Výroční konference 2013 „Co dělat? – Německé a české strategie proti
dopadům demografických změn“
Komuniké
Demografické změny budou mít v příštích letech a desetiletích významné dopady na naše
společnosti. Narůstající počet seniorů bude v kontrastu se stále menším počtem mladých lidí.
Důsledky tohoto vývoje jsou sice v Německu již nyní výrazněji znatelné než v Česku, obě
země však budou muset provést zásadní změny ve vzdělávacím, pracovním a sociálním
systému.
Z letošní konference jasně vyplynulo, že tyto změny musí být provedeny se zapojením všech
společenských aktérů a pokud to jen bude možné, tak také v přeshraniční rovině. Samotná
opatření ze strany státu a zákony nejsou pro přeměnu existujících sociálních struktur
dostačující. Zapotřebí jsou také kulturní změny, které dají nový směr způsobu vnímání
generací a společnosti. Starší generace tak musí být trvaleji integrována do pracovních
procesů (celoživotní vzdělávání, pracovní místa odpovídající věku) a musí být vytvořeny
flexibilní nástroje rodinné politiky (péče o děti, modely částečných pracovních úvazků).
Do tohoto procesu musí být zapojeni všichni sociální partneři a jak podnikatelská sféra, tak
stát musí převzít společnou odpovědnost za utváření budoucnosti. Německo a Česko se
přitom mohou od sebe navzájem učit a vzájemně spolupracovat. V Česku by vytvoření
duálního systému vzdělávání například výrazně zlepšilo cílenou kvalifikaci mladých
pracovních sil. Christian Schmidt – předseda rady Diskusního fóra, parlamentní státní
tajemník a poslanec Spolkového sněmu k tomu uvedl: „Musíme pokračovat v bilaterálním
dialogu k těmto otázkám a do rozhovoru zapojit i důležité aktéry z politiky, hospodářství a
občanské společnosti. Musíme převzít a rozvíjet nejlepší příklady v obou zemích. Příklady,
mezi něž patří Jizerskohorská škola mistrů v Liberci, se mohou stát vzorem proaktivní
spolupráce! Přeshraniční spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa je ukázkovým
příkladem tolik potřebného přístupu přesahujícího jednotlivé obory a hranice.“
Christian Schmidt a český spolupředseda a bývalý senátor MUDr. Luděk Sefzig na závěr
konference uvedli, že na počátku roku 2014 chtějí k tomuto tématu podnítit vznik dalších
iniciativ, a to především povzbuzením bilaterálních iniciativ. O této záležitosti budou
informovat na příštím zasedání bilaterální rady, které se uskuteční v březnu příštího roku
v Norimberku.
Základní informace: Česko-německé diskusní fórum bylo založeno 27. prosince 1997 na základě Českoněmecké deklarace z 21. ledna 1997. Jeho úlohou je podpora česko-německého dialogu za účasti všech kruhů se
zájmem o úzké a dobré česko-německé partnerství.
Hlavní těžiště práce Diskusního fóra spočívá v pořádání výročních konferencí, v rámci nichž se se zapojením
německé a české veřejnosti, obzvláště pak mladé generace, diskutuje o tématech, která jsou důležitá pro českoněmecké vztahy, a to na pozadí partnerství obou zemí v Evropské unii.
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