
 
Jitka Rutrlova un Maksimiliāns Bērenss 

  uzvar konkursa Pasaules jaunatne debatē  
3. Starptautiskajā finālā 

 
Jitka Rutrlova no Prāgas un Maksimiliāns Bērenss no Minsteres ir 
uzvarējuši konkursa Pasaules jaunatne debatē Starptautiskajā finālā 
Prāgā. Fināldebašu tēma bija: „Vai 23. augustu vajadzētu noteikt par 
totalitāro un autoritāro režīmu upuru atceres dienu visā Eiropā?“ 
Pasākuma patrons bija Vaclavs Havels. 
 
16 skolēnu –  Pasaules jaunatne debatē nacionālo finālu uzvarētāju no 
Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas, Čehijas, Ukrainas un Vācijas 
šonedēļ satikās Čehijas galvaspilsētā, kur vairākās atlases kārtās cīnījās par 
iekļūšanu finālā. Savas spējas vajadzēja pierādīt, piedaloties diskusijās par 
dažādām tēmām, piemēram, „Vai piedalīšanās vēlēšanās vajadzētu būt 
obligātai visiem pilsoņiem?”  
 
Līdzās kopīgām debatēm visas nedēļas garumā jauniešiem tika piedāvāta arī 
daudzpusīga kultūras programma. 
 
Svarīgākais nedēļas notikums bija fināldebates 26.02.2010. par visas Eiropas 
kopīgu atceres dienu, veltītu totalitāro un autoritāro režīmu upuru piemiņai. 
Fonda „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ valdes loceklis Ginters 
Zāthoffs savā ievadrunā uzsvēra debašu nozīmi tautu savstarpējā izlīgumā: 
„Mums vajadzīga diskusija, racionāla un brīva no aizspriedumiem, lai 
saprastu un spētu izvērtēt, kā uz vēsturiskās netaisnības kodolu un 
‚pamatotību’ skatās mūsu zemēs, kur ir dažāda atmiņu kultūra. Tikai tad, ja 
mēs par to runājam, veidojas sapratne. Bez atklātām diskusijām nav 
sapratnes, un tad nav arī izlīguma starp tautām.“  
Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs pārvaldes vadītājs Joahims Lauers norādīja 
uz debašu lomu demokrātijas veicināšanā: „Ja nav cilvēku, kas uzdod 
kritiskus jautājumus, kas pieceļas un pasaka savus uzskatus, un kas spēj 
diskutēt ar citādi domājošiem, tad demokrātija nedarbojas. Uzskatu un gribas 
veidošana demokrātijā dažreiz ir grūta, un sevišķi pēdējā laikā aizvien biežāk 
tiek izteiktas šaubas, vai tam vispār ir kāda loma, īpaši tagad, kad notiek 
globāla sistēmu konkurence. Tomēr tieši pirms 20 gadiem Austrumeiropa un 
Centrāleiropa atbrīvojās no aizbildniecības.“ 
 
Pēc debatēm Vācijas Bundestāga vizeprezidente Petra Pau pasniedza visiem 
dalībniekiem diplomus, klātesot Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes un 
sporta ministres vietniecei Evai Bartonovai, VFR Ārlietu ministrijas 
Kultūras un komunikāciju nodaļas vadītājam Martinam Kobleram, VFR 
vēstniekam Čehijā Johannesam Haindlam, Gētes institūta 
komercdirektoram Jirgenam Maieram, fonda „Erinnerung, Verantwortung 
und Zukunft“ valdes loceklim Ginteram Zāthoffam, sabiedriskā labuma 
organizācijas Hertie fonda projekta Jaunatne debatē vadītājam Ansgaram 
Kemmanam, kā arī  Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs pārvaldes vadītājam 
Joahimam Laueram.    
 
3. Starptautiskais fināls notiek Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu 
ministrijas kampaņas „Vācu valoda - ideju valoda“ ietvaros.  
  
Konkurss Pasaules jaunatne debatē notiek kopš 2005. gada. Šobrīd projektā 
piedalās aptuveni 2000 skolēnu no vairāk kā 100 skolām Igaunijā, Latvijā, 
Lietuvā, Polijā, Krievijā, Čehijā un Ukrainā.  
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„Pasaules jaunatne debatē konkursi Centrāl- un Austrumeiropā” ir Gētes 
institūta, fonda „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”, sabiedriskā 
labuma organizācijas Hertie fonda un Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs 
pārvaldes kopīgs projekts. 
 
3. Starptautiskā fināla dalībnieki: 
 
Igaunija 
 

 Margarete Maltseva, Tallina 
 Olivers Nilvaks, Rakvere 

Latvija 

 Roberts Rimša, Rīga 
 Pāvels Smirnovs, Rīga 

Lietuva 

 Gabriele Dambrauskaite, Kauņa  
 Grēta Augustavičiūte, Paņeveža 

Polija 

 Paolo Salvatore Pistola, Lodza 
 Estera Ješkoviaka, Leszno 

Krievija 

 Mihails Dubovs, Maskava 
 Olga Čerepanova, Maskava 

Čehija 

 Jitka Rutrlova, Prāga 
 Jirži Zamečniks, Uherske Hradište 

Ukraina 

 Pavlo Mošinskijs, Harkova 
 Vjačeslavs Tekhtilovs, Izmaila 

Vācija 

 Lūkass Šāls, Koblenca 
 Maksimiliāns Bērenss, Minstere 

 
Vairāk informācijas:   
www.goethe.de/Prag un www.jugend-debattiert.eu   
 
 

 


