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»„Dinge, für die es sich lohnt …“: 
Wir bringen Vergangenheit  

und Zukunft in der Gegenwart  
zusammen.« 

Dieses Projekt wird gefördert von:

»„Za co se stojí nasadit …“: 
Společně spojme minulé  
a budoucí s přítomností«  

Grenzüberschreitende Jugendarbeit  
für Versöhnung und Verständigung  

in Bayern und Tschechien. 

Přeshraniční práce s mládeží pro smíření  
a porozumění v Čechách a Bavorsku.

Úvod: 
Oblast podél bavorsko-českých hranic je poznamenána  
konflikty minulého století. Ještě dnes se najdou  místa,  
která svědčí o této minulosti, ať už jde o hrůzné činy  
nacionálního socialismu na straně jedné nebo vyhnání 
sudetských Němců na straně druhé. Právě tato místa jsou 
ale také místy, kde se můžeme učit životu ve smíření  
a v pokojné budoucnosti. 

Významným  místem je na  německé straně  památník  
koncentračního tábora Flossenbürg,kde se člověk může  
poučit o konfliktních situacích, mezikulturním a meziná- 
boženském smíření. Památník je úzce spojen s životem 
a působením evangelického faráře Dietricha Bonhoeffera, 
který zde byl 9. dubna 1945 popraven. Jeho myšlenky  
jsou církevně i společensky stále relevantními tématy:  
osobní odvaha, sociální spravedlnost, společenská 
angažova-nost křesťanů, víra a soužití náboženství.

Na české straně by měla být jmenována místa jako Terezín 
a Jáchymov.

Vzhledem ke společenskému vývoji v České republice 
a Německu směrem radikalismu a rostoucí intoleran-
ci je nutno tomuto vývoji čelit. Nové generace se musí 
také naučit vycházet s konflikty a výzvami tolerance –  
i v náboženských otázkách.

intro: 
Die Region entlang der bayerisch-tschechischen Grenze 
ist durch Konflikte des vergangenen Jahrhunderts ge-
prägt. Noch heute zeugen manche Orte von dieser Ver-
gangenheit, sei es von den Greueltaten des Nationalso-
zialismus auf der einer Seite oder durch die Vertreibung 
der Deutschen auf der anderen Seite. Genau diese Orte 
sind aber auch Lernorte für eine versöhnte und friedliche 
Zukunft.

Auf deutscher Seite ist die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 
seit vielen Jahren ein ausgezeichneter Lernort für Kon-
fliktsituationen, interkulturelle und interreligiöse Ver-
söhnung. Sie ist eng verbunden mit dem Leben und  
Wirken des evangelischen Pfarrers Dietrich Bonhoef-
fer, der am 9. April 1945 hier hingerichtet wurde. Seine 
Gedanken sind kirchlich wie auch gesellschaftlich heu-
te noch relevant für Themen wie Zivilcourage, soziale 
Gerechtigkeit, christlich-gesellschaftliches Engagement, 
Glaube und Miteinander der Religionen.

Auf tschechischer Seite sind die Orte Theresienstadt und 
Joachimsthal hierfür zu nennen.

Angesichts gesellschaftlicher Entwicklungen in Tschechien 
und Deutschland wie Radikalisierung und wachsender 
Intoleranz sind Wege nötig, diesen Entwicklungen zu 
begegnen. Auch müssen neue Generationen lernen, mit 
Konflikten, Toleranz und religiösen Fragen umzugehen.



diE idEE: 
Viele Menschen nehmen ethnische, religiöse und kulturelle 
Unterschiede als störend und nicht als bereichernd wahr. 
Grenzüberschreitende Jugendarbeit zwischen Deutschland 
und Tschechien vermittelt europäische Erfahrungen. Diese 
zeigen, welche großen Chancen in ethnischer, sprachlicher 
und gesellschaftlicher Vielfalt liegen. Der Wert anderer Län-
der und Sitten kann nur in der Begegnung erfahren werden. 
Das ist die Antwort auf Radikalisierung und nationalen Ego-
ismus.
Kindern und Jugendlichen sollen die Perspektiven für inter-
kulturelle und interreligiöse Lernerfahrungen zur Weiterent-
wicklung ihrer Persönlichkeit angeboten werden. 
Hierbei wollen wir in einem sinnvollen Gegenüber zur Schu-
le non-formale Lernerfahrungen anbieten. Evangelische  
Jugendarbeit sieht das als christlichen Auftrag für die Ge-
sellschaft.

vlastní obsah:
Mnozí lidé považují etické, náboženské a kulturní rozdíly  
za rušivé nikoliv obohacující. Přeshraniční  práce s mládeží 
mezi Českou republikou a Německem slouží k zprostřed-
kování evropských zkušeností.  Ty nám ukazují, jak velké  
možnosti  přináší etická, jazyková a společenská 
různorodost. Hodnoty jiných zemí a jejich  zvyků může 
člověk  poznat jen při setkání s druhými.  To je odpověď na 
radikalizaci a národní egoismus.
K rozvoji osobnosti má být dětem a mladistvým nabídnuta  
perspektiva mezinárodní a mezináboženské zkušenosti.

diE ProJEktE: 
Eine Vielzahl von Projekten mit Kindern ab dem Kindergar-
tenalter und Jugendlichen bis 27 Jahren in Deutschland und 
Tschechien sind geplant. Dazu arbeiten wir mit kirchlichen 
Gruppen, Kindergärten, Schulen und weiteren Institutionen 
zusammen. 
Die inhaltliche Zusammenarbeit und das gemeinsame 
Schaffen stehen im Vordergrund – unabhängig von Kultur 
und Religion.
hier eine kleine auswahl der geplanten Projekte:
• Weihnachtswochenenden für Kinder
• Kindergartentag: „Aus Fremden werden Freunde“ 
• Dietrich-Bonhoeffer-Jugendnacht 
• Medienwochenende „Anders“ in Prag und Berlin
• „Grenzgang im Niemandsland“ – Eine Grenz- 
 wanderung für Jugendliche
• „disconnected“: Vertreibung im Nationalsozialismus  
 – Die Folgen für Tschechen und Deutsche – ein  
 Schul-Theaterprojekt 

und vieles mehr. aktuell immer auf der homepage 
www.EJ-wEidEn.dE.

ProJEkty:
Projekt zároveň nabídne doplnění školního vzdělání ne-
formálním učením. Takový je pohled evangelické mládeže  
v rámci jejího křesťanského angažmá pro společnost.
V České republice i v Německu se plánují jednotlivé aktivity 
projektů pro děti a mládež od předškolního věku až do 27 
let ve spolupráci s církví, mateřskými a základními školami 
a dalšími institucemi.
Obsahová/tematická spolupráce a společné tvoření stojí 
v popředí – nezávisle na kultuře a náboženství.
níže malý výběr plánovaných projektů:
• Česko-německé Vánoční vikendy pro děti
• Školkový den: ,,Z cizích se stanou přátelé“
• Noc pro mládež-Dietrich Bonhoeffer
• Mediální víkend „Jinak“ v Praze
• ,,Putování v zemi nikoho“ – Přeshraniční putování  
 pro mládež
• ,,odpojení“ vyhoštění v nacionálním socialismu -  
 školní divadelní projekt - následování pro Čechy   
 a Němce
a mnoho dalšího. aktuální informace vždy na  
domovské stránce  
www.EJ-wEidEn.dE.

diE ZiElE: 
Das Projekt erhebt den Anspruch, eine lebendige und in die Zu-
kunft gerichtete Gedenk- und Erinnerungskultur für Jugendliche 
zu etablieren. Dazu soll an geschichtlich bedeutenden Lern-
orten, wie beispielweise Flossenbürg und Joachimsthal, eine 
Perspektive für ein zukunftsfähiges europäisches Miteinander 
entwickelt werden. Ziel muss es sein, die Themen Ausgrenzung 
von Minderheiten, Radikalisierung, Verfolgung und Vertreibung, 
die geschichtlichen Ereignisse des Nationalsozialismus mit den 
gesellschaftlichen, kirchlichen und gesellschaftspolitischen The-
men zusammenzubringen. Dies sind aktuell Fragen zur Flücht-
lingsproblematik, internationale Jugendarbeit mit dem Fokus auf 
Frieden und Versöhnung, Fragen nach Respekt, Anerkennung 
und Zivilcourage.

Zum schluss: 
„Es gibt doch nun einmal Dinge, für die es sich lohnt, kompro-
misslos einzustehen. Und mir scheint, der Friede und die sozi-
ale Gerechtigkeit, oder eigentlich Christus sei so etwas“. Dies 
schreibt Dietrich Bonhoeffer im Jahr 1935 in einem Brief an sei-
nen Bruder Karl-Friedrich.
Dieses Leitmotiv soll die grenzüberschreitende Arbeit beflügeln 
und gestalten. Die Vergangenheit nicht vergessen und für die 
Zukunft planen im Heute, Hier und Jetzt. Das ist der Auftrag für 
Versöhnung und Verständigung in Bayern und Tschechien und 
darüber hinaus.

cílE: 
Projekt má vytvořit živou kulturu vzpomínání, zaměřenou 
směrem k mladým a k budoucnosti.  V historicky významných  
místech, jako například ve Flossenbürgu a Jáchymově se 
otevře budoucí perspektiva pro fungující evropské soužití. 
Cílem je spojení témat: vyloučení menšiny, radikalizace, 
pronásledování, vysídlení národnostních menšin, histo-
rické události nacionálního socialismu, jako i další aktuální 
společenská, církevní a společensko-politická témata.  Jedná  
se o aktuální otázky uprchlické problematiky, mezinárodní 
práce s mládeží se zaměřením na mír a  smíření, otázky 
respektu, uznání a osobní odvahy.

Závěrem:  
„Jsou přece věci, u kterých to stojí za to, zůstat nekompro- 
misní. A zdá se mi, že mír a sociální spravedlnost, nebo 
vlastně Kristus je něčím takovým,“ tolik píše Dietrich Bon-
hoeffer  roku 1935 v dopise svému bratru Karlu-Friedrichovi.


