KONFERENCE „DIASPORA JAKO PARTNER MATEŘSKÉHO STÁTU“

Pořádá: pod záštitou 1. místopředsedy Senátu MUDr. Přemysla Sobotky Stálá komise Senátu
Parlamentu České republiky pro krajany žijící v zahraničí a odborní partneři: Akademie věd ČR
a Česká škola bez hranic z.s.
Spolek Česká škola bez hranic dlouhodobě mapuje zájmy a potřeby zahraničních Čechů. Jeho
zkušenost ukazuje, že počet Čechů žijících dlouhodobě v zahraničí se trvale zvyšuje. To se
v každodenní praxi Českých škol bez hranic odráží ve stále rostoucím počtu nových žáků. Většina
z nich pochází ze smíšených manželství, kde jedním rodičem je Čech.
Více než čtvrt století po Sametové revoluci to navíc začínají být děti těch, kteří se na počátku 90. let
v takovém smíšeném manželství v zahraničí již narodili; jedná se tedy vlastně již o druhou generaci
této porevoluční svobodné migrace.
Díky současným technologickým možnostem, především v oblasti komunikace a dopravy, mohou
tito lidé plnohodnotně pracovat a žít v zahraničí a zároveň zůstat v úzkém kontaktu se zemí svého
původu, se svými kořeny. Poprvé v historii nám současná technologie umožňuje využít zahraničního
lidského kapitálu, aniž by se lidé museli stěhovat zpět. Je možné si s nimi i na dálku vyměňovat
zkušenosti, a využít jich v oblasti ekonomické, obchodní, vědecké i kulturní. „Odliv mozků“ se tak
stává „výměnou mozků“.
Česká republika se touto cestou teprve vydává.
Konference „Diaspora jako partner mateřského státu“ by měla rozšířit a dál posunout debatu,
která započala v loňském roce na konferenci „Heritage Schools and Diaspora“, zaměřené více na
diskuzi o smyslu a významu udržení národního jazyka v zahraničí. Ta mj. ukázala velkou
roztříštěnost práce institucí zabývajících se touto problematikou.
Hlavním výstupem letošní konference by mělo být definování či ujasnění si politických cílů České
republiky s ohledem na péči o českou diasporu a vytvoření efektivních nástrojů pro oboustranně
přínosnou spolupráci a vypracování podkladů pro vytvoření pracoviště s meziresortní kompetencí.
První konferenční den 19. 9. bude zaměřen na mezirezortní diskuzi vycházející z výsledků studie
realizované Etnologickým ústavem AV ČR. Ta se v období 2014–2015 zaměřila na analýzu
migračního chování českých občanů po roce 1989.
Druhý konferenční den 20. 9. se bude věnovat příkladům z praxe: zkušenostem z jiných zemí „proč
a jak s vlastní diasporou spolupracovat“, a konkrétním zkušenostem a příkladům „z terénu“.
V jednotlivých blocích budou diskutovat odborníci na daná témata a dále lidé, kteří debatu obohatí
o vlastní zkušenost. Všichni se budou zamýšlet nad otázkami:
Z jakého důvodu by se měl stát zajímat o svoji diasporu? Co diaspora od své mateřské země
očekává? Příklady z Vaší praxe: pozitivní i negativní; porovnání se zkušenostmi z jiných zemí.

