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Zástupci Česka a Německa: “Mladí lidé nejsou jen budoucnost, ale i aktivní současnost.” 
 
 
Letošní výroční konference Česko-německého diskusního fóra „Budoucnost česko-německých vztahů očima 
mladých Čechů a Němců“, která proběhla 10. listopadu v Olomouci, se zaměřila na vztah mladých lidí k demokracii, 
důsledky rychlé technologické evoluce a na související společenské a politické změny. Na konferenci se setkali zástupci 
vlád, občanské společnosti, odborníci z praxe a akademici z obou zemí.  
 
Česko i Německo procházejí významnou změnou společenské, hospodářské a také politické reality.  Jak zdůraznili 
spolupředsedové Libor Rouček, a Christian Schmidt, „Na rozdíl od minulosti, nás dnes již nic nedělí, máme všichni 
jednotnou demokracii se všemi jejími atributy. Máme ale také společné nepřátele demokracie a také bohužel společnou 
lhostejnost“. 
 
Mladí řečníci konference se shodli, že velkou roli v posílení podpory demokracie hraje školství. Podotkli, že v obou 
zemích je stále třeba demokratické procesy rozvíjet, třeba právě větší demokratizací vnitřního prostředí samotných škol. 
„Mladí lidé nejsou jen budoucnost, jsou i současnost, kterou aktivně spoluvytvářejí.“, upřesňuje Eric Klausch, zakladatel 
iniciativy Power On z Meklenburska- Předního Pomořanska. Aktivně se přitom angažuje jen okolo 30-35 % mladých. 
Proto je potřeba je více zapojovat do diskusí o dění kolem již od nízkého věku – ve školách, na úrovni měst i politických 
uskupení. 
 
Dnešní společnost je výrazně měněna a formována novými technologiemi. Jejich rozvoj přináší jak rizika, tak šance a 
záleží pouze na nás, jak je využijeme. Je třeba reflektovat také etický a bezpečnostní kontext ekonomiky 4.0 a 
související digitalizace. Zde máme stále co zlepšovat, a přitom dopady například na pracovní trh pocítíme už v horizontu 
několika let. Již dnes jsou firmy tlačeny do větší efektivity prostřednictvím robotizace, digitalizace apod. V reakci na to 
slyšíme rostoucí volání po zkrácení pracovní doby, nutnosti celoživotního vzdělávání a rozšiřování kompetencí. Bohužel 
se toto zatím neodráží v politickém prostředí. Mladí mají již dnes jiná pracovní očekávání a potřeby než předchozí 
generace – roční volno na seberozvoj, požadavek na smysluplnost práce – a jsou zároveň skeptičtější k možnostem 
systému sociálního zabezpečení, který jejich potřebám neodpovídá a v nějž ztratili důvěru. Zvláště pak v prostředí start-
upů, jak uvedl Jan Perla, ředitel růstu společnosti Dataweps. Josef Středula, předseda Českomoravských odborových 
svazů naopak vyzdvihl rizika tohoto přístupu, kdy se nové společnosti nepodílejí na budoucím zabezpečení zdravotních 
a sociálních potřeb svých zaměstnanců.  
 
Jak na zmíněné změny reaguje politika a jak se k ní staví aktivní představitelé mladé generace? „Hledala jsem opravdu 
aktivně, byla jsem i na schůzích různých stran. Nakonec jsem zjistila, že pokud se chci opravdu realizovat, musím 
pomoci vybudovat novou pirátskou stranu“, říká Olga Richterová, dnes místopředsedkyně Česká pirátské strany. Jinou 
cestu zvolil Thomas Erndl z německé CSU: „Já v 16 letech vstoupil do Mladé unie, to je velká mládežnická organizace, 
po několika měsících jsem se rozhodl do politiky vstoupit na plno v rámci CDU/CSU.“ Podporu mladých lidí tedy mohou 
získávat jak nové, tak i tradiční strany. Nicméně je vidět, že mají od politiky jiná očekávání, co se struktury i cílů dnešní 
politiky týká. Je třeba také neustále posilovat evropský politický, hospodářský i společenský kontext v obou našich 
zemích. 
 
Česko-německé diskusní fórum, které konferenci pořádalo ve spolupráci s Nadací Forum 2000, bylo založeno v roce 
1997 na základě Česko-německé deklarace a je financováno Česko-německým fondem budoucnosti. Jeho úkolem 
je podpořit dialog mezi Čechy a Němci a pomoci propojit všechny, kteří společně usilují o dobré sousedství a partnerství. 

 

Kontakt pro novináře: Zuzana Blahutová, zuzana.blahutova@forum2000.cz, tel: 775 275 027.  


