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Modelové zasedání institucí EU bylo slavnostně zahájeno! Vyvrcholení letošního
ročníku projektu Rozhoduj o Evropě – staň se na den tvůrcem evropské politiky je
tu. Celkem padesát středoškolských studentů z České republiky a Slovenska
dorazilo do Brna, připraveni vyjednávat, získávat zkušenosti a bavit se.

Účastníci byli během prvního ze čtyř
dnů přivítáni nejen členy organizace
EUTIS, ale i zástupci partnerů
projektu a významnými osobnostmi
spojenými profesně s Evropskou unií.

Dita Charanzová, místopředsedkyně
Evropského parlamentu
videozdravicí mimojiné povzdubila
účastníky,, aby byli aktivní a zajímali
se, protože i v Bruselu, dle jejího
názoru, mladí lidé chybí.

Michal Wiezik, poslanec Evropského
parlamentu, rovněž skrze
videopozdrav povzbudil všechny
účastníky k simulovanému jednání
evropských institucí a popřál jim
hodně štěstí k dosažení společného
kompromisu.



Po slavnostním zahájení modelového
zasedání proběhla první z panelových
diskuzí, kdy měli účastníci možnost
debatovat s Igorem Blahušiakem z
Odboru komunikace o evropských
záležitostech Úřadu vlády ČR, Zuzanou
Wildovou z Národní pracovní skupiny
pro strukturovaný dialog s mládeží,
Pavlem Kukučkou ze Zastoupení
Evropské komise v ČR a Janem Pátkem z
Kanceláře Evropského parlamentu na
Slovensku. Tématem debaty byly výzvy
pro Evropu v roce 2023.

Účastníky nejvíce zajímaly evropské volby mimo jiné s ohledem na dosavadní účast Čechů a
Slováků v těchto volbách. Studenti se rovněž dotkli například tématu zapojení mladých do
veřejného života.

Pavol Kukučka rovněž účastníkům představil agendu samotného simulovaného jednání institucí
Evropské unie. Ministři, ministryně, europoslanci a europoslankyně se během následujících dnů
zaměří na Evropský akt o svobodě médií.



Piatkový program odštartoval workshop Evropského dialogu mládeže a European Youth
Goals so Zuzanou Wildovou a Michaelou Doležalovou. Účastníčky a účastníci sa
dozvedeli viac, o tom, čo je to štruktúrovaný dialóg s mládežou.

NEČEKANÉ: Přišli na debatu
o dezinformacích, neuvěříte,
co uslyšeli!!!
Po predstavení európskeho dialógu mládeže a
European Youth Goals sa konala druhá panelová
diskusia, ktorá sa týkala dezinformácii a boja proti nim.
Hosťami diskusie boli Veronika Krátka Špalková za
Bezpečnostné centrum Evropských hodnot, Bohumil
Kartous za organizáciu Čeští elfové a Tomáš Kriššák za
spoločnosť Gerulata Technologies. Aktuálna situácia
úzko súvisí so šírením dezinformácii, nakoľko sa v
Českej republike konajú ešte v deň diskusie
prezidentské voľby.



Prax našich hostí poukazuje na fakt, že boj proti dezinformáciam častokrát naráža na
argument slobody slova v demokratickej spoločnosti, pričom si veľa občanov
neuvedomuje, že ich právo na slobodu slova nie je neobmedzené a je zákonom
obmedzené ako napr. v prípade rasovej neznášanlivosti. Kľúčom k dosiahnutiu úspechu
v boji proti dezinformáciam, by preto podľa Kriššáka mala byť občianska aktivita a
angažovanosť: ,,Apatia je matkou tyranie, aktivita je matkou demokracie.’’ Rovnako
Veronika Krátka Špalková zdôraznila nedôveru vo verejnoprávne médiá zo strany
seniorov, ktorá je poznačená predchádzajúcim režimom a túžbou po alternatívnych
zdrojoch informácií. Podľa Kartousa významnú rolu pri boji proti dezinformáciám
zohráva identita, ktorá sa od narodenia vyvíja a formuje. Zo záveru diskusie vyplýva
potreba aj naďalej pracovať s ľuďmi, ktorí podľahli nepravdivým informáciám a
využitie hlasovacieho práva v prebiehajúcich českých prezidentských voľbách.

Vážení ministři, ministryně, vážení europoslanci, europoslankyně,
nastává okamžik, kdy začínáte vyjednávat, dnes učiníte
nejzásadnější rozhodnutí, využijete umění kompromisu!

Za Evropského reportéra
Martin Míšek a Andrej Meszároš

PS: Místopředseda Rady EU vám připíjí na štěstí!


