Poslušně hlásím,
že prevence je opravdu záležitostí velmi vstřícnou.
Erich Marks

Vážení čestní hosté,
vážené dámy, vážení pánové,
milé kolegyně a milí kolegové!
Na zahájení českého 1. ročníku Národní konference o prevenci bych Vás chtěl co
nejsrdečněji pozdravit a poblahopřát Vám k jejímu konání. Na jedné straně mě velmi
těší, že Německý kongres o prevenci - DPT, který byl založen v roce 1995, ovlivnil zřejmě
pozitivně i Vaše plány a úvahy o struktuře těchto zasedání. A dále blahopřeji
pořadatelům a organizátorům obou konferenčních dnů v Brně k aktuálnímu a zároveň
náročnému programu, který poprvé umožňuje svolat dohromady všechny aktéry oblasti
prevence v České republice.
Pozdravy a gratulace Vám bych Vám také rád předal od Evropského fóra pro bezpečnost
ve městech (EFUS). EFUS je evropská nevládní organizace sdružující 250 měst a obcí,
regionů a organizací a je zaměřena na téma bezpečnost v městském prostoru. Těší mě
tedy, že k Vám dnes mohu hovořit jako zástupce předsedy této evropské nevládní
organizace a poděkovat jmenovitě městu Brnu, které je už více než 10 let jejím aktivním
členem, za angažovanost v evropské spolupráci.
Dovolte mi na tomto místě několik vět o vývoji Německého kongresu o prevenci v
posledních téměř 25 letech. Německý kongres o prevenci byl založen v roce 1995 jako
každoročně pořádané národní zasedání, zaměřené speciálně na problematiku prevence
kriminality. Od samého začátku bylo jeho cílem prezentovat a podporovat prevenci
kriminality napříč resorty, interdisciplinárně a v širokém společenském rámci. Postupně
se Německý kongres o prevenci otevřel i pro instituce, projekty, metody, otevřené
otázky a poznatky z ostatních oblastí prevence, které se nacházejí více či méně v přímé
obsahové souvislosti. Vedle tématu prevence kriminality, která zůstává nadále
ústředním tématem, sahá rozšířené spektrum výročních zasedání od drogové prevence,

přes bezpečnost v dopravě až k různým dalším oblastem prevence, například v oblasti
zdravotnictví.
Každoroční kongresy se obracejí zvláště na veřejné činitele a zainteresované osoby
z následujících oblastí prevence, jako jsou: úřady, města a obce, zdravotnictví, ochrana
dětí a mládeže, resort spravedlnosti, církve, média, politika, policie, grémia zabývající se
prevencí, projekty, školy, sport, svazy, organizace a věda. Jako národní a nyní i
mezinárodní stálá konference sleduje Německý kongres o prevenci především
následující cíle:
•

nastolení aktuálních a zásadních otázek z nejrůznějších oblastí prevence a její
působnosti, výměna informací,

•

zprostředkování partnerských vztahů v oblasti prevence,

•

vytvoření fóra zaměřeného na praxi a umožnění výměny zkušeností,

•

navázání mezinárodních kontaktů a podpora výměny informací,

•

diskuse o strategii pro realizaci opatření,

•

vydávání doporučení pro oblast praxe, politiky, státní správy, vědy a výzkumu.

Mezitím se tento kongres, kterého se zúčastňuje asi 3.000 účastníků a hostů, stal světově
největším výročním zasedáním v oblasti prevence kriminality a souvisejících oblastí
prevence. A nezůstalo jen u každoročního kongresu: jeho druhou nejdůležitější pracovní
náplní je už po několik let činnost Ústavu pro aplikovaný výzkum prevence (Institut für
Angewandte Präventionsforschung) Německého kongresu o prevenci.
Ústav pro aplikovaný výzkum prevence (dpt-i) podporuje dialog mezi výzkumem, praxí
a politikou v oblasti prevence a zaměřuje své úkoly především na následující témata:
•

prohloubení dialogu mezi vědou, politikou, státní správou, svazy a občanskou
společností o otázkách výzkumu prevence, se zaměřením na rozšiřování
základních znalostí v této oblasti;

•

kooperace s ostatními vědeckými institucemi s cílem realizace výzkumných
projektů relevantních pro praxi;

•

konzultace Německého kongresu o prevenci a jeho partnerských organizací o
výsledcích a stavu výzkumu prevence, jakož i

•

provádění vlastních výzkumných projektů s perspektivou aplikace výsledků
výzkumu v praxi.

Do spektra činnosti Německého kongresu o prevenci a jeho Ústavu pro aplikovaný
výzkum prevence se řadí nyní také internetové on-line-semináře, výzkumné a
konzultační projekty, sympozia a konference, denní zpravodajství o prevenci a další
druhy dokumentace a projektů, které jsou detailněji popsány na našem internetovém
portálu www.praeventionstag.de.
K pojetí vlastní role Německého kongresu o prevenci patří obracet se adresně zvláště na
veřejné činitele ze třech hlavních oblastí prevence, což jsou politika, výzkum a praxe, a
zvát je ke spolupráci. Teprve pomalu a někdy i s obtížemi se rozvíjí jasně zadaná role
těchto třech hlavních činností. Ve všech politických stranách a ve všech parlamentech
známe tradiční a odborně vzdělané politiky pro jednotlivé rezorty jako je vnitro, rezort
sociálních věcí, zahraničí a například i obrany, avšak politikové aktivní v oblasti
prevence mají dosud obtížnou situaci, aby se interdisciplinárně prosadili, a je jich proto
zatím nedostatek. Podobné je to i s vědou a výzkumem, ale i s praxí. Jen několik desítek
profilovaných vědeckých pracovníků v evropských zemích se dnes sami označují jako
vědci zabývající se prevencí. A v praxi pracují nadále kolegyně a kolegové spíše jako
odborníci pro otázky dětí a mládeže, sociální sféru nebo drogovou problematiku, avšak
ještě málokdy jako jednoznačně kvalifikovaní odborníci na oblast prevence jako takové.
V posledních dvou desetiletích se podpora výměny informací a zkušeností a podpora
spolupráce mezi různými rezorty prevence a na různých úrovních stala jednou z
centrálních funkcí Německého kongresu o prevenci. Na horizontální ose se jedná hlavně
o vytvoření sítí a o koordinaci mezi celou řadou různých iniciativ, institucí a organizací,
které mají různé kompetence v oblasti prevence a pracují buď na úrovni měst a obcí, ale
také na národní úrovni. Na vertikální ose je třeba – všeobecně vzato – vytvořit výrazně
lepší informační a kooperační politiku mezi úrovní komunální a regionální, ale také na
národní a případně mezinárodní úrovni. Na těchto dvou úrovních nás česká ještě hodně
práce a je zde co zlepšovat.

Vážené dámy a vážení pánové,
konáním této první české Národní konference o prevenci jste učinili odvážný a záslužný
krok vpřed a já Vám na tomto místě ještě jednou srdečně děkuji za pozvání do Brna.
Pokud by na 1. ročník Národní konference o prevenci měl navazovat druhý a tento
formát akce by se konal pravidelně, tak budeme rádi partnerem pro vzájemnou výměnu
odborných vědomostí a sousedskou výměnu zkušeností.
Na závěr Vám přeji dva podnětné a úspěšné konferenční dny a ve volné asociaci na slova
dobrého vojáka Švejka bych chtěl ještě jednou poslušně hlásit: Prevence je opravdu a v
pravém slova smyslu záležitostí velmi vstřícnou. Nebo vyjádřit to slovy velkého českého
spisovatele a politika Václava Havla: „Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne,
ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“

