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V Mnichově Hradišti se bude diskutovat o uprchlické
krizi
•
•
•

zástupci Erzhausenu, německého partnerského města Mnichova Hradiště, zprostředkují své
zkušenosti s přijímáním uprchlíků ve svém městě
v osmitisícovém Erzhausenu je ubytováno 180 uprchlíků, v rámci debaty Erzhausenští
představí, co vše musí tamní samospráva řešit a jak probíhá integrace
debata se uskuteční ve čtvrtek 15. září od 17:30 hodin v sále Klubu Mnichovo Hradiště

Migrační krize patří již druhým rokem v Evropě mezi nejsledovanější témata. Přestože tuto otázku
soustavně probírají v médiích přední čeští politici, ekonomové, zástupci bezpečnostních složek,
dobrovolníci i filozofové, jen zřídka dostane veřejnost možnost seznámit se se zkušeností těch, kteří
s uprchlíky přímo pracují.
Když se v letošním roce začala připravovat tradiční a každoroční cesta delegace z Erzhausenu,
německého partnerského města Mnichova Hradiště, které leží v jižním Hesensku, rozhodlo se město
do klasického programu návštěvy různých městských zařízení zařadit i aktuální témata. „Rádi jsme
využili německé nabídky bavit se o tom, co jejich městu přináší pobyt uprchlíků. Zkušenost předávaná
takříkajíc z první ruky a navíc osobami, které nepotřebují v Čechách sbírat politické body, je v tomto
ohledu k nezaplacení,“ říká starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman.
Pozvání na debatu přijal starosta osmitisícového Erzhausenu Rainer Seibold a vedoucí sociálního
odboru tamního městského úřadu. Hovořit budou o přidělení 180 uprchlíků, kteří ve městě aktuálně
žijí. V rámci debaty dostanou slovo také diskutující z auditoria. Máte-li zájem položit hostům otázku,
neváhejte s účastí.
Debata „Uprchlíci v Erzhausenu“ se uskuteční ve čtvrtek 15. září od 17:30 hodin v Sále Klubu
Mnichovo Hradiště na Masarykově náměstí. Tlumočení bude zajištěno.
Debata je součástí projektu „Soused je ten, koho znám“, který je spolufinancován v rámci
programu Evropské unie „Evropa pro občany“.
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