Čelákovické prohlášení
Tandem
Ve dnech 17. až 19. dubna 2009 se v Čelákovicích pod záštitou
1. náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Evy Bartoňové
a velvyslance Spolkové republiky Německo v České republice Helmuta
Elfenkämpera sešlo na 100 mladých lidí z Česka a Německa na 6. českoněmeckém setkání mládeže „generation.EUrope 2009“, aby spolu
diskutovali o politických tématech týkajících se Evropské unie a tom, jaký
postoj k nim zastává mladá generace. Na závěr setkání bylo přijato
následující prohlášení:
„My, účastnice a účastníci 6. česko-německého setkání
mládeže„generation.EUrope 2009“, jsme se sešli, abychom si
prodiskutovali názory týkající se naší budoucnosti ve sjednocené Evropě.
V průběhu našeho setkání jsme nezapomínali na proměnlivé fáze našich
společných vztahů a jsme si stále vědomi toho, že neseme zodpovědnost
za svobodu a mír budoucích generacích žijících na evropském kontinentu.
Jsme si vědomi a želíme obětí ideologie nacistického režimu a jeho
důsledků. Stejně tak jsme si vědomi hodnoty svobody, která byla mnohým
Čechům a Němcům po dlouhou dobu upírána. Jsme rádi, že Češi a Němci,
a to především mladí lidé, mohou dnes otevřeně hovořit o budoucnosti ve
sjednocené Evropě. Mezi zásadní události, které přispěly ke sjednocení,
patří pád Berlínské zdi, sametová revoluce v Československu a pád
železné opony. Už skoro dvacet let mohou lidé překračovat hranice
bývalého bipolárního světa, setkávat se a vyměňovat si názory ve zcela
rovnoprávném postavení.
Rok 2009 je důkazem toho, že vstup České republiky do EU v roce 2004
představuje velký úspěch. Česká republika se stala předsednickým státem
Evropské rady ve velmi složité době. Pět let po vstupu do EU zmizely
mezistátní hranice a mladí lidé se mohou pohybovat mezi různými státy,
aniž by byli na hranicích kontrolováni.
Usilujeme o spolehlivé a prohlubující se vztahy mezi Českem
a Německem, které by měly přispívat k posílení důvěry a porozumění,
podpoře zodpovědného dialogu a společnému rozvoji.
Politickou, kulturní, náboženskou a etnickou rozmanitost vnímáme jako
příspěvek k aktivnímu pluralismu našich společností a považujeme za naši
povinnost ji jako takovou chránit.
Jsme pro aktivní rozvíjení bilaterálních vztahů jak v oblasti mládeže, tak ve
všech dalších oblastech politiky.
My, mladí lidé z Česka a Německa, žádáme také od EU, aby i nadále
zohledňovala zájmy mladé generace a aby se zasazovala se o prosazování
důležitých cílů v Evropě, Česku a Německu.
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My, účastníci 6. česko-německého setkání mládeže „generation.EUrope
2009“, požadujeme po političkách, politicích a odpovědných institucích:
-

rozšíření možností participace mládeže a mladých dospělých
v Evropě a informovanosti o ní,

-

více iniciativ institucí formálního a neformálního vzdělávání, které by
umožnily probudit a zvýšit zájem o evropská témata i otázky
sousedství,

-

předložit, rozšířit a zveřejnit vhodné nabídky pro mládež v Evropě,
které umožní ještě intenzivnější přeshraniční vzdělávání a mobilitu
než dosud,

-

zachovat i za současné hospodářské krize šance mladých lidí na
vzdělání a práci,

-

vytvořit a zavést programy proti nezaměstnanosti mladé generace,

-

ukázat možnosti, jak mohou mladí lidé ovlivňovat svou budoucnost,

-

nakládat s přírodními zdroji zodpovědně vůči dalších generacím,

-

přenést zodpovědnost i na mladší,

-

podpořit vzdělávací procesy sloužící zprostředkování hodnot a jít
aktivně příkladem při uplatňování demokratických pravidel,

-

silnější zapojení zájmů mladých lidí ve všech oblastech politiky EU

-

integraci a ochranu menšin a okrajových skupin,

-

rozvíjet přeshraniční programy, a tak mimo jiné aktivně bojovat proti
předsudkům

-

intenzivnější podporu bilaterální spolupráce v rámci mezinárodních
(např. česko-německých) výměn dětí a mládeže.

K tomu je zapotřebí posílit instituce a organizace, které by jak na bilaterální,
tak na evropské úrovni tyto cíle podpořily.
Vyzýváme mladé lidi v Česku a Německu, aby převzali svou zodpovědnost
a zúčastnili se 5. a 6. června (v Německu 7. června) 2009 voleb do
Evropského parlamentu. Jedině, když podpoříme kandidáty, kteří dokáží
zastupovat naše zájmy, máme záruku, že formulovaných cílů bude
dosaženo.“
V Čelákovicích, dne 19. dubna 2009

Evropa je naší společnou minulostí, současností a budoucností!

