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Deutsche und tschechische Studierende
simulieren Weltwasserkonferenz im CeBB

Čeští a němečtí studenti simulují světovou
konferenci o vodních zdrojích v CeBB

Ganz schön herausfordernd – so eine
Entscheidungsfindung auf internationaler Ebene!
Zu dieser Erkenntnis kamen 24 deutsche und
tschechische Studentinnen und Studenten der
Universitäten Pilsen, Passau und Regensburg. Sie
nahmen am 26.03.15 an einem Planspiel zu
internationalen Verhandlungsmechanismen im
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee teil
und schlüpften dabei für einen Tag in die Rolle
eines globalen Entscheidungsträgers.

Opravdu veliká výzva – takové rozhodování na
mezinárodní úrovni! K tomuto poznání došlo 24
českých a německých studentek a studentů
z Univerzit v Plzni, Pasově a Řezně. Ti se
zúčastnili 26. 3. 2015 strategické hry na téma
mezinárodních vyjednávacích mechanismů v
Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee a
vklouzli tak na jeden den do role globálních
politických představitelů.

Politische Debatten und neue Freundschaften Planspiel zu internationalen
Verhandlungsmechanismen
An diesem Tag konnten die deutschen und
tschechischen Studierenden in ganz verschiedene
Rollen schlüpfen. Als Vertreter von Industrie-,
Schwellen- oder Entwicklungsländern oder als
Interessenvertreter eines weltweit agierenden Konzerns
oder einer NGO diskutierten sie verschiedene
Standpunkte zum Thema "Wasser – eine knappe und
wertvolle Ressource". Am Ende des Tages sollte dabei
ein gemeinsamer Aktionsplan entstehen, wie mit der
zukünftigen Wasserknappheit umgegangen werden
kann. Leichter gesagt, als getan. Getreu dem Spruch:
"Nur wer selbst für etwas brennt, kann in anderen ein
Feuer entfachen", versuchte man sich gegenseitig von
seinem eigenen Standpunkt zu überzeugen. Dass das
nicht immer einfach ist, beschreibt die Passauer
Studentin Barbara Stadler, die im Planspiel die Türkei
vertrat: "Am heutigen Tag zum Thema Wasser zu
diskutieren, fand ich sehr interessant. Jeder braucht es
täglich, aber man denkt überhaupt nicht weiter darüber
nach, weil es für uns so eine Selbstverständlichkeit ist.
Wir in den Industrieländern haben kaum Probleme mit
einer Versorgung und müssen noch keine Angst haben.
Deswegen sehen wir das Problem der
Wasserknappheit auch nicht. Aber erst wenn es im
Bewusstsein der Menschen angekommen ist, wird man
sich der Thematik annehmen. Derzeit wird einfach nur
abgewartet, aber nichts unternommen."
Der Tag war gefüllt mit hitzigen Diskussionen und
Debatten, aber auch konstruktiver Zusammenarbeit.
Die verschiedenen Argumente wurden – wie auch im
echten Leben – ausgetauscht und abgewogen. Neben

Politické debaty a nová přátelství – strategická hra
na téma mezinárodních vyjednávacích mechanismů

V tento den mohli čeští a němečtí studenti vklouznout
do zcela odlišných rolí. Jako zástupci průmyslových,
nově industrializovaných či rozvojových zemí nebo jako
zástupci zájmů některého z celosvětově působících
koncernů nebo některé z NGO diskutovali různá
hlediska k tématu "Voda – nedostatkový a cenný
zdroj". Na konci dne tak měl vzniknout společný akční
plán, jak by mělo být naloženo s budoucím
nedostatkem vody. To se snadněji řekne, než udělá.
Přesně podle rčení: "Jen ten, kdo se sám pro něco
zapálí, může rozdmýchat oheň v ostatních", se
studenti navzájem snažili přesvědčit o svém vlastním
stanovisku. Že to není vždy úplně jednoduché, popisuje
studentka z Pasova Barbara Stadler, která ve
strategické hře zastupovala Turecko: "Diskutovat
v dnešních dnech o tématu vody mi připadá velice
zajímavé. Všichni ji potřebujeme každý den, ale nikdo o
tom moc nepřemýšlí, protože je to pro nás naprostá
samozřejmost. My v průmyslových zemích nemáme
téměř žádné problémy se zásobováním a nemusíme
mít zatím žádný strach. Proto také nevnímáme problém
s nedostatkem vody. Ale teprve tehdy, když se
dostane do povědomí lidí, začneme se tomuto tématu
věnovat. V současné době se jednoduše pouze
vyčkává, ale nikdo nic nepodniká."
Den byl plný vášnivých diskuzí a debat, ale také
konstruktivní spolupráce. Stejně jako ve skutečném
životě byly vzájemně předkládány různé argumenty a ty
poté zvažovány. Kromě zpracování společných pozic a
opatření byly ústředními oblastmi workshopu intenzivní
debata o předložených návrzích a pokusy o nalezení
kompromisu nad rámec skupin podle zemí. Vrcholem

echten Leben – ausgetauscht und abgewogen. Neben
der Ausarbeitung von gemeinsamen Positionen und
Maßnahmen waren die intensive Debatte über die
Vorschläge und der Versuch einer Kompromissfindung
über die Ländergruppen hinweg die zentralen
Lernfelder des Tages. Als Highlight stand am Ende eine
finale Abstimmung über den gemeinsam erarbeiteten
Aktionsplan zur Bekämpfung der Wasserknappheit.
Und wie ging’s aus? Am Ende des Tages konnten sich
die Vertreter von Industrie-, Schwellen- und
Entwicklungsländern auf konkrete Maßnahmen und
Ziele einigen. In der finalen Sitzung gab es zwar erneut
erheblichen Diskussionsbedarf, schlussendlich war
man sich aber einig, dass das Problem zu drängend ist,
als dass man noch mehr Zeit verstreichen lassen
könne. Neben der Auseinandersetzung mit dem stetig
steigenden globalen Bevölkerungswachstum wurde
ebenso eine Eindämmung der CO2-Emissionen
thematisiert und beschlossen. Zudem wurden eine
Stabilisierung der Wasserpreise und mehr
internationale Zusammenarbeit vereinbart. Private
Investoren sollen nur zu maximal 15 Prozent an der
Wasserversorgung eines Landes beteiligt sein, da
diese als essentielle Aufgabe des Staates angesehen
wird. Wasser als Menschenrecht soll in allen Ländern
der Welt institutionalisiert werden.

kompromisu nad rámec skupin podle zemí. Vrcholem
dne bylo na jeho konci finální hlasování o společně
vypracovaném akčním plánu k boji proti nedostatku
vody.
A jak to dopadlo? Na závěr dne se zástupcům
průmyslových, nově industrializovaných a rozvojových
zemí podařilo shodnout na konkrétních opatřeních a
cílech. Na finálním zasedání propukla sice opět
rozsáhlá diskuze, nakonec se však všichni shodli, že
tento problém je příliš naléhavý, než aby bylo možné
ještě nějaký čas promarnit. Kromě diskuze nad
tématem neustálého globálního růstu populace byla
tématem také regulace množství emisí CO2. Dále byla
ujednána stabilizace cen za vodu a silnější mezinárodní
spolupráce. Soukromí investoři by se měli účastnit na
zásobování zemí vodou maximálně z 15 %, jelikož to je
považováno za stěžejní úlohu státu. Právo na vodu jako
jedno z lidských práv by mělo být institucionalizováno
ve všech zemích světa.
Společně strávený den byl podle slov plzeňského
studenta Mirka Soukupa pro všechny účastníky velice
úspěšný: "Vždycky, když v budoucnu vypijeme
skleničku vody, budeme o tom více přemýšlet. Já
osobně mám teď mnohem větší povědomí o tomto
tématu. A vzpomeneme si samozřejmě také na tuto
světovou konferenci o vodních zdrojích a tento krásný
den. Díky podobě strategické hry byl celý workshop
mnohem hezčí. Bylo snazší navázat navzájem
rozhovor, protože jsme měli přímo stanovené téma a
mohli jsme o něm diskutovat. Tak jsme se mohli ihned
lépe poznat."

Der gemeinsam verbrachte Tag war für alle Beteiligten
ein voller Erfolg, wie der Pilsner Student Mirek Soukup
schildert: "Immer wenn wir in Zukunft ein Glas Wasser
trinken, werden wir mehr darüber nachdenken. Ich
persönlich habe nun deutlich mehr Bewusstsein für das
Thema. Und wir werden natürlich auch an diese
Weltwasserkonferenz und den schönen Tag
zurückdenken. Durch den Rahmen des Planspiels war
der ganze Workshop viel schöner. Es war einfacher
miteinander ins Gespräch zu kommen, weil man direkt
ein Thema hatte und sich zu dem austauschen konnte.
So konnte man sich gleich gut kennenlernen."
Das Planspiel fand im Rahmen des Projekts "Kultur
ohne Grenzen – Begegnung Bayern Böhmen" statt, das
vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds gefördert
wird. Vorbereitet und durchgeführt wurde es von Anke
Schmitt und Julia Thunecke von der Valentum
Kommunikation GmbH Regensburg. Renata
Sirota-Frohnauer, Koordinatorin und Lektorin am
BOHEMICUM Regensburg-Passau, und Mgr. Julia
Wittmann, B.A., DAAD-Lektorin am Lehrstuhl für
deutsche Sprache der Pädagogischen Fakultät der
Universität in Pilsen, begleiteten die Studierenden.

Strategická hra se konala v rámci projektu "Kultura
bez hranic – Setkávání Čechy-Bavorsko", který je
podporován Česko-německým fondem budoucnosti.
Workshop připravila a zrealizovala Anke Schmitt a Julia
Thunecke ze společnosti Valentum Kommunikation
GmbH Řezno. Studenty doprovázela Renata
Sirota-Frohnauer, koordinátorka a lektorka na institutu
BOHEMICUM Řezno-Pasov, a Mgr. Julia Wittmann,
B.A., lektorka DAAD na Katedře německého jazyka
Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
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