejk und der durchorganisierte Helmut“,
die vor den Gefahren der Stereotypenbildung des Nachbarn durch die Medien
warnte. Die Mitglieder des Forums erstellten
auch eine Analyse zu Mobilitätshindernissen
von Jugendlichen, die an Austauschprogrammen zwischen Tschechien und
Deutschland teilnehmen möchten. Diese
wurde den deutschen und tschechischen
Regierungen übergeben und eine Stellungnahme wurde erbeten.
Dieses
erste
Treffen
des
neuen
Jugendforums diente vor allem dazu, den
neuen Mitgliedern die bisherige Arbeit des
Forums näher zu bringen, sowie herauszufinden, auf welche Weise diese Arbeit
weitergeführt werden sollte. Jedes einzelne
Mitglied war gefragt, in einer Art
Brainstorming eigenen Ideen und Ziele für
das Jugendforum auszuformulieren und
dann in Gruppenarbeit diese Ideen zu
konkretisieren. Am Ende stand die Bildung
von Arbeitsgruppen, die sich für die
nächsten zwei Jahre auch außerhalb der
Plenarsitzungen des Jugendforums treffen
werden und eigene Projekte verfolgen
wollen.
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Die Ziele des Jugendforums sollen in den
nächsten zwei Jahren u.a. in folgenden
Projekten
verwirklicht
werden:
Die
Arbeitsgruppe Politik wird die veränderte
Situation vor und nach dem EU- Beitritt
Tschechiens 2004 mit Entscheidungsträgern
diskutieren und die Zusammenarbeit auf
kommunaler
Ebene
im
Grenzraum
analysieren; im Bereich Geschichte wird eine
Studie
zur Minderheitensituation
in
Tschechien nach 1919 erarbeitet. Die
Arbeitsgruppe Jugend versucht Probleme
und Hindernisse bei der Organisation von
deutsch- tschechischen Austauschprojekten
abzubauen. Die AG Medien wird sich um
die Pressearbeit des Jugendforums kümmern
und hat auch schon eine erste Pressemeldung herausgegeben. Außerdem wird
diese AG die Broschüre des Jugendforums
herausgeben und in regelmäßigen Abständen
aktualisieren. Die Arbeitsgruppe Kultur
beschäftigt sich mit den kulturellen
Unterschieden zwischen Tschechen und
Deutschen.
Außerdem wurden am letzten Tag die
deutschen und tschechischen Sprecher sowie
ihre Stellvertreter gewählt. Der tschechische
Sprecher
ist
Jan
Ryjáček,
seine
Stellvertreterin Lucie Koutová. Auf der
deutschen Seite wurde Pirmin Hauck als
Sprecher gewählt und Elisabeth Sandfuchs
zu seiner Stellvertreterin.
In diesen ersten drei Tagen hatten wir also
schon eine ganze Menge geschafft und bis
zum nächsten Treffen im März 2004 wurde
der ständige Kontakt zwischen den
Mitgliedern mit Hilfe von Mailinglisten
gewährleistet.
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První setkání Fóra mládeže v
Norimberku
O víkendu od 31. 10. do 2. 11. 2003 se
v Norimberku setkalo 40 mladých lidí
z České
republiky
a
z
Německa
na zakládajícím setkání 2. Česko-německého
fóra mládeže.
I nadále pod záštitou předsedající Českoněmecké poslanecké skupiny, poslankyně
Německého spolkového sněmu Petry
Ernstberger a českého poslance Evropského
parlamentu Josefa Zieleniece navázalo nové
Fórum mládeže na úspěšnou práci prvního
Česko-německého fóra mládeže, které
v letech 2001 až 2003 na sebe upozornilo
řadou úspěšných projektů.
Velký ohlas na veřejnosti měla studie
„Důvtipný Švejk a puntíčkářský Helmut”,
která varovala před nebezpečím vzniku
stereotypů o sousedním státě pomocí médií.
Členové Fóra mládeže také sestavili analýzu
k zábranám mobility v oblasti mládežnické
práce mezi Českou republikou a Německem.
Tato byla poslána českým a německým
vládám a bylo požádáno o vyjádření.
Toto první setkání Fóra mládeže sloužilo
především k tomu, aby byla novým členům
představena práce Fóra mládeže abychom
zjistili, jak by se v této práci dalo pokračovat.
Každý člen měl možnost formulovat své
nápady a cíle pro činnost Fóra mládeže, tyto
myšlenky byly dále zpracovávány v malých
skupinkách. Cílem bylo formovat pracovní

skupiny, které se budou v následujících dvou
letech scházet a nad rámec oficiálních
setkání Fóra mládeže intenzivně pracovat na
vlastních projektech.
Členové formulovali následující cíle Fóra
mládeže pro další dva roky: Pracovní
skupina
„Politika”
bude
diskutovat
s politickými osobnostmi o změnách před
a po vstupu České republiky do Evropské
unie v roce 2004 a analyzovat bilaterální
spolupráci na komunální rovině v pohraniční
oblasti. Pracovní skupina „Dějiny” zpracuje
studii o problematice národnostních menšin
v Československu po roce 1919. Pracovní
skupina „Mládež” se pokusí odstranit
problémy a zábrany při organizaci českoněmeckých výměnných akcí. Pracovní
skupina „Média” si vezme na starost práci
s médii a s veřejností. Ta svou práci začala
ihned a vydala už během setkání první
tiskovou zprávu. Tato pracovní skupina také
vydává brožurku o Fóru mládeže a bude ji
pravidelně aktualizovat. A v neposlední řadě
se bude pracovní skupina „Kultura” zabývat
kulturními rozdíly mezi Čechy a Němci.
Poslední den setkání byli zvoleni mluvčí
Fóra a jejich zástupci. Českým mluvčím se
stal Jan Ryjáček a jeho zástupkyní Lucie
Koutová. Na německé straně se mluvčím
stal Pirmin Haucka a Elisabeth Sandfuchs
jeho zástupkyní.
Během těchto prvních tří dnů jsme zvládli
celou řadu úkolů a do dalšího setkání členů
v březnu 2004 budeme udržovat kontakt
mezi sebou pomocí emailu.
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Druhé setkání Fóra mládeže
v Hejnicích

se Jan Sechter vyslovil pro to, aby se mnohé
zkušenosti z praktické práce mládeže pro
Fórum mládeže využily v praxi a aby s nimi
byla seznamována veřejnost.
Česko-německé fórum mládeže se vyslovilo
pro budoucí spolupráci s Národním
parlamentem dětí a mládeže České
republiky, zvláště při realizaci společných
projektů pro další vzdělávání učitelů
v oblasti interkulturní pedagogiky.
Fórum mládeže dále představilo své
projekty, které jsou realizované především
v pěti pracovních skupinách:

Česko-německé fórum mládeže očekává
rozšíření Evropské unie s nadějí. 40 mladých
lidí z České republiky a s Německa se setkali
od 5. - 7. března v severočeských Hejnicích.
Tito mladí lidé si uvědomují výzvy a šance
rozšíření a jsou připraveni se na evropské
integraci aktivně podílet. I přes evropskou
integraci by bilaterální rovina neměla ztratit
svou důležitou roli.
Setkání Fóra mládeže v Hejnicích se
zúčastnil zástupce velvyslance České
republiky v Berlíně Jan Sechter.
Ten podpořil práci mladých lidí ve Fóru
mládeže a zdůraznil význam mládeže
v bilaterálním dialogu: „Mladí lidé by se měli
zasadit o to, aby vztahy mezi Německem
a Českou republikou neztratily svou
důležitost ani ve sjednocené Evropě.“ Dále
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Pracovní skupina Mládež bude pracovat
na řešení
problémů,
identifikovaných
ve studii Zábrany mobility. Ta bude
na základě aktuálních zjištění rozšířena.
Pracovní skupina Dějiny provede srovnání
německých a českých učebnic dějepisu.
Pracovní skupina Politika prozkoumá názory
kandidátů do Evropského parlamentu
na důležitost česko - německých vztahů
v rozšířené Evropě. Pracovní skupiny
Kultura se bude zasazovat o srozumitelnost
popisu kulturně-historických objektů v příhraničních regionech pro turisty z obou
zemí. Pracovní skupina Média plánuje
projekt pro lepší informovanost žáků
o možnostech pobytu v sousední zemi.
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Das Zweite Treffen des
Jugendforums in Hejnice
Alle 40 Jugendforumsmitglieder aus
Tschechien und Deutschland trafen sich
vom 5. - 7. März 2004 im nordböhmischen
Hejnice. Sie nahmen die Herausforderungen
und Chancen der Erweiterung wahr und
erklärten sich bereit, an der Gestaltung der
europäischen
Wiedervereinigung
aktiv
mitzuwirken. Die bilaterale Ebene sollte
jedoch durch die europäische Integration
nicht an Bedeutung verlieren.
Der stellvertretende Botschafter der
Tschechischen Republik in Berlin, Jan
Sechter, nahm an dem Treffen in Hejnice
teil. Er unterstützte die Arbeit der Jugendlichen und betonte die Bedeutung der
Jugend im bilateralen Dialog: „Sie sollen sich
dafür einsetzen, dass die Beziehungen von
Deutschland und Tschechien auch im
vereinten Europa weiterhin gelebt werden.“
Weiter sprach Sechter sich dafür aus, die
vielen Erfahrungen aus der praktischen
Arbeit der Jugendlichen für die Arbeit des
Jugendforum zu nutzen und regelmäßig
öffentlich zu kommunizieren.

Das Deutsch-Tschechische Jugendforum
beschloss während des Treffens eine
zukünftige Zusammenarbeit mit dem
Nationalen Kinder- und Jugendparlament
der Tschechischen Republik, insbesondere
im Hinblick auf die Durchführung
gemeinsamer Projekte im Bereich der
Lehrerfortbildung auf dem Gebiet des
interkulturellen Lernens.
Für die Zukunft setzte sich das Gremium
klare Ziele. Die fünf Arbeitsgruppen
präsentierten ihre Ergebnisse.
Die AG Jugend wird ihre Studie zu
Mobilitätshindernissen fortführen und mit
neuen Erkentnissen ausweiten. Ein Projekt
zum Vergleich deutscher und tschechischer
Schulbücher wird die AG Geschichte
durchführen. Die AG Politik engagiert sich
besonders für Befragungen im Rahmen der
Europawahl. Die AG Kultur wird sich für
die tschechische Beschilderung von
Sehenswürdigkeiten im deutschen Grenzgebiet einsetzen. Und schließlich plant die
AG Medien ein Projekt zur besseren
Information tschechischer Schüler zum
Thema Auslandsaufenthalt im Nachbarland.
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Třetí zasedání Fóra mládeže
v Erfurtu
Od 4. do 7. listopadu se v Erfurtu konalo
třetí zasedání Česko-německého fóra
mládeže a představilo nové projekty. Mladí
lidé se zaměřili především na problematiku
pohraničních oblastí, což bylo k vidění
hlavně na představených projektech.
Organizační tým vybral na přípravném
setkání několik ze stěžejních projektů, ke
kterým byli přizvaní hosté, jejichž cílem bylo
přispět vnějšími podněty k další práci
pracovních skupin.
Takové stanovisko zaujal jednatel bavorské
části Euregia Egrensis k výsledkům
přeshraniční bilaterální spolupráce mezi
městy a obcemi. „Mladí lidé vnášejí do
diskusí o problémech pohraničních regionů
své zkušenosti a nové nápady“, právě to
hodnotil Harald Ehm velmi pozitivně.
V průběhu diskuse se objevilo velké
množství styčných bodů mezi prací
euroregionů a projekty Česko-německého
fóra
mládeže.
Výsledkem
diskuse
o problémech
přesharniční
bilaterální
spolupráce mezi městy a obcemi byla proto
i nabídka vzájemné spolupráce v oblastech
kultury či výměn mládeže.
Diskuse o projektu pracovní skupiny
Historie, srovnávající učebnice dějepisu
v ČR a Německu, se zúčastnil Andreas
Helmedach z Institutu Georga Eckerta pro
mezinárodní výzkum učebnic v Braunschweigu, který mimo jiné upozornil
na rozdíl mezi tím, co je napsáno
v učebnicích a tím, co skutečně učitelé
dějepisu v hodinách vyučují. Následná
diskuze o roli učitele při vyučování dějepisu
inspirovala pracovní skupinu Historie, která
se zabývá rozdíly českých a německých
učebnic dějepisu, k rozšíření projektu: nyní
budou učitelé dotazováni k průběhu
vyučování,
používaným
materiálům
a postavení
česko-německých
dějin
v hodinách dějepisu.
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S Česko-německým fórem mládeže přijel
do Erfurtu diskutovat i Milan Horáček,
poslanec
Evropského
parlamentu
za Bündnis 90/Die Grünen. Rozhovor
o kampani před volbami do Evropského
parlamentu podnítil mladé Čechy a Němce
k dalšímu projektu, v rámci kterého chtějí
mladí lidé prozkoumat spolupráci mezi
českými a německými poslanci Evropského
parlamentu (viz unkočené projekty). Jejím
předmětem je nyní každodenní spolupráce
německých a českých poslanců v Evropském
parlamentu. „Zájmy jednotlivých národů by
neměly zastiňovat práci v evropských
frakcích“, shodli se členové Fóra mládeže.
Dosavadní mluvčí Fóra mládeže na německé
straně z časových důvodů odstoupil
a v rámci setkání byla zvolena nová německá
mluvčí Janine Reinhard.
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Das dritte Treffen des
Jugendforums in Erfurt
Das Deutsch-Tschechische Jugendforum
traf sich vom 4. bis zum 7. November in
Erfurt und stellte neue Projekte vor. Die
Jugendlichen richteten ein besonderes
Augenmerk auf die grenznahen Gebiete.
Der besondere Stellenwert der Grenzräume
spiegelte sich vor allem in den vorgestellten
Projekten der jungen Menschen wider.
Das Organisationsteam hatte während des
Vorbereitungstreffens aus den laufenden
Projekten einige ausgewählt, zu denen Gäste
eingeladen wurden, um die Projektarbeit der
Arbeitsgruppen mit Denkanstößen zu
bereichern.
So nahm der Geschäftsführer der Euregio
Egrensis Arbeitsgemeinschaft Bayern e.V. zu
Zwischenergebnissen
einer
Bestandsaufnahme grenzüberschreitender bilateraler
Kooperation
zwischen
Städten
und
Gemeinden und zur Frage zweisprachiger
Beschilderung von kulturellen Sehenswürdigkeiten im deutschen Grenzgebiet
Stellung. Dabei erachtete er als besonders
positiv, dass „Junge Menschen eigene
Erfahrungen und neue Ideen mit in die
Diskussion über Probleme in den
Grenzgebieten bringen“ und sah darin eine
große Chance.

Im Verlauf der Diskussion fanden sich
zahlreiche Anknüpfungspunkte zwischen der
Arbeit der Euregio und den Projekten des
Jugendforums. Da die Jugendlichen sich
aktiv an der die Verbesserung der Probleme

besonders in den Bereichen Jugendaustausch, Kultur und grenzüberschreitende
Kooperation beteiligen wollen, freuten sie
sich über das Angebot der Zusammenarbeit
mit die Euregio.
Weiterer Gast war Andreas Helmedach vom
Georg-Eckert-Institut für Internationale
Schulbuchforschung in Braunschweig. Er
stellte die Arbeit der Deutsch-Tschechischen
Schulbuchkomission vor und machte die
Teilnehmer aufmerksam auf die Diskrepanz
zwischen
wissenschaftlich
fundierten
Inhalten von Lehrbüchern und dem, was
tatsächlich im Geschichtsunterricht an den
Schulen vermittelt wird. Die anschließende
Diskussion zur Rolle des Lehrers im
Geschichtsunterricht inspirierte die Arbeitsgruppe Geschichte, die sich mit einem
Vergleich
der
Darstellung
deutschtschechischer Geschichte in Lehrbüchern
beschäftigt zu einer Ausweitung des
Projektes: Deutsche und tschechische
Geschichtslehrer sollen zu Unterrichtsverlauf, verwendeten Materialien und
Stellenwert
der
deutsch-tschechischen
Geschichte im Unterricht befragt werden.
In Erfurt diskutierte das DeutschTschechische Jugendforum auch mit Milan
Horáček, Mitglied des Europäischen
Parlaments für Bündnis 90/Die Grünen.
Das Gespräch über den Verlauf der
Kampagne zur Wahl ins Europäische
Parlament animierte die Mitglieder des
Jugendforums dazu, ein Folgeprojekt der
Befragung deutscher und tschechischer
Kandidaten ins Europäische Parlament
(siehe abgeschlossene Projekte) zu starten:
Gegenstand ist nun die tägliche Zusammenarbeit
deutscher
und
tschechischer
Abgeordneter im Europäischen Parlament.
„Die Arbeit der europäischen Fraktionen
sollte wichtiger sein, als die nationalen
Interessen“, betonten die Jugendlichen.
In Erfurt trat der bisherige Sprecher des
Jugendforums auf der deutschen Seite ist aus
zeitlichen Gründen zurück und es wurde
Janine Reinhard zu neuen deutschen
Sprecherin gewählt.
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Das vierte Treffen des
Jugendforums in Prag
Die Mitglieder des Deutsch-Tschechischen
Jugendforums präsentierten in einer
feierlichen Abschlusstagung die Aktivitäten
ihrer
zweijährigen
Amtszeit
der
Öffentlichkeit. „Ich freue mich schon auf
zukünftige Treffen, in denen die erfolgreiche
Arbeit der Jugendlichen weitergeführt wird“
so Josef Zieleniec, Europaabgeordneter und
Schirmherr des Forums. Das Jugendforum
stellte seine Projekte zu den Themen
„Grenzraum“,
„Jugendmobilität“
und
„Deutschland und Tschechien in der EU“
vor. Die deutsche Sprecherin Janine
Reinhard zieht Fazit: „Unsere Arbeit war
erfolgreich. Mit den Ergebnissen der
Projekte konnten wir Entscheidungsträgern
Anregungen aus Sicht der Jugend geben, und
damit das deutsch-tschechische Verhältnis
verbessern“.

In einer Umfrage hat das Jugendforum
deutsche und tschechische Europaabgeordnete befragt, wie sie den Stand der
bilateralen Beziehungen beurteilen. Das
Jugendforum freut sich über die gute
Zusammenarbeit der Abgeordneten nach
dem EU-Beitritt Tschechiens. Gleichzeitig
plädiert es für eine größere Rolle der Jugend
in der EU. „Das Projekt hat gezeigt, dass die
EU-Erweiterung zu der Verbesserung der
deutsch-tschechischen Beziehungen beigetragen hat. Darüber freue ich mich“, so
16

Milan Horáček, Mitglied des Europäischen
Parlamentes für Bündnis 90/Die Grünen.
Trotz aller Fortschritte stellen mangelnde
Sprachkenntnisse immer noch ein Hindernis
für die Kooperation im deutschtschechischen Grenzraum dar. Dies ergab
eine Umfrage des Jugendforums unter über
1000 Bürgermeistern im Grenzgebiet. Hier
sieht das Jugendforum die Notwendigkeit
und das Potential enger zusammen zu
arbeiten. In Tschechien üblich, in
Deutschland eine Rarität: zweisprachige
Beschilderung von Kulturdenkmälern im
Grenzraum.
Eine
Initiative
des
Jugendforums schlägt tschechischsprachige
Ausschilderung im deutschen Grenzraum
vor, denn ein sprachliches Entegegenkommen drückt Gastfreundlichkeit und
Respekt aus.
An über 100 tschechischen Schulen haben
die Mitglieder des Jugendforums für das
Studium in Deutschland geworben. „Uns ist
aufgefallen, dass noch immer sehr viele
junge Menschen Angst davor haben, ins
Nachbarland zu gehen und wenig über die
vielen
Stipendienund
Austauschmöglichkeiten wissen, die die EU und
verschiedene Institutionen bieten“, erklärt
der tschechische Sprecher Jan Ryjáček. Bei
vielen Jugendlichen konnte die Kampagne
die Informationslücken schließen. Stefan
Gehrold, Leiter der Konrad-AdenauerStiftung Prag, die das Projekt finanziell
unterstützt hat, lobt, wie die Jugendlichen
„die Idee des europäischen Hauses mit ihrer
Arbeit unterstützt haben“.
Wie wird 60 Jahre nach Ende des zweiten
Weltkrieges Geschichte an deutschen und
tschechischen Schulen vermittelt? Das
Jugendforum hat dazu in einem Projekt
Schulbücher untersucht und Geschichtslehrer befragt. Die Ergebnisse zeigen: Die
Geschichtsinterpretation ist kein Zankapfel
mehr zwischen Deutschen und Tschechen.
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Čtvrté zasedání Fóra mládeže
v Praze
Členové Česko-německého fóra mládeže
představili na svém závěrečném zasedání
veřejnosti své projekty, které byly
realizovány v uplynulých dvou letech
druhého funkčního období tohoto grémia.
„Už se těším na další setkání v budoucnu,
kdy bude mládež v práci pokračovat“, řekl
Josef Zieleniec, poslanec Evropského
parlamentu a patron Fóra mládeže. Fórum
se zabývalo mimo jiné tématy: „Příhraniční
spolupráce, problémy a možná řešení“,
„Mládež a mobilita - odbourávání
předsudků“, „Češi a Němci společně
v Evropské unii“.
Německá mluvčí Fóra mládeže Janine
Reinhard shrnula: „Naše práce byla úspěšná.
Výsledky našich projektů přinášejí podněty
z pohledu mladých lidí pro příslušné
zodpovědné úřady a tím chtějí přispět
ke zlepšení
česko-německých
vztahů.“
Česko-německé
fórum
mládeže
se
v dotazníku ptalo českých a německých
poslanců Evropského parlamentu na jejich
hodnocení česko-německých vztahů. Fórum
mládeže má radost z dobré spolupráce
poslanců po vstupu České republiky
do Evropské unie. Současně se zasazuje
o výraznější roli mládeže v Evropské unii.
„Projekt ukázal, že rozšíření EU přispělo
ke zlepšení česko-německých vztahů. Z toho
mám radost,“ řekl Milan Horáček, člen
Evropského parlamentu za Spojenectví
90/Zelení

pohostinnosti a respektu před návštěvníky
ze sousední země. Při informační kampani
o studiu v Německu oslovilo Fórum
mládeže více jak 100 středních škol v České
republice. Cílem této kampaně bylo seznámit
české středoškoláky s možnostmi, které
nabízí rozšíření EU pro výměnné pobyty
v Německu. „Během projektu se ukázalo, že
má stále ještě hodně mladých lidí strach
před studiem v Německu. Mladí lidé také
neznají mnohé stipendijní a výměnné
programy, které nabízí Evropská Unie a
nejrůznější instituce,“ vysvětluje český
mluvčí Jan Ryjáček. U mnoha mladých lidí
pomohla tato kampaň vyplnit mezery
v informovanosti. Stefan Gehrold, vedoucí
nadace Konrada Adenauera v Praze, která
tento projekt finančně podpořila, pochválil,
jak mladí lidé „svojí prací podpořili
myšlenku evropského domu.“

Jak se 60 let po ukončení Druhé světové
války v obou zemích vyučuje dějepis? Fórum
mládeže k tomuto tématu analyzovalo
učebnice a získalo názory učitelů. Výsledky
projektu ukazují: „Interpretace dějin už není
příčinnou sváru mezi Němci a Čechy.“

Chybějící jazykové znalosti zůstávají stále
i přes částečné pokroky překážkou pro
česko-německou příhraniční spolupráci.
Toto vyplývá z ankety, ve které Fórum
mládeže oslovilo více než 1000 starostů
v příhraniční oblasti. Tady vidí Fórum
mládeže nutnost a potenciál užší spolupráce.
To co je v České republice normální je
v Německu spíše rarita: dvoujazyčné popisky
ke kulturním památkám v pohraničí.
Iniciativa Fóra mládeže apeluje na zřízení
popisků v českém jazyce v německém
pohraničí, neboť tyto jsou výrazem
17
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Arbeitsgruppen/Pracovní
skupiny
AG Politik
Die AG Politik möchte im besonderen die
Kooperation und den Austausch der
deutsch-tschechischen Jugend im Politikbereich fördern. Uns erschien die Gründung
einer AG mit diesem Schwerpunkt als sehr
wichtig, da während der Amtszeit des
2. Deutsch-Tschechischen Jugendforums die
Tschechische Republik zur EU beigetreten
ist und damit der politische Austausch
zwischen Deutschland und Tschechien eine
größere Dimension angenommen hat.
Dieser Wandel ist vor allem für die Jugend
von Bedeutung, da er die gemeinsame
Zukunft ändert, prägt und erweitert. Unser
Anliegen ist es, zu diesem Wandel einen
aktiven
Beitrag
durch
Projekte,
Diskussionen und Denkanstöße zu leisten.

Unsere Projekte:
1. Projekt:
Grenznähe
Ziel des Projekts ist eine Bestandaufnahme
der Kooperationen auf kommunaler Ebene
in den Grenzgebieten zwischen Tschechien
und Deutschland.
Die Auswertung der Umfrage auf deutscher
Seite zeigt, dass vor allem sprachliche und
finanzielle Hürden die Hindernisgründe für
mehr Zusammenarbeit darstellen.
Unser nächstes Ziel ist es, die Umfrage auf
die tschechische Seite auszuweiten und
anschließend
die
Ergebnisse
zu
veröffentlichen. Dies soll den Kommunen
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als Anregung dienen, den Austausch
zwischen beiden Staaten zu vertiefen.
2. Projekt:
Deutsch-tschechische
Beziehungen im vereinten Europa
Im Mai 2004 befragten wir anlässlich der
EU-Erweiterung die Kandidaten der
Parteien für die EU-Parlamentswahl auf
deutscher und tschechischer Seite, wie sie
die Zukunft der deutsch-tschechischen
Beziehungen auf der europäischen Ebene
sehen. Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem
im wirtschaftlichen und im Jugendbereich
die Zusammenarbeit intensiviert werden soll.
Die kompletten Ergebnisse veröffentlichten
wir in einer Studie. (im Internet unter
www.jugendforum.ahoj.info).
Wir planen nun eine Bestandsaufnahme der
Zusammenarbeit nach einem Jahr im
vereinten Europa.
3. Projekt:
Jungorganisationen der
Parteien auf deutscher und tschechischer
Seite
Ziel des letzten Projektes ist die Erstellung
von
Profilen
der
deutschen
und
tschechischen Jugendorganisationen der
politischen Parteien.
Dieses Profil soll einerseits aus Fakten
(Gründung, Mitgliederzahl, Ziele) bestehen,
aber auch durch konkrete Befragung zu den
deutsch-tschechischen Beziehungen die
verschiedenen politischen Standpunkte der
Jugend beleuchten.
4. Projekt:
Auszeichnung für positives
Engagement im deutsch-tschechischen
Bereich
Wir wollen beim letzten Treffen in unserer
Amtszeit eine deutsche und/oder eine
tschechische Persönlichkeit des öffentlichen
Lebens, die sich positiv für die deutschtschechischen Beziehungen einsetzt, ehren,
um für uns wichtiges Engagement zu
würdigen. Hierzu erstellen wir gerade eine
Liste möglicher Kandidaten.
Jan Prášil (CZ)
Lena May (D)
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Pracovní skupina Politika
Pracovní skupina Politika by ráda
podporovala spolupráci a výměnu českoněmecké mládeže v politické oblasti.
Založení skupiny s touto činností nám přišlo
velmi důležité, protože během činnosti
druhého Česko-německého fóra mládeže
přistoupila Česká republika k Evropské unii
a tím nabyly česko-německé vztahy širší
dimenze. Tato změna je důležitá zejména
pro mládež, neboť mění, formuje a rozšiřuje
společnou budoucnost. Naším přáním je k
tomuto přechodu aktivně přispět projekty,
diskusemi a náměty k zamyšlení.

Naše projekty:
1. Projekt:

Nyní plánuje naše pracovní skupina
uskutečnit analýzu česko-německé spolupráce po roce členství České republiky
v Evropské unii.
3. Projekt:

Mládežnické politické
organizace v České republice a
Německu

Cílem tohoto posledního projektu je
vytvoření profilů německých a českých
mládežnických politických organizací. Ty by
se měly skládat z faktů (založení, počet
členů, cíle) a měly by skrze konkrétní anketu
seznámit mládež postoji těchto organizací
k aktuálním
otázkách
česko-německé
spolupráce.

Příhraniční oblasti

Cílem tohoto projektu je zmapování
spolupráce mezi českými a německými
organizacemi na komunální úrovni v
příhraničních oblastech.
Vyhodnocení anket na německé straně
ukazuje, že největší problémy spolupráce
představují především jazykové a finanční
bariéry.
Naším dalším cílem je rozšířit anketu na
české straně a následně vyhodnotit její
výsledky. Ty mají sloužit obcím jako podnět
k prohloubeni kulturní, politické i
hospodářské výměny mezi oběma státy.
2. Projekt:
Česko-německé vztahy ve
sjednocené Evropě
V květnu 2004 se naše pracovní skupina
tázala českých a německých kandidátů ve
volbách do Evropského parlamentu, jak vidí
budoucnost
česko-německých
vztahů
na evropské úrovni. Výsledky ukazují, že je
třeba investovat do spolupráce především v
oblastech hospodářství a mládeže. Celkové
výsledky průzkumu jsou shrnuty ve studii,
která je ke stažení na internetových
stránkách (www.jugendforum.ahoj.info).

4. Projekt: Ocenění pozitivní
angažovanosti v česko-německé
oblasti
Rádi bychom při příležitosti posledního
setkání v našem funkčním období
vyznamenali
jednu
českou
a/nebo
německou osobnost veřejného života, která
se pozitivně angažuje v oblasti českoněmeckých vztahů a ocenili tímto gestem její
působení.
K tomuto účelu právě
sestavujeme seznam možných kandidátů.
Lena May (D)
Jan Prášil (CZ)
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AG Medien

Pracovní skupina Média

Die Medien tragen zur Wahrnehmung der
anderen Nation bei. Das Jugendforum will
die Medien für ihre Verantwortung im
deutsch-tschechischen Verhältnis sensibilisieren. Sie sind maßgebend verantwortlich
für die Entstehung und Pflege des Bildes der
anderen Nation.

Média přispívají k vnímání ostatních národů.
Fórum mládeže se rozhodlo přimět média
k tomu, aby si uvědomila svou odpovědnost
v problematice vztahů Čechů a Němců.
Média jsou rozhodujícím činitelem ve
vytváření obrazu sousedního národa a také
mají nemalé zásluhy při jeho zakořenění a
zakonzervování.

Wir versuchen als Medien AG, Journalisten
aus Deutschland und Tschechien an diese
Verantwortung zu erinnern. So analysierte
die AG Medien in der Vergangenheit die
Bildung von Stereotypen vom Nachbarn in
der deutschen und tschechischen Presse und
legte dazu eine umfassende Studie mit dem
Titel „Der findige Schwejk und der
durchorganisierte Helmut“ vor.
Zur Zeit beschäftigt sich die AG Medien
damit, das Studium in Deutschland an
verschiedenen tschechischen Gymnasien im
ganzen Land vorzustellen. Diese Vorstellung
übernehmen Mitglieder des Jugendforums,
die in Deutschland studieren oder studiert
haben.
Die AG Medien gestaltet darüber hinaus in
Kooperation mit den Sprechern des Jugendforums die Darstellung des Gremiums in der
Öffentlichkeit. Informationsmaterial über
das Jugendforum, wie Flyer und eine
Broschüre, sind erstellt worden, und werden
immer auf dem neuesten Stand gehalten.
Hierdurch möchten wir unsere Aufgaben
und die Mitglieder vorstellen und somit
weiteres Interesse an unserer Arbeit wecken.
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Naše pracovní skupina se snaží na tuto
důležitou funkci médií upozorňovat. Naše
pracovní skupina uskutečnila analýzu
českého a německého tisku, při které se
zaměřila právě na tyto stereotypy
a výsledkem byla rozsáhlá studie „Důvtipný
Švejk a puntičkářský Helmut“, kterou lze
aplikovat v nejrůznějších oblastech.
Aktuálně se Pracovní skupina Média zabívá
informační akcí, behem které informují
studenty na různých českých gymnázií
o možnosti studovat v Německu. Této akce
se zúčastňují členové celého Fóra mládeže,
kteří v Německu studují a nebo studovali.
Skupina spolupracuje s mluvčími Fóra
mládeže a prezentuje toto veřejnosti. Vytváří
informační materiály ohledně Fóra mládeže
jako např. letáček a brožůra a tyto aktualizuje
podle potřeby. Jejím prostřednictvím
chceme představovat naše členy a seznamovat veřejnost s našimy úkoly s cílem
probudit tak další zájem veřejnosti o naší
činnost.
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AG Kultur: Wozu Kultur?
Was für einen Sinn hat eine AG Kultur im
Jugendforum? Das war lange Zeit die Frage
und trotzdem haben wir, Antonia, Iljana,
Iris, Juliana, Nico, Simona und Václav
beschlossen, ebendiese AG zu gründen.
Kultur ist ja ein weiter Begriff. Kam es uns
am Anfang eher schwierig vor, Themen und
Aufgaben zu finden, so war unser erstes
Arbeitsgruppentreffen im Januar 2004 in
Dresden doch recht fruchtbar.
Als erstes kam uns bei unserem ersten
Gesamtforumtreffen in Nürnberg die
Bedeutung der Stadt, in der wir tagten, etwas
zu kurz. Für das Deutsch-Tschechische
Jugendforum wäre es eigentlich interessant
zu wissen, was die Städte im deutschtschechischen und auch im kulturellen
Kontext besonders macht. Deshalb wollen
wir zu jedem Treffen ein kleines „Special“
zum Tagungsort vorbereiten. Die tolle
Performance aller JF-Mitglieder zu einer
Legende von Hejnice und die frechen
Lieder, die wir von der Küchenfrau dort
ergattert hatten, werden wohl lange im
Gedächtnis bleiben.
Außerdem ist uns aufgefallen, dass in
Tschechien touristische Ziele in Grenznähe
meist in beiden Sprachen ausgeschildert
sind. Wäre es im Hinblick auf die EUOsterweiterung nicht eine freundliche Geste,
wenn
auch
Tschechen,
die
nach
Deutschland kommen, ebenso zweisprachigen Schildern folgen könnten?
Schließlich kann man nicht voraussetzen,
dass der Gast aus dem Nachbarland die
fremde Sprache beherrscht.
Aus diesem Grunde haben wir mit einem
Brief in den grenznahen Gemeinden Bayerns
und Sachsens nach den Meinungen zu einem
solchen Beschilderungsprojekt gefragt und
waren auf Stellungnahmen und eventuelle
Gegenargumentationen gespannt.

Beim Auswerten der Antworten hat sich die
Vermutung bestätigt, dass für die meisten
der angesprochenen Gemeinden ein Gegenargument die auf sie zukommenden Kosten
sind. Deshalb wollen wir bei einer
überwiegend positiven Resonanz zusammen
mit den Gemeinden überlegen, welche Wege
und Fördermöglichkeiten für ein solches
Projekt in Betracht gezogen werden können,
und, wenn möglich, dieses Projekt auch
durchführen.
Als erster Schritt soll hierbei eine
Kontaktbörse für interessierte Personen und
Vereine in die Wege geleitet werden, zu der
auch Referenten eingeladen werden sollen,
die über ihre Erfahrungen mit bilingualer
Beschilderung berichten und gute Ratschläge
weitergeben können.

Um einerseits eine bleibende Erinnerung für
die Mitglieder des 2. Jugendforums zu
schaffen und gleichzeitig ein persönliches
Geschenk für Gäste und Interessenten bei
der Hand zu haben, sind wir dabei, ein
Jugendforum-Kochbuch anzufertigen. Wir
freuen uns also auf eine Sammlung
tschechischer und deutscher Gaumenfreuden, die, je nach Lust und Laune der
Mitglieder, durch Geschichten, Anekdoten
und Insidertipps rund um die einzelnen
Lieblingsrezepte aufgepeppt sein werden.
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Pracovní skupina Kultura:
K čemu kultura?
Jaký smysl má vlastně Pracovní skupina
Kultura ve Fóru mládeže? To byla dlouhou
dobu otázka, a přesto jsme se rozhodli
(Antonia, Iljana, Iris, Juliana, Nico, Simona
a Václav) založit právě takovou pracovní
skupinu. Kultura je tak široký pojem, že
na začátku nám připadalo těžké najít témata
a úkoly ke zpracování. Přesto bylo lednové
setkání naší pracovní skupiny v Drážďanech
velmi plodné.
Na prvním setkání Fóra mládeže
v Norimberku se nám zdálo, že význam
města, ve kterém jsme se sešli, přišel zkrátka.
Pro Česko- německé fórum mládeže by bylo
jistě zajímavé vědět, co města znamenají
v česko-německém a kulturním kontextu.
Proto chceme ke každému setkání Fóra
mládeže připravit takový speciál ke každému
místu našeho setkání. To skvělé ztvárnění
legendy Hejnic a drzé písničky, které jsme
„ukořistili“ u paní kuchařky, nám určitě
všem zůstane dlouho v paměti.
Kromě toho jsme si všimli, že turistické cíle
v českém pohraničí jsou popsány v obou
jazycích. Nebylo by s ohledem na rozšíření
EU na východ přátelské gesto, kdyby si Češi,
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kteří přijedou do Německa také mohli
přečíst dvojjazyčné nápisy? Koneckonců
nemůžeme
předpokládat,
že
host
ze sousední země ovládá cizí jazyky.
Z tohoto důvodu jsme se dopisem zeptali
pohraničních obcí v Bavorsku a Sasku
na názor a byli jsme zvědaví na stanoviska,
reakce a možné protiargumentace.
Při vyhodnocování odpovědí se nám
potvrdilo tušení, že protiargumentem
oslovených obcí jsou s tímto projektem
spojené náklady. Proto chceme při převážně
pozitivní odezvě spolu s obcemi zvážit, jaké
by byli možnosti financování tohoto
projektu, a pokud možno tento projekt
provést.
První krok by byla „burza kontaktů“ pro
zainteresované osoby a sdružení, kam by
měli být pozváni referenti, kteří by
informovali
o dvoj-jazyčném
popsání
památek a také vhodně poradili.
Abychom vytvořili něco na památku členům
2. Fóra mládeže na straně jedné a osobní
dárek referentům a zájemcům na straně
druhé, sestavujeme v sočasné době kuchařku
Fóra mládeže. Těšíme se na sbírku
oblíbených českých a německých receptů
na dobroty podle chuti a nálady členů, které
jsme okořenili historkami, anekdotami a tipy.
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AG Geschichte
Fünf Mitglieder des Deutsch-Tschechischen
Jugendforums sind in der AG Geschichte
engagiert: Daniel Glauer, Jan Ryjáček, Aneta
Šípová, Ondřej Špaček und Jan Zajíc, der
zugleich Leiter der AG ist.
Als die AG Geschichte Ende 2003 neu
besetzt wurde, hatte sie sich ein
ambitioniertes Programm gesetzt. Die drei
Themenkomplexe, an denen in den nächsten
zwei Jahren gearbeitet werden sollte, sind bis
Januar 2005 verschieden weit vorangekommen.
Die AG Geschichte als Vertretung des
Deutsch-Tschechischen Jugendforums sollte
die Rolle eines Vermittlers unter
jungpolitischen Organisationen spielen. Am
18. Dezember 2003 fand in Prag ein Treffen
statt, an dem Vertreter der tschechischen
jugendlichen politischen Organisationen
(Mladí konzervativci, Mladí sociální
demokraté, Juniorklub KDU-ČSL), sowie
Vertreter
des
Deutsch-Tschechischen
Jugendforums (Ondřej Matějka, Jan Zajíc)
teilnahmen. Man hatte sich seit Dezember
2002 schon mehrmals getroffen mit dem
Ziel, einen gemeinsamen Standpunkt hinsichtlich der problematischen Punkte der
deutsch-tschechischen Geschichte zu finden.
Leider hat sich gezeigt, dass man in der
Interpretation von grundsätzlichen Punkten
der gemeinsamen Geschichte beider
Nationen keine Übereinstimmung finden
konnte. Es wurde zwar an Kompromisslösungen gearbeitet, aber auch diese führten
zu keinem Ergebnis. Zur Zeit ruhen die
Gespräche, ein zukünftiges Anknüpfen an
frühere Gespräche wird aber nicht
ausgeschlossen.

das als internes Lehrspiel für die Mitglieder
des Deutsch-Tschechischen Jugendforums
im November 2004 in Erfurt veranstaltet
wurde. Nach einem Einstiegsreferat wurde
in kleinen Gruppen über die Minderheitenfrage informiert und diskutiert, wo die Vorund Nachteile der Tschechoslowakei im
Zeitraum 1918-1938 lagen.
Das Projek mit den größten Ambitionen
befasst sich mit der Analyse deutscher
(d.h. bayrischer und sächsischer) und
tschechischer Geschichtslehrbücher der
Oberstufe, durch die gezeigt werden soll, wie
gemeinsame deutsch-tschechische bzw.
deutsch-tschechoslowakische Geschichte ab
dem Jahre 1848 interpretiert wird. Neben
der Quantität wird auch die Qualität
berücksichtigt. Wo liegen z. B. die
Unterschiede in der Interpretation der
Gründung
der
Ersten
Tschechoslowakischen Republik? Diese und andere
Themenkomplexe werden begutachtet.
Einen weiteren Bestandteil dieses Projektes
bildet die Analyse von Geschichtsunterricht.
Zu diesem Zweck wurde ein Fragebogen
erstellt, welcher an Lehrer an tschechischen,
bayrischen und sächsischen Gymnasien
verschickt wird. Geforscht wird nach dem
Unterrichtsverlauf, nach verwendetem Lehrmaterial, nach Vor- und Nachteilen des
Unterrichts in der gegenwärtigen Situation
und anderen Fragen.
Zu Rate gezogen werden auch Experten, wie
z. B. Andreas Helmedach vom GeorgEckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung in Braunschweig, sowie Zdeněk
Beneš von der Deutsch-tschechischen
Schulbuchkommission.

Wie war die Position der Tschechen und
Slowaken als Minderheit unter ÖsterreichUngarn verglichen mit der Position der
deutschen, polnischen, ungarischen und
ruthenischen Minderheit in der Zeit der
Ersten Tschechoslowakischen Republik? Mit
diesen Frage beschäftigte sich das Stationenspiel „Vielvölkerstaat Tschechoslowakei“,
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Pracovní skupina Historie
Pět členů Česko-německého fóra mládeže se
angažuje ve pracovní skupině Dějiny. Jsou
jimi Daniel Glauber, Jan Ryjáček, Aneta
Šípová, Ondřej Špaček a Jan Zajíc, který je
vedoucím skupiny.
Při znovuobsazení pracovní skupiny Dějiny
koncem roku 2003 si její členové dali
ambiciózní cíle. Projekty, na nichž se mělo
v následujících dvou letech pracovat, dosáhly
do ledna 2005 různé stupně pokroku.

Pracovní
skupina
Dějiny
jakožto
reprezentant
Česko-německého
fóra
mládeže mělo hrát roli zprostředkovatele
mezi
mládežnickými
politickými
organizacemi. Dne 18. prosince 2003 se
v Praze uskutečnilo setkání jak mezi zástupci
českých
mládežnických
politických
organizací (Mladí konzervativci, Mladí
sociální demokraté, Juniorklub KDU-ČSL),
tak i zástupci Česko-německého fóra
mládeže (Ondřej Matějka, Jan Zajíc). Jednalo
se o jedno z několika setkání, která začala
v prosinci 2002, přičemž cílem bylo dosažení
společného
stanoviska
týkajíc
se
problematických bodů česko(slovensko)německých dějin. Bohužel se ukázalo, že
v interpretaci zásadních bodů společných
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dějin obou národů není možné dosáhnout
shody. Sice byla vypracována kompromisní
řešení, ale i tyto nevedly k výsledku.
V současné době rozhovory stojí na místě,
budoucí navázání na dřívější rozhovory se
ale nevylučuje.
Jaké bylo postavení Čechů a Slováků jakožto
menšiny za doby Rakouska-Uherska
ve srovnání s postavením německé, polské,
maďarské a rusínské menšiny za doby první
Československé republiky? Tuto otázku
měla
zodpovědět
naučná
hra
„Mnohonárodnostní stát Československo“,
který byl členům Česko-německého fóra
mládeže představen na setkání v Erfurtu
v listopadu 2004. Po vstupním referátu byly
jednotlivé
skupiny
informovány
o národnostní
otázce,
výhodách
i nevýhodách Československé republiky
v období let 1918 až 1938. Výsledkem této
hry, jež byla členy Fóra přijata velmi kladně,
bylo rozšíření znalostí týkajících se
problematiky národnostních menšin.
Největší ambice vkládá pracovní skupina
Dějiny do projektu zabývajícího se českými
a německými učebnicemi dějepisu. Pomocí
analýzy českých, bavorských a saských
učebnic dějepisu vyšších ročníků gymnázií se
má ukázat, jak je společná česko(slovensko)německá
historie
od
roku
1848
interpretována. Sledovány jsou jak kvantita,
tak i kvalita. Kde leží rozdíly v interpretaci
založení první Československé republiky?
Prozkoumány jsou tyto i jiné tématické
komplexy.
Další součástí projektu je analýza samotné
výuky dějepisu na školách. Pro tuto potřebu
vznikl dotazník, který bude zaslán učitelům
na českých, bavorských a saských
gymnáziích. Zkoumán je průběh výuky,
používané prostředky, výhody i nevýhody
výuky v současné době, jak i jiné otázky.
Využívány jsou i rady expertů, např.
Andrease Helmedacha z Institutu Georga
Eckerta
pro
výzkum
učebnic
v německém Braunschweigu, jak i Zdeňka
Beneše z Česko-německé komise učebnic.
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AG Jugend
Der beste Weg, um gegenseitige Vorurteile
abzubauen ist die direkte Begegnung mit
dem Nachbarn. Daher soll der bilaterale
Jugendaustausch
intensiviert
werden,
Schulen,
Sportvereine
und
andere
Jugendorganisationen sollen Anregungen
erhalten, eigene Projekte durchzuführen.
Dabei kommt es vor allem, darauf an,
Neueinsteigern den Zugang zu den nötigen
Informationen und Fördermitteln zu
erleichtern. Die AG-Jugend bemüht sich,
offen für Impulse und Anregungen von allen
Seiten zu sein.
Bisherige Projekte der AG-Jugend:
Um einen besseren Kenntnisstand über die
Einstellung der deutschen Jugendlichen
gegenüber dem tschechischen Nachbarn zu
erhalten wurde eine repräsentative Umfrage
in verschiedenen Altersgruppen und
Bundesländern
durchgeführt.
Die
Ergebnisse bestätigten, dass negative
Vorurteile besonders bei jenen Jugendlichen
zu finden waren, welche die Tschechische
Republik noch nie besucht hatten.
Des Weiteren wurde eine groß angelegtes
Projekt unter dem Titel Mobilitätshindernisse das Probleme im bilateralen
Austausch zusammentrug. Hierzu wurden
Vereine, Schulen und Jugendorganisationen
in beiden Ländern angeschrieben und
aufgefordert, ihre persönlichen Erfahrungen
und Schwierigkeiten zu schildern. Die

Ergebnisse wurden in einer vierzigseitigen
Studie
der
deutsch-tschechischen
Parlamentariergruppe des Bundestages sowie
dem
stellvertretenden
tschechischen
Botschafter
im
Rahmen
einer
Vollversammlung des Jugendforums in
Berlin übergeben. Außerdem wurde der
Bericht dem Koordinierungsrat des
Deutsch-Tschechischen Gesprächs-forums
zugetragen.
Für die zukünftige Arbeit der AG-Jugend ist
eine
Fortsetzung
des
Projektes
Mobilitätshindernisse sowie, in enger
Zusammenarbeit
mit
Tandem,
ein
Erfahrungssemniar
geplant,
das
im
Jugendaustausch Aktiven die Möglichkeit
geben soll, ihre persönlichen Erfahrungen
auszutauschen und zu erweitern.
Weiter arbeitet die AG Jugend zusammen
mit Tandem an einer Informationsbroschüre
für tschechische Studenten, die in
Deutschland studieren wollen.
Mitglieder der AG-Jugend:
Petra Feixová
Alena Felcmanová
Martina Höfer
Michaela Horká
Michaela Johnová
Andreas Müllers - AG-Leiter
Kateřina Smejkalová
Petr Špičan
Sebastian Roloff
Armin Wildfeuer
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Pracovní skupina Mládež
Nejlepší cesta, jak odbourat vzájemné
předsudky je přímé setkání se sousedy. Proto
by se měla zintenzivnit bilaterální výměna
mládeže. Školy, sportovní kluby a jiné
mládežnické organizace by měly získat
podněty k tomu, aby uskutečňovaly vlastní
projekty. Přitom je ale důležité usnadnit
nováčkům přístup k důležitým informacím
a finančním prostředkům. Pracovní skupina
Mládež se snaží být otevřená novým
impulzům a podnětům ze všech stran.
Dosavadní projekty pracovní skupiny
Mládež:
Abychom získali lepší znalosti o postoji
německé mládeže k českým sousedům,
provedli jsme reprezentativní anketu
v různých věkových skupinách a spolkových
zemích. Výsledky potvrzují, že negativní
předsudky byly obzvláště u těch, kteří ještě
nikdy nenavštívili Českou republiku.
Dále kvůli tomu vznikl rozsáhlý projekt pod
názvem „Překážky mobility“, který shrnuje
problémy při bilaterální výměně. Proto byly
osloveny spolky, školy a mládežnické
organizace v obou zemích, aby popsaly své
osobní zkušenosti a potíže. Výsledky byly
v rámci zasedání Fóra mladeže v Berlíně
předloženy ve čtyřicetistránkové studii
německo-české
poslanecké
skupině
Bundestagu (Spolkového sněmu), jakož
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i zástupci českého velvyslance. Kromě toho
byla předložena zpráva Koordinační radě
Česko-německého
diskusního
fóra
a příslušným ministerstvům obou zemí.
Pro budoucí práci „pracovní skupiny
Mládež“ bylo naplánováno pokračování
projektu „Překážky mobility“. Rovněž se
plánuje v těsnější spolupráci s Tandemem
seminář o zkušenostech, který by měl dát
zúčastněným stranám možnost vyměňovat
a rozšiřovat si své osobní zkušenosti.
Pracovní skupina dále společně s Tandemem
pracuje na informační brožuře pro české
studenty, kteří chtějí studovat v Německu.
Členové pracovní skupiny:
Petra Feixová
Alena Felcmanová
Martina Höfer
Michaela Horká
Michaela Johnová
Andreas Müllers – vedoucí
Kateřina Smejkalová
Petr Špičan
Sebastian Roloff
Armin Wildfeuer
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Abgeschlossene Projekte/Uzavřené projekty
Ausführliche Materialien zu den unten aufgeführten Projekten können unter:
www.jugendforum.ahoj.info unter „Jugendforum 2003 – 2005“ abgerufen werden.
Podrobné materiály k jednotlivým projektům je možné nalézt na internetové stránce:
www.forummladeze.ahoj.info pod odkazem „Fórum mládeže 2003 – 2005“.
Učebnice a výuka dějepisu

Geschichtsbücher
unterricht

Největší ambice vložila pracovní skupina
Dějiny do projektu zabývajícího se českými a
německými učebnicemi dějepisu. Pomocí
analýzy českých, bavorských a saských
učebnic dějepisu vyšších ročníků gymnázií
má být ukázáno, jak je společná
česko(slovensko)-německá historie od roku
1848 interpretována. Sledovány byly jak
kvantita, tak i kvalita. Kde leží rozdíly
v interpretaci založení první Československé
republiky? Prozkoumány jsou tyto i jiné
tématické komplexy.

Die AG Geschichte befasst sich mit
deutschen und tschechischen Geschichtsbüchern. Anhand der Analyse von
tschechischen, bayrischen und sächsischen
Geschichtsschulbüchern der Oberstufe soll
gezeigt werden, wie gemeinsame deutschtschechische bzw. tschechoslowakische
Geschichte ab dem Jahre 1848 interpretiert
wird. Die Quantität, aber auch Qualität
werden untersucht. Wo liegen Unterschiede
in der Interpretation der Gründung der
Ersten Tschechoslowakischen Republik?
Ein weiterer Bestandteil dieses Projektes ist
die Analyse des Geschichtsunterrichts an
sich. Dafür wurde ein Fragebogen erstellt,
welcher an Lehrer tschechischer, bayrischer
und sächsischer Gymnasien verschickt
wurde. Gefragt wurde nach dem Verlauf des
Unterrichts, verwendetem Lehrmaterial
sowie Vor- und Nachteilen des Unterrichts
in der gegenwärtigen Situation.
Zu Rate gezogen wurden auch Experten,
wie z. B. Andreas Hallermann vom GeorgEckert-Institut für Schulbuchforschung in
Braunschweig, wie auch Zdeněk Beneš von
der Deutsch-tschechischen Schulbuchkommission.

Další součástí projektu je analýza samotné
výuky dějepisu na školách. Pro tuto potřebu
vznikl dotazník, který byl zaslán učitelům na
českých, bavorských a saských gymnáziích.
Zkoumán je průběh výuky, používané
prostředky a výhody i nevýhody výuky
v současné době.
Využity byly i rady expertů, např. Andrease
Hallermanna z Institutu Georga Eckerta pro
výzkum učebnic v německém Braunschweigu, jako i Zdeňka Beneše z Českoněmecké komise učebnic.

und

Geschichts-
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Naučná hra: Mnohonárodnostní stát
Československo

Stationsspiel „Vielvölkerstaat Tschechoslowakei“:

Jaké bylo postavení Čechů a Slováků jakožto
menšiny za doby Rakouska-Uherska ve
srovnání s postavením německé, polské,
maďarské a rusínské menšiny ve dvacátých
letech v období první Československé
republiky? Tuto otázku měla zodpovědět
naučná hra „Mnohonárodnostní stát
Československo“, která byla členům Českoněmeckého fóra mládeže představen na
setkání v Erfurtu v listopadu 2004. Po
vstupním referátu byly jednotlivé skupiny
informovány o národnostní otázce a
výhodách i nevýhodách Československé
republiky v letech 1918 až 1938.

Wie war die Position der Tschechen und
Slowaken als Minderheit im Staat
Österreich-Ungarn verglichen mit der
Position der deutschen, polnischen,
ungarischen und ruthenischen Minderheit in
den
zwanzig
Jahren
der
Ersten
Tschechoslowakei Republik? Diese Frage
sollte das Stationsspiel „Vielvölkerstaat
Tschechoslowakei“ beantworten, welches als
internes Lehrspiel für die Mitglieder des
Deutsch-tschechisches Jugendforums in
Erfurt im November 2004 vorgestellt wurde.

Zábrany mobilit

Mobilitätshindernisse

Za druhé se zabýváme pokračováním
projektu Zábrany mobilit. První část této
studie probíhala před třemi lety s cílem
shromáždit problémy a překážky v českoněmeckých
mládežnických
výměnách.
Výsledky se setkaly s velkým zájmem mimo
jiné u členů Spolkového sněmu a českého
velvyslanectví v Berlíně. V pokračování
tohoto projektu jde o to vypátrat problémy,
které stále trvají i po vstupu České republiky
do EU v minulém roce. Blíže k tomuto na
www.students.unimainz.de/muelandr/mbhII/mbhII.html

Zum Zweiten beschäftigen wir uns mit einer
Fortsetzung des Projektes Mobilitätshindernisse. Der erste Teil dieser Studie lief
vor drei Jahren mit der Zielsetzung,
Probleme und Hindernisse im DeutschTschechischen-Jugendaustausch zu erfassen.
Dazu wurden Jugendliche, die eine Zeit im
Nachbarland verbracht hatten, und Aktive
im Jugendaustausch zu ihren Erfahrungen
befragt. Die Ergebnisse stießen unter
anderem bei Mitgliedern des Bundestages
und der tschechischen Botschaft in Berlin
auf reges Interesse. In der Fortsetzung
dieses Projektes geht es nun darum,
diejenigen Probleme aufzuspüren, die den
EU-Beitritt der Tschechischen Republik im
letzten Jahr überdauert haben. Näheres
www.students.unihierzu
unter
mainz.de/muelandr/mbhII/mbhII.html
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Broschüre
„Auslandsstudium
Deutschland“

in

Die AG-Jugend arbeitet an zwei Projekten.
Für Jugendliche aus Tschechien ist es sehr
schwierig, verlässliche Informationen für ein
Auslandsstudium in Deutschland zu
bekommen. Daher wurde von unseren
tschechischen Mitgliedern in Zusammenarbeit mit Tandem Plzen eine Broschüre zu
diesem Thema erstellt. Sehr geholfen hat uns
dabei der enge Kontakt mit den Mitgliedern
des Jugendforums, die Erfahrungen und
Tipps aus erster Hand beisteuern konnten.
Wir wollen mit dieser Broschüre dazu
beitragen, Hürden zu beseitigen und junge
Menschen zu ermutigen, die Möglichkeiten
zu nutzen, die ein Studium im Ausland
bietet. Die Broschüre kann bei Tandem
Pilsen bestellt bzw. auf der Homepage des
Jugendforums heruntergeladen werden.

Brožura: „Informace o studiu v SRN“
Pracovní skupina Mládež pracuje na dvou
projektech. Pro mladé lidi z České republiky
je obtížné najít spolehlivé informace o studiu
v Německu. Proto vytvořili naši čeští
členové ve spolupráci s Tandemem Plzeň
brožuru na toto téma. Velmi nám při tom
pomohl úzký kontakt se členy Fóra mládeže,
kteří mohli přidat zkušenosti a tipy z první
ruky. Chceme naší brožurou přispět k
odstranění překážek a povzbudit mladé lidi k
využití možnosti studia v zahraničí. Brožuru
je možné objednat u Tandemu Plzeň nebo
stáhnout na stránce Fóra mládeže.

.
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Za hranice na zkušenou

Ins Ausland Erfahrungen sammeln

Na jaře 2005 provedlo Česko-německé
fórum
mládeže
informační
projekt,
zaměřený za zvýšení informovanosti žáků
českých středních škol o možnostech studia
či jiného pobytu v Německu. O těch jsme na
jednotlivých školách informovali my - mladí
lidé, kteří sami v Německu pobývali. Cílem
tak nebylo jenom poskytnout informace
o nejrůznějších možnostech studia, praxí,
stáží a dobrovolných aktivit, ale i ukázat, že
pobyt v Německu není pro mladé lidi z ČR
nepřekonatelným problémem. Celkem jsme
oslovili několik set škol v celé České
republice; na 81 se uskutečnily informační
přednášky členů Fóra mládeže a pozvaných
externistů. Po skončení přednášky jsme
odpovídali na dotazy, které se týkaly hlavně
našich zkušeností a zážitků. Na školy jsme
přinesli také značné množství informačních
materiálů, brožury jednotlivých univerzit atp.
Důležitou součástí byla prezentace brožury
o možnostech studia v SRN, kterou
zpracovala pracovní skupina Mládež spolu
s Koordinačním centrem česko-německých
výměn mládeže TANDEM. Prezentace
možností studia se mezi studenty a učiteli na
školách setkala s velikým zájmem a často
jsme byli požádáni o zopakování přednášky
např. v příštím školním roce. Celý projekt
ideově
a
materiálně
podporovalo
Koordinační centrum Česko-německých
výměn mládeže TANDEM, Německé
velvyslanectví v Praze, Německá akademická
výměnná
služba,
INEX-Sdružení
dobrovolných aktivit a Goethe Institut.
Finanční podporu poskytl Česko-německý
fond budoucnosti a Konrad-AdenauerStiftung.

Im Frühling 2005 führte das Jugendforum
ein Projekt durch, um Schüler tschechischer
Mittelschulen besser über Möglichkeiten zu
informieren,
einen
Auslandsaufenthalt
(z.B.Studienaufenthalte) in Deutschland zu
realisieren. Darüber haben wir – Jugendliche,
die selbst in Deutschland gewesen sind–
andere Jugendliche in den einzelnen Schulen
informiert. Ziel war es, nicht nur
Informationen über die verschiedenen
Möglichkeiten zum Studium, Praktikum
oder Freiwilligendienst zu vermitteln,
sondern auch zu zeigen, dass ein Aufenthalt
in Deutschland für Jugendliche aus
Tschechien kein unüberwindbares Problem
ist. Insgesamt haben wir einige hundert
Schulen in ganz Tschechien angesprochen.
In 81 Schulen haben Mitglieder des
Jugendforums und geladene externe
Personen Vorträge gehalten. Nach den
Vorträgen beantworteten wir Fragen, die
sich meist auf unsere Erfahrungen und
Erlebnisse bezogen. Außerdem verteilten
wir eine Menge Informationsmaterial, wie
zum
Beispiel
Broschüren
einzelner
Universitäten etc. Ein wichtiger Bestandteil
war die Präsentation der Broschüre über das
Studium in Deutschland, die von der AG
Medien
des
Jugendforums
in
Zusammenarbeit
mit
dem
Koordinierungzentrum
für
deutschtschechischen Jugendaustausch, TANDEM,
verfasst wurde. Das Projekt „Ins Ausland
Erfahrungen sammeln“ traf sowohl bei
Schülern als auch Lehrern auf großes
Interesse und oft wurde nachgefragt, ob wir
auch im nächsten Jahr eine solche
Veranstaltung durchführen könnten. Das
ganze Projekt wurde ideell und materiell
vom Koordinierungzentrum für deutschtschechischen Jugendaustausch, TANDEM,
der deutschen Botschaft in Prag, dem
Deutschen Akademischen Austauschdienst
(DAAD), INEX-Verein für freiwillige
Aktivitäten sowie dem Goethe Institut Prag
unterstützt. Der Deutsch-Tschechische
Zukunftsfonds und die Konrad-AdenauerStiftung unterstützten das Projekt finanziell.
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Bürgermeisterbefragung im Grenzraum

Dotazník starostům v pohraničí

Eines der Projekte der AG Politik war das
Grenzraumprojekt, bei dem auf deutscher
Seite die 479 Bürgermeister aller Städte und
Gemeinden der an Tschechien grenzenden
Landkreise und auf tschechischer Seite 638
Bürgermeister der ehemaligen „okresy“
entlang der Grenze mit einem Fragebogen
angeschrieben wurden, um aus ihren
Antworten genaueres über die internationale
Zusammenarbeit der Kommunen im
Grenzbereich zu erfahren. Ziele dieser
Umfrage waren dabei eine breite Darstellung
der aktuellen Situation im deutschtschechischen Grenzraum, das Aufzeigen
der Möglichkeiten einer internationalen
Zusammenarbeit, die Weitergabe von
Informationen an die Kommunalpolitiker in
Form einer Broschüre mit den wichtigsten
Kontakten und Ergebnissen der Umfrage
und das Bewusstseinmachen der realen
Situation
im
deutsch-tschechischen
Grenzgebiet für die breite Öffentlichkeit.
Die Rücklaufquoten lagen bei 21,1 % in
Tschechien 49,1 % in Bayern und bei 36 %
in Sachsen. Die Ergebnisse zeigten, dass es
bereits
Zusammenarbeit
zwischen
Kommunen, genauso auch zwischen
Vereinen u.ä. gibt. Doch gibt es in diesem
Bereich durchaus noch ein großes
Entwicklungspotenzial, das noch erschlossen werden kann. Dazu sind aber
nicht nur bessere Rahmenbedingungen
notwendig, sondern auch die Einsicht in die
Notwendigkeit solcher partnerschaftlichen
Beziehungen zum Nachbarland.

Jedním z projektů pracovní skupiny Politika
byl projekt „Pohraničí“, v rámci kterého byl
rozeslán dotazník 479 starostům všech měst
a obcí v krajích hraničících s Českou
republikou a na české straně 638 starostům
bývalých okresů podél společné hranice.
Z jeho odpovědí se chtěli členové pracovní
skupiny dovědět něco více o mezinárodní
spolupráci komun v pohraničí. Cílem tohoto
průzkumu byla širší presentace aktuální
situace
v česko-německém
pohraničí,
vytyčení možností mezinárodní spolupráce,
předání informací komunálním politikům
formou brožury s nejdůležitějšími kontakty a
výsledky průzkumu a upozornění široké
veřejnosti na skutečnou situaci v českoněmeckém pohraničí.
Frekvence odpovědí dosáhla v České
republice 21,1%, v Bavorsku 49,1% a
v Sasku 36%. Výsledky ukázaly, že mezi
komunami již spolupráce probíhá, stejně tak
i mezi sdruženími. Stále však v této oblasti
existuje velký potenciál, který je možno
rozvinout. K tomu jsou nejen zapotřebí lepší
rámcové podmínky, ale také uvědomění si
nutnosti takovýchto partnerských vztahů se
sousední zemí.
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Zweisprachige Beschilderung im Grenzraum

Dvojjazyčné popisky v pohraničí

Das Projekt der AG Kultur besteht aus einer
Umfrage zum Thema zweisprachige Beschilderung in deutschen grenznahen Gemeinden
und ihrer Auswertung in einer Broschüre.
Während in tschechischen Gemeinden im
Grenzgebiet die Informationstafeln in
Museen, Parks, an Denkmälern, entlang
Wanderwegen, etc., oft auch auf Deutsch geschrieben sind, ist dies in deutschen Gemeinden bisher noch nicht sehr verbreitet.
Hinweisschilder in tschechischer Sprache
sind für die betreffenden Gemeinden eine
sinnvolle
Investition,
denn
wenn
tschechische Touristen die Hinweisschilder
lesen können, ist die Wahrscheinlichkeit
auch größer, dass sie die Sehenswürdigkeiten
besuchen, sich länger aufhalten und
Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Wir
fragten uns daher in welchen deutschen
Grenzgemeinden
es
Schilder
mit
tschechischer Übersetzung gibt oder wo
man eine solche Beschilderung plant.
Welche Gemeinden sind noch gar nicht auf
diese Idee gestoßen?
Für den Erhalt dieser Informationen haben
die Mitglieder der AG 60 Tourismusbehörden deutscher grenznaher Gemeinden
angeschrieben und sie um Stellungnahme
gebeten. Die Briefe wurden ausgewertet und
auf Grundlage der Ergebnisse wurde eine
Broschüre zusammengestellt. Am Schluss
der Broschüre sind Anlaufstellen und
Ansprechpartner für Fördermöglichkeiten
aufgelistet. AG Kultur möchte den
öffentlichen Stellen vorschlagen, auch eine
tschechischsprachige Ausschilderung von
Kulturdenkmälern einzuführen, denn ein
sprachliches
Entgegenkommen
drückt
Gastfreundlichkeit und Respekt gegenüber
der anderen Nation aus.

Projekt Pracovní skupiny Kultura se skládá
z ankety na téma “Dvojjazyčné popisky v
příhraničních obcích“ a jejího vyhodnocení
v brožuře. Zatímco v ČR je poměrně běžné
setkat se s popisky informačních tabulí,
kulturních objektů či památek v německém
resp. anglickém jazyce, jsou v Německu
české popisky stále vzácností. Popisky v
českém
jazyce
v
česko-německém
pohraničním regionu jsou pro tyto obce
smysluplnou investicí, protože když si čeští
turisté mohou přečíst popisky v rodném
jazyce, je také větší šance, že navštíví tyto
památky, déle se zdrží a využijí jejich služeb.
Ptali jsme se, ve kterých německých
příhraničních obcích jsou popisky s českým
překladem a kde se takové popisky plánují,
případně kde ještě na tento nápad nepřišli.
Při hledání odpovědí na tyto otázky oslovili
členové skupiny 60 turistických center
německých příhraničních obcích a zeptali se
jich
na
stanovisko.
Dopisy
byly
vyhodnoceny a na základě jejich výsledků
byla sestavena brožura. Na konci brožury je
seznam kontaktních míst a partnerů pro
sponzoring. Pracovní skupina Kultura
navrhuje oficiálním místům, aby zavedla také
české popisky kulturních objektů, protože
jazyková vstřícnost vyjadřuje pohostinnost a
respekt vůči druhému národu.
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EU-Projekt I

EU-projekt I

Die Wahl zum Europaparlament 2004 fiel
genau in die Amtszeit des 2. deutschtschechischen Jugendforums. Daher wollten
wir die Möglichkeiten der Zusammenarbeit
dieser beiden Staaten im Rahmen der EU
auswerten. Aufgrund der unterschiedlichen
Sitzverteilung im Europäischen Parlament
befragten wir auf deutscher Seite 102 und
auf tschechischer Seite 59 Kandidaten.
Die Rücklaufquote war erfreulich hoch: Auf
tschechischer Seite antworteten 35 % der
Befragten, auf deutscher 34 %.
Die Umfrage ließ einige interessante
Schlüsse zu: So sind zum Beispiel die
Kenntnisse der deutschen EU-Politiker über
ihr Nachbarland wesentlich schlechter als
die der tschechischen, was sich auch an der
Kenntnis der jeweils anderen Sprache zeigte.
Die Mehrheit der Befragten, auf deutscher
wie auf tschechischer Seite, äußerte sich
positiv zu den vereinbarten Übergangsfristen
bezüglich
der
Freizügigkeit
der
Arbeitnehmer. Es wurde aber damit
gerechnet, dass sich die Arbeitsmärkte so
früh wie möglich den neuen Mitgliedern
öffnen würden.

Volby do Evropského parlamentu v roce
2004 probíhaly právě ve druhém funkčním
období Česko–německého fóra mládeže.
Proto jsme chtěli vyhodnotit možnost
spolupráce obou zemí v rámci EU. Na
základě
rozdílného
rozdělení
křesel
v Evropském parlamentu jsme se jsme se
ptali na německé straně 102 a na české
straně 59 kandidátů. Frekvence odpovědí
byla potěšitelně vysoká. Na české straně
odpovědělo 35% dotázaných, na německé
34%.
Z naše průzkumu lze vyvodit zajímavé
závěry. Například jsou znalosti německých
EU politiků o jejich sousední zemi podstatně
horší, než je tomu u českých politiku, což se
ukázalo i na znalosti jazyka partnera. Většina
dotázaných jak na české, tak německé straně
se vyjádřila positivně ke sjednaným
přechodným obdobím týkajících se pohybu
pracovních sil. Bylo ale počítáno s tím, že se
pracovní trhy novým členským zemím
otevřou, co nejdříve, jak to jen bude možné.

EU-Projekt II

EU-projekt II

Ein Jahr später führten wir eine weitere
Befragung durch, um zu erfahren, inwiefern
sich die Beziehungen zwischen den beiden
Ländern verändert hatten. Hierzu befragten
wir auf deutscher Seite die 30 Abgeordneten,
die uns schon vor einem Jahr geantwortet
hatten und ins Europäische Parlament
gewählt wurden. Auf tsche-chischer Seite
wurden alle 24 Mitglieder des Europäischen
Parlaments (MdEPs) ange-schrieben, um auf
beiden Seiten näherungsweise die gleiche
Anzahl an Fragebögen zu verschicken.
43,3% der Angeschriebenen auf deutscher
Seite und 33,3% auf tschechischer Seite
antworteten uns.
Zusammenfassend sieht man, dass die EUErweiterung ein Zusammenschmelzen der
Interessen
auf
europäischer
Ebene
hervorgebracht
hat.
Auch
wenn
verständlicherweise weiterhin nationale
Unterschiede bestehen, kann man von einer
Annäherung sprechen.

Rok poté jsme provedli další průzkum,
abychom zjistili, do jaké míry se vztahy mezi
oběma zeměmi změnily. Nyní jsme se na
německé straně ptali 30 poslanců, kteří nám
loni na náš první dotazník odpověděli a byli
zvoleni do Evropského parlamentu. Na
české straně jsme oslovili 24 členům
Evropského parlamentu, abychom na obou
stranách rozeslali přibližně stejný počet
dotazníků. 43,3% oslovených na německé
straně a 33,3% na české straně nám
odpověděli.
Celkově lze říci, že rozšíření Evropské Unie
přineslo stmelení zájmů na evropské úrovni.
I když z pochopitelných důvodů dále
přetrvávají národní rozdíly, je patrné
přiblížení.
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