30 let poté: Češi a Němci budou v Lipsku diskutovat o budoucnosti
Výroční konference Česko-německého diskuzního fóra nesoucí téma „1989-2019: A CO DÁL?“
proběhne 2. listopadu 2019 v Lipsku.
Jejím cílem je reflektovat změny nastartované turbulentními událostmi roku 1989 v Česku a v
Německu. Diskutující se budou zamýšlet nad tím, co se z dnešního pohledu povedlo a co ne, jaká je v
obou zemích společenská a ekonomická situace a jakou cestou by mohl jít další vývoj.
Úvodní panel se bude zabývat hodnocením očekávání a příslibů roku 1989. Bude se snažit odpovědět
na otázky, zda společnost prošla dostatečnou očistou od politického establishmentu doby socialismu,
jak se země vypořádaly s přechodem na tržní hospodářství nebo jak minulost ovlivňuje společnost v
současnosti.
Prostřední část bude rozdělena do tří pracovních skupin. Účastníci budou diskutovat o ekonomické
transformaci a jejích dopadech, o vývoji demokracie po roce 1989 a o rozdílech v žebříčcích hodnot.
Závěrečný panel se bude zabývat současným vývojem v obou zemích a otázkou, zda generační
obměna přinese nové ideály odlišné od ideálů roku 1989.
Během konference vystoupí například Karel Schwarzenberg, bývalý ministr zahraničních věcí ČR,
Oliver Schenk, ministr pro federální a evropské záležitosti a vedoucí státní kanceláře Svobodného
státu Sasko, Lucie Smolková, regionální koordinátorka Fridays for Future v Brně nebo Oliver Kloss,
jeden z vůdců mírové revoluce v roce 1989 v Lipsku.
Česko-německé diskusní fórum podporuje na základě Česko-německé deklarace z roku 1997 dialog
mezi Čechy a Němci a pomáhá propojit všechny, kteří společně usilují o dobré sousedství a
partnerství. Záštitu nad ním převzaly obě vlády.
Jádrem diskusního fóra je výroční konference, kde se scházejí angažovaní občané, politici, vědci,
ekonomové a novináři. Téma výroční konference určuje rada – řídící grémium fóra jmenované
ministry zahraničních věcí. Předsedy diskusního fóra jsou Christian Schmidt, bývalý spolkový ministr
zemědělství za Německo a Libor Rouček, bývalý místopředseda Evropského parlamentu za Českou
republiku.
Výroční konference je organizována Nadací Forum 2000 ve spolupráci s Radou Česko-německého
diskusního fóra a Česko-německým fondem budoucnosti v rámci dlouhodobé spolupráce na
projektech podporujících česko-německé vztahy.
Kontakt pro novináře: Libuše Sovadinová, libuse.sovadinova@forum2000.cz, tel: +420602685778.

