I když se politické dění aktuálně točí
především kolem zvládání pandemie
a jejích následků, boj s klimatickými
změnami zůstává i nadále jednou
z hlavních výzev budoucnosti.
Naprosto zásadní význam bude v tomto
směru mít zajištění klimaticky neutrální
energetiky. Německo již schválilo
plán na ukončení těžby a spalování
uhlí. Podle doporučení české uhelné
komise, zveřejněných v prosinci 2020,
se Česká republika pravděpodobně brzy
vydá stejnou cestou. Diskuze v obou
zemích ale ukazují, že odklon od uhlí
je stále spojen s mnoha otázkami: Jak
lze skoncovat s uhlím bez výraznějších
sociálních důsledků? Jaká opatření
jsou potřebná a účinná pro zmírnění
společenských dopadů? Jak nabídnout
dotčeným regionům perspektivu rozvoje?
Jak zajistit co nejsilnější participaci
široké veřejnosti? Právě těmto otázkám
bychom se chtěli věnovat v naší českoněmecké diskuzi.
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TERMÍN

11. listopadu 2021, 13:00-17:00
MÍSTO

Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK),
Velká hradební 2800, 400 01 Ústí nad Labem
MODERACE

Kilian Kirchgeßner, korespondent pro ČR
FORMÁT

přednášky a pódiové diskuze
se simultánním tlumočením, online
přenos s možností aktivní účasti

VÝZVY
spojené se strukturálními změnami v Česku
a Německu – výměna zkušeností

Moderace: Kilian Kirchgeßner, korespondent pro ČR
12:30–13:30 Příjezd, registrace a obědový bufet
13:30–13:40 Uvítací proslovy
Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje
Andreas Künne, velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR

15:30–15:50 Přestávka na kávu
15:50–16:45 III. Mladí i staří bez uhlí – výzva pro společnost
i trh práce
(moderovaná pódiová diskuze s prostorem pro otázky)

13:50–14:30 I. Ohlédnutí: Strukturální změny v Porúří a v Česku
(prezentace a následný krátký prostor pro otázky)

Jednou z hlavních otázek transformace oblastí, kde se v minulosti
těžilo hnědé uhlí, bude, do jaké míry se podaří nabídnout
stávajícím zaměstnancům středního věku alternativní pracovní
příležitosti a zajistit v regionu perspektivu pro mladé lidi.
Jaká opatření a politické nástroje by pomohly dát mladým vyhlídky
do budoucna? Jak lze transformaci provést způsobem, který bude
sociálně spravedlivý vůči současným pracovníkům v uhelném průmyslu?

Strukturální změny ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko,
které začaly v sedmdesátých letech dvacátého století, jsou
považovány za vzor úspěšné restrukturalizace průmyslového regionu.
Proto nyní, když má být ukončena těžba a využívání hnědého uhlí,
roste zájem o tamní zkušenosti. V některých dřívějších těžebních
oblastech v Čechách a na Moravě neproběhly strukturální změny po
roce 1989 úplně hladce a úspěšně, jako například v případě Kladna
a tamní tradiční ocelárny Poldi.

Stefan Körzell, člen představenstva Německé unie odborových svazů
(DGB) a bývalý člen německé uhelné komise
Marta Ctiborová, předsedkyně Českého odborového svazu energetiků
(ČOSE)
Frauke Gehrau, zemská centrála spolku Mladí přátelé přírody
(Naturfreundejugend) v Chotěbuzi
Petr Globočník, zastupitel města Litvínov, místopředseda Strany
zelených

13:40–13:50 Úvod
Urban Überschär, ředitel zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR

Martin Hennicke, bývalý ministerský náměstek, do roku 2017 ředitel
Odboru politického plánování ve Státní kanceláři Severního PorýníVestfálska
Miloš Soukup, vedoucí oddělení RESTART na Ministerstvu pro místní
rozvoj ČR
14:30–15:30 II. Konec těžby uhlí – jak zapojit veřejnost?
(moderovaná pódiová diskuze s prostorem pro otázky)
V Německu i Česku dojde v dohledné době k ukončení těžby
a využívání uhlí. To postaví dotčené regiony před velké výzvy. Jak
lze zajistit, aby nadcházející transformace proběhla spravedlivým
a udržitelným způsobem? A jak zprostředkovat společenskou diskuzi,
aby se přijímaná rozhodnutí setkala s co nejširší podporou?
Hannelore Wodtke, zástupkyně iniciativy „Zelená budoucnost
Welzowa“ v zastupitelstvu města Welzow v Lužici a členka německé
uhelné komise (Komise pro ekonomický růst, strukturální změny a
zaměstnanost)
Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady
Ústeckého kraje
Tomáš Rákos, Participation factory
Iva Dvořáková, radní Ústeckého kraje pro oblasti strategie přípravy
a realizace projektů – Fond spravedlivé transformace, fondy MŽP,
MMR a jiných

Podmínkou pro vstup je splnění opatření proti Covid-19 aktuálně
platných ke dni konání akce. Ty je možné ověřit zde:
https://covid.gov.cz/situace/kultura/spolecenske-akce

