„Jsme generace, která bude utvářet budoucnost v jednotící se Evropě.
Nedokážeme to, pokud budeme zavírat oči před našimi společnými dějinami
a budeme slepí vůči současnosti.“
Josefine, Aniela a Lukáš v druhém vydání Novin [Weiße Flecken], leden 2008

Koncept, krátká verze

step21 [Weiße Flecken]
Naše noviny vyplňují žurnalistické mezery z období nacismu
Projekt
Posíleni velkým úspěchem prvních dvou vydání novin [Weiße Flecken] (Bílá místa) pokračuje step21
v mezinárodním vzpomínkovém projektu. V redakci třetího vydání bude vedle německé, polské a české
mládeže spolupracovat také mládež z Rakouska.
Z iniciativy step21 se bude 16 žákovských týmů zabývat lokálně historickými událostmi z období nacismus
reps. německého obsazení, o kterých se v tehdejším tisku nepsalo vůbec nebo jen zmanipulovaně. Na
základě výsledků z vlastních rozhovorů s dobovými svědky a z návštěv v archivech vytvoří týmy ve společné
redakci nové noviny.
Noviny step21 [Weiße Flecken] chrání vzpomínky na bezpráví a nelidskost před zapomenutím, připomínají
ale také odvahu a odboj. Na mezinárodní úrovni se mladí redaktoři zasazují o historické uvědomělé soužití
v Evropě. Jejich noviny jsou symbolem pro svobodu tisku a zodpovědný žurnalismus. Společně buduje
redakce most z minulosti přes současnost do budoucnosti.
Dne 30. června 2009 představí výsledky své práce v novinách na závěrečné slavnosti v Židovském muzeu v
Berlíně. Prvním čtenářem novin bude německá kancléřka Angela Merkelová.
Pozadí
Zabývání se dějinami není samoúčelem, nýbrž slouží k orientaci v součastnosti a ke zlepšení budoucnosti.
Na tomto pozadí chce projekt step21 [Weiße Flecken] přispět k tomu, aby se mládež zabývala významem
lidských práv – zejména rovností všech a svobodou projevu a tisku -, naučit se je cenit a rozpoznat, jak je
důležité se angažovaně zasazovat o humanistické hodnoty s nimi spojenými.
Německo, Polsko, Česká republika, Rakousko
I když se od pádu Železné opony před 20 lety vazby mezi zeměmi střední a východní Evropy stále více
propojují, ještě stále přetrvávají veké informační deficity, také a především v souvislosti s 2. světovou
válkou. step21 [Weiße Flecken] spojuje německou, polskou a českou mladou generaci pravnoučat. Tento
projekt nabízí fórum k diskuzi o historických identitách, k prohloubení znalostí o sobě a k
vzájemnému přiblížení se. Společně pracují tito mladí lidé na projektu orientovaném na budoucnost;
společně se zasazují za společnost, ve které jsou respektovány lidská práva. Společně posilují a rozšiřují
základ pro soužití ve svobodné Evropě.
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Cíle
step21 [Weiße Flecken] je stejnou měrou historický a novinový projekt. Inovativní je, že tento koncept
spojuje vzpomínkovou práci s žurnalistikou a to v nadnárodní rovině. Také ve třetím kole projektu stojí ve
středu zájmu témata svoboda projevu a práva na informace, jakož i tématicky orientovaná mezigenerační
interakce.
step21 [Weiße Flecken] vyzývá mládež k tomu, aby se zabývala životem lidí v době nacismu. Události, které
se udály „před vlastním prahem“, a setkání s dobovými svědky oživují dějiny; zároveň usnadňují vytváření
vztahu k současnosti. step21 [Weiße Flecken] chce využít poslední možnosti setkání mladé generace
s dobovými svědky a zárověň dát ještě žijícím dobovým svědkům slovo.
U step21 [Weiße Flecken] získají mladí lidé zkušenost s tím, jaký význam mohou získat média, jak
v pozitivním tak v negativním smyslu. Budou senzibilizováni k rozpoznání falešných, jednostranných a
manipulativních obsahů a naučí se kriticky pohlížet na zdánlivě objektivní zpravodajství. Díky kombinaci
kritické analýzy novin a vlastní aktivní mediální práce zakusí účinné mechanismy tištěných médií
v totalitním systému, toto budou srovnávat se svobodným šíření myšlenek v demokracii a budou
reflektovat na vlastní kůži téma lidských práv.
Třetí vydání novin step21 [Weiße Flecken] bude rozesláno po celém Německu, v Polsku, České republice a
Rakousku do škol, vzpomínkových a vzdělávacích institucí a soukromým zájemcům. Již první dvě vydání se
výborně osvědčila jako podklad pro výuku a motivovala na mnoha místech k podobným projektům.
Exkluzivně koncipovaná příručka pro pedagogy podává podněty a materiál pro práci s novinami ve školních
třídách a v seminárních skupinách.
Příručka, coaches a konference
16 zúčastněných redakčních skupin obdrží od step21 p íru ku s praktickými pracovními tipy k historickým
rešerším, k rozhovorům s dobovými svědky, žurnalistické práci; mimo to informace o historickém pozadí a
rozsáhlý seznam literatury a webových stránek. Na úvodní a redakční konferenci se žáci ve workshopech
společně s odborníky a mladými novináři připraví na výzvy tohoto projektu. V daných regionech budou
týmy podporovat angažovaní učitelé, redaktoři a pracovníci v archivech. Tým-step21 bude aktivně
vypomáhat z Hamburku.
step21 [Weiße Flecken] je podporován:
step21 [Weiße Flecken] je podporován Bild hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“, nadací „Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft“, nadací ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, Fondem budoucnosti
Republiky Rakousko, nadací pro polsko-německou spolupraci a česko-německým fondem budoucnosti.
Partnem je centrum KARTA ve Varšavěa a občanské sdružení Živá paměť o.p.s. v Praze.
O step21 – iniciativa pro tolerani a zodpovědnost
Xenofobní p epadení v 90. letech minulého století byly roku 1998 podnětem k založení obecně prospěšné
iniciativy step21. S naším inovativním mediáln pedagogickým programem posilujeme již 10 let děti a mládež
v tom, vytvořit si sebevědomí a vlastní mínění, aby se postavili proti bezpráví, diskriminaci a násilí a působili
jako vzor v naší společnosti. Okolo 300 regionálních jakož i mezinárodních projektů a soutěží se zúčastnilo
více než 900.000 mladých lidí a 13.000 škol a mládežnických zařízení. Podporováni jsme při tom nadacemi,
dobrovolnými pomocníky, prominentními patrony a firmami, jakož i nadací Bild hilft e.V. „Ein Herz für
Kinder“, nadací „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“, nadací ZEIT Ebelina und Gerda Buceriusovi, Fondem
bodoucnosti republiky Rakousko a nadací za polsko-německou spolupraci. Hlavním patronem je spolkový
prezident Horst Köhler. Další informace na www.step21.de.
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Vypsání projektu STEP 21 [Weiße Flecken] pro mladé lidi z Německa, Polska a eské
republiky a Rakouska
1. října zakončení konkurzu a výběr týmů, rozeslání příruček s nápovědami
k práci s historickými prameny, k rozhovorům s dobovými svědky atd.
Týmová práce na projektu na daném místě s podporou učitelů a koučů: Hledání
témata, návštěva archivů a dokumentačních center, rešerše historických novin a
příprava na žurnalistické psaní
Kongress v Hamburku: Všechny týmy budou experty intenzivně připravovány na
rešerši, rozhovory s dobovými svědky a žurnalistické psaní
Týmová práce na projektu na daném místě: prohloubení hledání stop, srovnávání
výsledků rešerše s lokálními novinami z doby nacismu, redakční zpracování
vypracovaného materiálu, psaní prvních článků
Redakční konference ve Słubici (Polsko) s jedním účastníkem týmu: Prezentace,
diskuze a přepracování článků společně s žurnalisty, historiky a pedagogy, psaní
rámcových textů
Závěrečná redakce, grafické zpracování a tisk třetího vydání Novin
[Weiße Flecken] v Hamburku
Závěrečná akce se všemi týmy v berlínským Židovským museu. Veřejná
prezentace nových Novin step21 [Weiße Flecken] za přítomnosti nemecké
kancleřsky Angely Merkelové.
Dokončení projektu, distribuce novin ve všech zúčastněných zemích, evaluace
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step21 – Initiative für Toleranz und Verantwortung
Jugend fordert! gGmbH
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Fax +49 (0)40 - 37 85 96 13
www.step21.de

Kirsten Pörschke
Vedoucí projektu [Weiße Flecken]
Tel +49 (0)40 - 37 85 96 14
E-Mail: poerschke.kirsten@step21.de
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