Круглий стіл

"MEET UP! Виклики та можливості
німецько-українського молодіжного обміну"
Київ, 13 вересня 2018 р.

Звіт

Німецькі та українські представники й представниці парламентів, міністерств, фондів, молодіжних
об'єднань та інших інституцій громадянського суспільства зустрілися на круглому столі на запрошення
д-р. Андреаса Еберхардта, CEO федерального фонду «Пам'ять, відповідальність, майбутнє» (EVZ),
аби обговорити значення програми підтримки «MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді» та
майбутні перспективи німецько-українського молодіжного обміну.
15 учасниць та учасників круглого столу підтвердили свою підтримку активної діяльності MEET UP! та
готовність використати свій професійний досвід для подальшого розвитку німецько-українського
молодіжного обміну. Програма MEET UP! фонду EVZ була заснована 2014 р. за підтримки
Міністерства закордонних справ Німеччини та фонду Роберта Боша та розвинулася з того часу як
визнаний комунікаційний партнер в німецько-українських відносинах.
Під час дискусії стало ясно, що для майбутнього німецько-українського молодіжного обміну
необхідною є стабілізація попередньої діяльності. Для подальшої роботи команди MEET UP! та їхніх
партнерів по співробітництву були сформульовані такі пропозиції:


Співпраця німецько-української парламентської групи в Бундестазі та в українському
парламенті задля визначення теми «Молодіжний обмін» як пріорітетної для політичної
співпраці;



Реалізація Угоди про молодіжно-політичну співпрацю, підписаної 1993 р. міністром у справах
молоді та жінок Федеративної Республіки Німеччина, д-р. Ангелою Меркель, та міністром
спорту та молоді України Валерієм Борзовим;



Створення сучасної інституціоналізованої структури для молодіжного обміну в Федеративній
Республіці Німеччина та в Україні;



Створення консультативної ради для імплементації стабільної німецько-української
платформи для обміну молодих людей;



Поглиблення співпраці між Федеральним міністерством сім'ї, пенсіонерів та молоді та
Міністерством молоді та спорту України;
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Розвиток інноваційного та сталого формату шляхом об'єднання державних і приватних сил в
обох країнах;



Виявлення та залучення ідейних, політичних та фінансових прихильників у Німеччині та
Україні.

Круглий стіл відкрив серію нових заходів, спрямованих на імплементацію тривалого і сталого німецькоукраїнського молодіжного обміну. Виявилося, що в обох країнах наявні як великий інтерес та досвід,
так і прагнення співпрацювати тісніше. Фонд EVZ і програма MEET UP! підхоплять висунуті ідеї та
пропозиції для реалізації жвавого та партнерського німецько-українського молодіжного обміну.
Особлива подяка учасницям та учасникам круглого столу:


Габріеле Бауманн (Фонд Конрада Аденауера, Київ)



Анжела Беляк (Акція спокути заради миру)



Канд. політ. наук. Юлія Федів (Український культурний фонд)



Тоні Міхель (DAAD – Німецька служба академічних обмінів, Київ)



Канд. політ. наук. Микола Мовчан (Мiнiстерство молоді та спорту України)



Маттіа Неллєс (Центр ліберальної сучасності)



Омід Нуріпур (Депутат Бундестагу)



Д-р. Майя Пфлюгер (Фонд Роберта Боша)



Ірина Прокоф'єва (Український інститут)



Наталя Пригорницька (Європейська академія Берлін)



Канд. політ. наук. Святослав Шеремета (Опікунська рада Фонду EVZ)



Марія Швіллє (IJAB – Фаховий центр міжнародної молодіжної роботи Федеративної
Республіки Німеччина)



Сергій Тарута (Депутат українського парламенту)



Олександр Ярема (Мiнiстерство молоді та спорту України)

MEET UP! Deutsch-Ukrainische Jugendbegegnungen
MEET UP! Німецько-Українські зустрічі молоді
www.stiftung-evz.de/meetup www.facebook.com/meetup.evz

