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C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty
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25.5. 2009
Jednání zástupců Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva
Ústeckého kraje s místopředsedkyní Saského zemského sněmu
SRN, Drážďany
Jednání o vzájemné spolupráci
25.5. doprava na jednání – jednání - doprava zpět
Dne 25.5.2009 proběhlo v Saském zemském sněmu jednání zástupců
Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje (Jaroslav
Foldyna, předseda výboru a PaedDr. Petr Brázda) s místopředsedkyní
Saského zemského sněmu p. Reginou Schulz. Za saskou stranu se
jednání zúčastnili poslanci Saského zemského sněmu Heiko Kosel mluvčí pro evropskou politiku a národnostní menšiny, Kerstin
Lauterbach – mluvčí pro zdravotní politiku, Kerstin Köditz – mluvčí pro
antifašistickou politiku, Dr. André Hahn – předseda frakce Die Linke.
Dalšími účastníky jednání byli Mgr. Tomáš Podivínský, generální konzul
České republiky v Drážďanech a Martin Teplý, zástupce obchodně
ekonomického úseku generálního konzulátu ČR v Drážďanech.
Hlavním tématem jednání byla problematika rostoucího extremismu
v obou zemích, dále byla diskutována otázka vzdělávání a přeshraniční
spolupráce složek IZS (integrovaného záchranného systému).

Průběh a
výsledky cesty:

Při diskuzi k otázkám extremismu se účastníci shodli na nutnosti
aktivního společného postoje formou deklarace. Pokud zůstanou
politické strany pasivní, hrozí zde riziko expanze extremistických hnutí
a jejich pronikání do sfér řízení státu. Boj s extremismem je někdy
velice obtížný, jak zmínila p. Köditz, extremisté často nemají jasnou
organizační strukturu, proto je nelze potlačit oficiálními prostředky.
Kromě toho, jak uvedl p. Foldyna, např. v ČR chybí potřebné právní
normy.
S problematikou rozmáhajícího se extremismu souvisí i potřeba
vzdělávání mládeže a vytváření podnětů pro její rozvoj. Především
v době hospodářské krize je mládež ohroženou skupinou, která snadno
podléhá vlivu různých nátlakových skupin včetně extremistických.
Oblast vzdělávání je i prostředkem pro rozvoj přeshraniční spolupráce a
to formou prohlubování znalosti obou jazyků. Výborným příkladem je
např. česko-německé gymnázium v Pirně, nebo společné projekty
českých a německých škol. Tyto aktivity by se měly podporovat a
rozšiřovat.
Krátce byla diskutována i otázka spolupráce složek IZS, především
zdravotní služby a hasičů. Stále se zde naráží na problém
neexistujících právních úprav a dohod v otázce pojištění. Představitelé

zemského sněmu informovali o jejich snaze přesvědčit spolkovou vládu
o urychleném řešení. P. Foldyna přislíbil stejnou pomoc ze strany
Ústeckého kraje v podobě podnětu pro českou vládu.
P. Schulz upozornila na fakt, že v Sasku se budou v krátké době konat
volby, z tohoto důvodu nemohou účastníci jednání uzavřít žádnou
závaznou dohodu, nicméně ubezpečila přítomné, že Die Linke bude po
volbách podporovat vznik Výboru pro evropské záležitosti, který by
mohl být vhodným pracovním partnerem pro Ústecký kraj, potažmo pro
výbor pro zahraniční vztahy. P. Kosel zmínil, že další možnou platformu
pro společnou činnost by mohla představovat parlamentní pracovní
skupina.
Závěrem informoval p. Foldyna o snaze výboru pro zahraniční vztahy
zapojit se do programu příprav balkánských zemí na vstup do EU.
Tento cíl by se mohl stát další oblastí spolupráce české a německé
strany.
Všechny zúčastněné strany se shodly na potřebě společné spolupráce
ve výše uvedených oblastech. Vzhledem k nadcházejícím volbám však
jsme nuceni pozastavit prohlubující se spolupráci a vyčkat výsledků
voleb.
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