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Aktuálně, spolehlivě, nezávisle.

Migrácia, školstvo a zlý obraz o EU
Bohatý program modelového zasadnutia odštartovala
včera večer panelová diskusia s účasťou Libora Roučka
(bývalého podpredsedu Európskeho parlamentu), Jána
Vituly (podpredsedu hejtmana Juhomoravského kraja),
Petra Hladíka (I. viceprimárora mesta Brno), Michala
Doležela (radný mestskej časti Brno-stred), Igora
Blahušiaka z Úradu vlády ČR a Lenky Korábkové z Českej
rady detí a mládeže. Podnetná diskusia rozoberala hlavne
otázky o vzdelávaní mladých ľudí a väčšej informovanosti
verejnosti o európskych záležitostiach.
V úvode druhého dňa sa uskutočnil štruktúrovaný dialóg
s osobami s rozhodovacou právomocou pod vedením
Lenky Korábkovej. Migrácia, školstvo a zlý obraz občanov
o EU boli témy preberané v rámci skupinových diskusií
s Angelikou Gergelovou z Eurocentrum Brno a poslancami
Európskeho parlamentu Ivanom Štefancom a Liborom
Roučkom. Výstupy štruktúrovaného dialógu, ako viac
spravodajcov pri EU, vyššia finančná motivácia učiteľov či
riešenie
problémov
priamo v mieste
konfliktu,
prezentovali účastníci ako návrhy riešení problémov EU.

Prekvapivá dochvíľnosť a pozitívne
očakávania
Hneď v úvode zasadnutia sme sa europoslancov
spolu s ministrami a ministerkami opýtali, aké sú ich
očakávania od týždenného zasadnutia inštitúcií.
Rovnako nás zaujímalo, ako prebehla ich cesta do
Brna. Pani ministerka Portugalska Veronika Andrlová
stretla na ceste z rodnej Borovej pri Náchode celkom
tri výluky, vďaka čomu sa jej cesta natiahla
o polovicu.
„Cesta bola náročná, ale od celého týždňa mám veľké
očakávania. Teším sa na diskusiu s ostatnými
ministrami a ministerkami.“
Ďalším respondentom našej redakcie bol pán
minister Martin Bican, zastupujúci Estónsko:
„Ako minister predsedajúceho štátu sa budem snažiť
presadzovať konsenzus, ktorý by Európsku úniu
posunul zas o krok vpred.“
Pán minister sa s našou redakciou podelil aj o zážitky
z cesty, počas ktorej prešiel 2 vlakové výluky. Vďaka
naplánovanej časovej rezerve však stihol prísť na
zasadnutie s časovým predstihom.

Tímea Červeňová
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Pán poslanec Hanuš Řezáč bol vo svojej výpovedi
o niečo stručnejší. Na otázku aké sú jeho očakávania
od modelového zasadnutia odpovedal – „Len tie
najlepšie.“
Tímea Červeňová a Markéta Mlčúchová

Rozhovor s europoslancem Ivanem Štefancem
Jak se stát stážistou v Bruselu?
Dnes přijel do Brna pan Ivan Štefanec z Evropského parlamentu, aby se zúčastnil úterního programu modelového zasedání
Rozhoduj o Evropě. Pana europoslance jsme se ptali na příští Víceletý finanční rámec po roce 2020 a změnách jež přinese
plánovaný odchod Velké Británie, diskutovali jsme o budoucnosti EU nebo nás zajímalo, jaký je jeho názor na Single seat
pro Evropský parlament. Pro Evropský reportér jsme pro Vás připravili odpovědi pana Štefance na naše otázky ohledně
možností stáží v institucích Evropské unie.
Modelového zasedání se účastí studenti, jež se zajímají o problematiku Evropské unie a určitě by je lákala možnost stáže
v institucích EU. Je zde taková možnost? Jak probíhají a jaké jsou podmínky pro přijetí?
Možností je poměrně dost. Jedinou podmínkou je 18 let. Já mám například takový systém, že poskytuji měsíční stáže, aby
se co nejvíce studentů prostřídalo. Požádám je o CV a motivační dopis a vyberu si je sám. Ostatní kolegové to mají jinak, je
to individuální. Ti, co se osvědčí, pak můžou vykonávat pozici asistenta a podobně. Doporučuji oslovit konkrétní poslance
dle vašich sympatií. Já vybírám vyloženě na základě CV a zkušeností, jež studenti mají. Například zahraniční pracovní
zkušenosti, Erasmus apod.
Jaké jsou nároky na jazykovou vybavenost, vyžadujete certifikát?
Tak samozřejmě angličtina je nutností, ale cokoli navíc je plus!
Pro sociální komunikaci se hodí francouzština.
Co obnáší práce stážisty?
Stážisti jsou součástí týmu a od prvního dne jsou zapojeni do práce Parlamentu.
Jejich úlohou je jít na akci a poskytnou rešerši, případně mi pak zodpovědět otázky.
V podstatě připravuje podklady pro práci europoslance.
Markéta Mlčúchová

Mladí by měli poznávat svět, míní Vitula
Jan Vitula je náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje a byl také jedním z panelistů při diskuzi, která zahájila celý
program. Ve svém vystoupení akcentoval zejména otázku strachu.

Proč si myslíte, že jsou lidé schopni kvůli strachu až popřít svoji osobnost?
Tato otázka má podle mého historické souvislosti, které si ale sám domýšlím. Především jde podle mého o to, že se
v České republice podařilo zlikvidovat elity, které by národ vedly určitým směrem. A druhým faktorem je, že máme
poměrně dlouhodobě v čele státu politiky, kteří umně používají strach k navyšování své moci.
V Německu to ale tak úplně není a vypadá to, že Angela Merkel bude opět kancléřkou…
Německo je historicky ovlivněné situací po druhé světové válce, kdy se tam dbalo na občanské vzdělávání. Díky tomu je
v Německu složité ovlivnit společnost. Například když naučíte děti přemýšlet o čem čtou, je to úplně něco jiného, než
když si udělají názor jen na základě titulků, které bývají často velmi zavádějící.
Jak lze podle vás nejlépe přiblížit lidem Unii?
Jsem opravdu pevně přesvědčený, že nejlepší způsob je posílat mladou generaci do zahraničí, aby poznávali jiné kultury.
Byl bych pro, aby každý středoškolák musel strávit například rok v zahraničí, v zemích EU, protože pak by se mohl i celý
systém za nějakých 20 let i názorově výrazně posunout k lepšímu.
Jan Jakovljevič
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„Uprchlíci tady vždy byli, jsou a já se obávám, že i budou.“ – Libor Rouček

