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Vorwort

Die Stadt Bautzen hat gemeinsam mit der Partner-
stadt Jablonec nad Nisou grenzüberschreitend zur 
Internationalen Konferenz eingeladen. Ziel war, 
die Europäische Charta für Gleichstellung von 
Frauen und Männern im zivilgesellschaftlichen 
Kontext bekannter zu machen und Umsetzungs-
strategien zu beraten. 

Unsere Region im Dreiländereck zwischen 
Deutschland, Tschechien und Polen soll sich in-
novativ entwickeln und neue Impulse setzen, um 
als Wirtschaftsstandort mit hoher Lebensquali-
tät für Menschen unterschiedlicher Generationen 
attraktiv zu sein. Die Umsetzung konkreter Maß-
nahmen zur Familien- und Frauenförderung sind 
notwendig, um die Situation in allen Lebens- und 
Arbeitsbereichen nachhaltig zu verbessern und 
insbesondere geschlechterstereotype Vorurteile 
abzubauen. Obwohl Frauen mehr Freiheiten, Chan-
cen und Möglichkeiten haben als je zuvor, gibt es 
Themenfelder mit Nachholbedarf: Vereinbarkeit 
von Beruf, Familie/Pflege und Engagement, Lohn-
gerechtigkeit, politische Partizipation, Abbau von 
Zugangsbarrieren zu Führungspositionen, Integra-
tion, bei Sicherheit und Gewalt. Das Ziel ist, für 
eine offene, tolerante und geschlechtergerechte 
Gesellschaft zu werben und ein gleichberechtig-
tes Miteinander zu fördern.

Eine moderne kommunale Gleichstellungspolitik 
setzt da an, sie zeigt Wege auf, knüpft Netzwerke 
und entwickelt in Kooperation mit der Stadtgesell-
schaft Konzepte, um eine gleichberechtigte Teil-
habe von Frauen und Männern auf lokaler Ebene 
zu ermöglichen. Mit einem Bekenntnis der Städte 
zu den Zielen der Europäischen Gleichstellungs-
charta wird das Grundrecht aus Art. 3 Abs. 2 GG 
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der 
Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 
wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile 
hin.“ auf kommunaler Ebene gestärkt und umge-
setzt.

Andrea Spee-Keller
Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte 
der Stadt Bautzen

Předmluva

„Zásada rovnosti žen a mužů je důležitá na všech 
úrovních společnosti (politika, ekonomika, spo-
lečnost či kultura). A protože se skutečný život 
odehrává v  obcích a ve městech, je také velice 
důležitá na místní úrovni jako základní hodnota 
demokracie. Zapojení žen do politiky na všech 
úrovních je tak nezbytné a důležité vzhledem 
k  tomu, že přináší jiné životní zkušenosti než 
muži. Pomáhá to také hospodářskému a sociál-
nímu růstu společnosti. Každá příležitost, kdy si 
to můžeme všichni uvědomit, nás posunuje dále 
jako společnost.“

Mgr. Michaela Tejmlové 
LL. M., zástupkyně Jablonce nad Nisou

Vorwort

Der Grundsatz der Gleichstellung der Frauen und 
Männer ist auf allen Ebenen der Gesellschaft 
(Politik, Wirtschaft, Gesellschaft oder Kultur) 
wichtig. Und weil sich das tatsächliche Leben in 
Kommunen und Städten abspielt, ist der Grund-
satz auch auf lokaler Ebene als Grundwert der 
Demokratie von großer Bedeutung. Die Einbezie-
hung der Frauen in die Politik auf allen Ebenen ist 
daher notwendig und wertvoll, da sie eine andere 
Lebenserfahrung als die der Männer mit sich brin-
gen. Es hilft auch dem wirtschaftlichen und sozia-
len Wachstum der Gesellschaft. Jede Gelegenheit, 
bei der wir alle dies feststellen können, treibt uns 
als Gesellschaft weiter.

Michaela Tejmlova
Jablonec nad Nisou 
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Předmluva

Město Budyšín solečně s partnerským městem Ja-
bonec nad Nisou zvali na mezinárodní konferenci. 
Cílem bylo zviditelnit Evropskou chartu pro rov-
nost žen a mužů v kontextu civilního obyvatelstva 
a poradit se o strategiích uplatnění charty.

Náš region v Trojzemí mezi Německem, Českou 
republikou a Polskem se má vyvíjet inovativně 
a dávat nové impulzy, aby se stal hospodářským 
centrem s vysokou životní úrovní pro lidi různých 
generací. Uskutečnění konkrétních opatření k 
podpoře rodin a žen je nezbytné pro udržitelné 
zlepšení situace ve všech životních i pracovních 
oblastech a zejména k odbourání předsudků gen-
derových stereotypů. Ačkoli mají ženy víc svobody, 
šancí a možností než kdy dřív, jsou tu stále témata, 
která je třeba řešit: slučitelnost zaměstnání, rodi-
ny/péče a angažmá, vyrovnanost platového ohod-
nocení, politická participace, odbourání vstupních 
bariér k vedoucím pozicím, integrace, bezpečnost 
a násilí. Cílem je propagovat otevřenou, tolerant-
ní, genderově vyrovnanou společnost a podporo-
vat rovnoprávné soužití.

Zde začíná moderní obecní politika rovnisti žen 
a mužů, ukazuje cestu, vytváří sítě a vyvíjí v ko-
operaci s městskou společností koncepty za úče-
lem umožnění rovnoprávné účasti žen a mužů na 
regionální úrovni. Veřejným přihlášením měst k 
cílům Evropské charty rovnosti bude základní prá-
vo z článku 3 odst. 2 listiny základních práv „Muži 
a ženy jsou si rovni. Stát podporuje účinné pro-
sazování rovnisti mezi ženami a muži a usiluje o 
odstranění stávajících nevýhod“ posíleno a imple-
mentováno na místní úrovni. 

Andrea Spee-Keller
Pověřenkyně za rovnoprávnost a ženy ve městě 
Budyšín
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Warum brauchen wir eine Europäische Charta für die Gleichstellung  
von Frauen und Männern auf lokaler Ebene?

Der Europäische Rat der Gemeinden und Regio-
nen Europa (RGRE) hat im Rahmen eines von der 
EU-Kommission finanziell unterstützten Projektes 
die „Europäische Charta für die Gleichstellung 
von Frauen und Männern auf lokaler Ebene“ er-
arbeitet, die im November 2006 vom Präsidium 
der deutsche RGRE-Sektion beschlossen wurde. 
Die Charta überlässt es jeder einzelnen Kommu-
ne, inwiefern und mit welchem Umfang sie sich 
konkret auf deren Umsetzung verpflichtet. Dazu 
werden Toolkits mit entsprechenden Werkzeugen 
zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe die Unter-
zeichnenden die Indikatoren verstehen, ihre lau-
fenden Maßnahmen bewerten und ihre eigene 
Gleichstellungspolitik optimieren können. Dem-
entsprechend ist das Toolkit in drei Hauptpakete 
gegliedert, die die folgenden Bereiche umfassen:

1. Eine Einführung in die Europäische Charta für 
die Gleichstellung und die Indikatoren,

2. Eine detaillierte Erklärung des Kontrollsystems, 
der Indikatoren und deren Verwendung,

3. Ein Schulungskurs mit Leitlinien für „Trainer“ 
zur Weiterbildung von Lokal- und Regionalre-
gierungen über die Charta, das Kontrollsystem 
und seine Verwendung.

In Deutschland haben seit 2006 insgesamt 55 
Kommunen (Stand: 30.09.2019) die Charta für die 
Gleichstellung unterzeichnet. In Sachsen sind es 
vier Kommunen – die Städte Chemnitz, Dresden 
und Leipzig sowie die Gemeinde Gersdorf in der 
Nähe von Zwickau. Natürlich stellt sich an dieser 
Stelle die Frage, warum sind es nur vier Kommu-
nen. Liegt dies daran, dass die Unterstützungs-
möglichkeiten durch die Europäische Charta nicht 
bekannt sind? Oder sind wir gar in Sachsen in 
Sachen Gleichstellung schon weiter und müssen 
den Vergleich mit anderen Ländern etwa unter 
den Überschriften:
• geschlechtersensible Berufsorientierung und 

Fachkräfteentwicklung,
• Familienfreundlichkeit,

• politische Teilhabe und zivilgesellschaftliche 
Partizipation

nicht fürchten, da Frauen und Männer gleichbe-
rechtigt bereits gemeinsam die Zukunft der je-
weiligen Kommune gestalten und bei politischen 
Entscheidungsprozessen mitwirken?

Mit der Unterzeichnung der „Europäischen Char-
ta für die Gleichstellung von Frauen und Männern 
auf lokaler Ebene“ werden die Kommunen ver-
pflichtet, innerhalb von zwei Jahren einen Gleich-
stellungs-Aktionsplan zu erarbeiten. Darin werden 
die Ziele und Prioritäten der jeweiligen Kommune, 
die geplanten Maßnahmen und die bereitzustel-
lenden Ressourcen festgelegt, um die Charta und 
die darin enthaltenen Verpflichtungen in Kraft 
zu setzen. Auch ein Zeitplan zur Umsetzung der 
Maßnahmen wird vorgestellt. Aus insgesamt 30 
Artikeln kann jede Kommune selbst auswählen, 
welche Handlungsfelder/Indikatoren der jeweili-
ge Aktionsplan zum Inhalt haben soll. In Chem-
nitz, Dresden und Leipzig wurde beispielsweise 
Artikel 22 – Geschlechterspezifische Gewalt – als 
Handlungsfeld definiert. Aber auch Artikel 6 – 
Kampf gegen Geschlechterstereotype – oder Arti-
kel 26 – Mobilität und Verkehr – werden gern als 
Indikatoren genutzt.

Was sich am Anfang wie ein Gewirr aus geschlech-
tersensiblen Maßnahmen anhört, zeigt sich in der 
Erarbeitung, aber vor allem in der Umsetzung der 
einzelnen Maßnahmen, als ein ganz konkretes 
Instrument der Gleichstellung. Gerade in Leip-
zig, durch die Erarbeitung des bereits 2. Gleich-
stellungs-Aktionsplanes, zeigte sich, dass die 
Verbindlichkeit für Gleichstellungsthemen durch 
Einbeziehung von Stadtratsmitgliedern erhöht 
werden konnte. Außerdem wurde die Zusammen-
arbeit mit den Hochschulen, Vereinen und Or-
ganisationen verbessert und die überregionale 
Vernetzung kam durch bundesweite Konferenzen 
zustande. 

Evropská rada obcí a regionů Evropy (EROR) se-
psala v rámci projektu s finanční podporou Evrop-
ské komise „Evropskou chartu pro rovnost žen a 
mužů na místní úrovni“, která byla podepsána v 
listopadu 2006 předsednictvem německé sekce 
EROR. Charta nechává na každé obci, do jaké míry 
se zavazuje k jejímu provedení. Za tímto účelem 
jsou poskytovány toolkits s vhodnými nástroji, 
které pomáhají signatářům porozumět ukazate-
lům, vyhodnocovat probíhající opatření a optima-
lizovat svou vlastní politiku rovnosti mužů a žen. 
Proto je tento toolkit rozdělen do tří hlavních ba-
líčků, které zahrnují následující oblasti:

1. Úvod k Evropské chartě pro rovnost žen a mužů 
a indikátory,

2. Podrobné vysvětlení kontrolního systému, uka-
zatelů a jejich použití,

3. Vzdělávací kurz se směrnicí pro „školitele“ pro 
další vzdělávání místních a regionálních sa-
mospráv o chartě, kontrolním systému a jeho 
použití.

V Německu Chartu rovnosti od roku 2006 pode-
psalo celkem 55 obcí (stav k 30.09.2019). V Sasku 
jsou to čtyři obce – města Chemnitz, Drážďany a 
Lipsko a obec Gersdorf nedaleko Zwickau. Samo-
zřejmě v tuto chvíli vyvstává otázka, proč jsou tu 
jen čtyři obce? Je důvodem to, že možnost pod-
pory Evropskou chartou není známá? Nebo se do-
konce jedná o skutečnost, že jsme v Sasku dále, 
pokud jde o rovnost a nemusíme se obávat srov-
nání s jinými zeměmi v těchto tématech:
• genderově citlivá profesní orientace a rozvoj 

kvalifikovaných pracovníků,
• sladění rodiny a pracovního života,
• politická účast a participace občanské společ-

nosti, 
• neboť ženy a muži již rovnoprávně a společně 

utváří budoucnost příslušných obcí a podílejí 
se na politickém procesu rozhodování?

Podpisem „Evropské charty rovnosti žen a mužů 
na místní úrovni“ budou mít místní orgány během 
dvou let povinnost vypracovat akční plán rovnos-
ti. Stanoví cíle a priority dané obce, plánovaná 
opatření a určí zdroje, které budou poskytnuty k 
provádění Charty a jejích závazků. Rovněž bude 
předložen harmonogram provádění opatření. 
Z  celkového počtu 30 článků může každá obec 
sama vybrat, které oblasti řešení/ukazatele mají 
být v rámci příslušného akčního plánu zařazeny. 
V Chemnitz, Drážďanech a Lipsku byl např. mezi 
oblasti řešení vybrán článek 22 – genderově spe-
cifické násilí. Ale také článek 6 – boj proti gende-
rovým stereotypům – nebo článek 26 – mobilita a 
doprava – se často využívají jako indikátory.

Co zpočátku vypadalo jako propletenec gende-
rově citlivých opatření, se v rámci realizace, pře-
devším v konkrétních opatřeních ukázalo jako 
velmi konkrétní nástroj dosažení rovnosti. Zejmé-
na v Lipsku se vypracováním již 2. akčního plánu 
rovnoprávných příležitostí ukázalo, že zapojením 
členů městské rady lze zvýšit pocit odpovědnosti 
za otázky rovnosti. Kromě toho se zlepšila spo-
lupráce s vysokými školami, sdruženími a orga-
nizacemi a díky celostátním konferencím vznikla 
nadregionální síť.

Proč potřebujeme Evropskou chartu pro rovnost žen a mužů na místní 
úrovni?

»Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein Grundrecht aller Menschen 
sowie ein Grundwert jeder Demokratie. Um dieses Ziel zu erreichen, muss dieses 

Recht nicht nur vor dem Gesetz anerkannt sein, sondern wirksam auf alle Bereiche 
des Lebens angewendet werden: Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur.«

Broschüre „Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene“, Seite 3

»Rovnost žen a mužů je základním právem všech lidí a rovněž základní hodnotou  
každé demokracie. Abychom tohoto cíle dosáhli, musí toto právo být nejen uznáno  

zákonem, ale také účinně aplikováno na všechny oblasti života: politiku,  
ekonomiku, společnost a kulturu.«

Brožura „Evropská charta rovnosti žen a mužů na místní úrovni“, strana 3
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Erster Konferenztag:  
27. September 2019

Gemeinsamer Rundgang durch die 
historische Altstadt: „Auf den Spuren 
bedeutender Bautzener Frauen und 
Männer“

Am Freitag, dem 27. September trafen sich alle 
Gäste im Zentrum der Stadt und die Internationale 
Konferenz in Bautzen begann mit zwei geführten 
Stadtrundgängen. Die Teilnehmer/innen konnten 
zwischen einem etwas kürzeren und einem langen 
Rundgang durch die historische Altstadt wählen. 
Während des Rundganges wurden für die Stadt-
geschichte insbesondere bedeutende Frauen und 
auch Männer vorgestellt.

Společná procházka historickým 
starým městem: „Po stopách 
významných budyšínských žen a 
mužů“

V pátek 27. září se všichni hosté setkali v centru 
města a mezinárodní konference v Budyšíně zača-
la průvodcem doprovázenou procházkou městem. 
Účastníci si mohli vybrat mezi kratší a dlouhou 
prohlídkou historického starého města. Během 
prohlídky byly představeny v historii města ob-
zvlášť významné ženy a i muži.

První den konference:  
27. září 2019

Bedeutende Frauen in Bautzen – Kurzportraits
Die Stadtführerinnen Anja Weise und Christa 
Kämpfe führten die Konferenzteilnehmenden vor 
allem an Orte, wo Frauen in der Geschichte der 
Stadt gelebt oder gewirkt haben. Dabei ging es um 
Frauen, die hier aufwuchsen und Bedeutung er-
langten oder aus anderen Regionen in die Stadt 
kamen und hier ihre Wirkungsstätte hatten. Die 
Lebensleistungen von Frauen sichtbar zu machen, 
ist eine wichtige Aufgabe kommunaler Gleich-
stellungsarbeit. Deshalb werden die Portraits drei 
bedeutender Frauen der Stadt, die während des 
Rundganges vorgestellt wurden, abgebildet. 

MARTHA FUCHS 
(1892–1966)
Martha Marie Fuchs kam schon früh mit der Arbei-
ter- und Gewerkschaftsbewegung in Bautzen in 
Kontakt, da ihr Vater als Gastwirt Versammlungs-
räume bereitstellte. Bereits mit 13 Jahren muss-
te sie aufgrund des Todes ihrer Mutter für ihre 
kleinen Geschwister sorgen. In Bautzen besuchte 
sie die Volks- und Handelsschule. Ende des Ers-
ten Weltkrieges kehrte sie nach ihrer Tätigkeit als 
Hotelbuchhalterin in Jena nach Bautzen zurück 
und heiratete den Witwer Georg Fuchs, der drei 
Kinder in die Ehe mitbrachte. Nach dem Umzug 
nach Braunschweig arbeitete sie ehrenamtlich 
im Jugendamt und in der Armenwaisenpflege und 
wurde 1923 Mitglied der SPD. Ihre kommunale 
Laufbahn begann Martha Fuchs im Jahre 1925 als 
sozialdemokratische Stadtverordnete von Braun-
schweig, anschließend wurde sie 1927 in den 
Braunschweigischen Landtag gewählt. In beiden 
Körperschaften widmete sie sich vornehmlich Er-
ziehungs- und Schulfragen. Nach dem Tode ihres 
Mannes im Jahr 1930 arbeitete sie bis 1933 als Ge-
werbeaufseherin. 

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 
verlor Martha Fuchs ihre Stellung und wurde von 
der Gestapo beobachtet, verhaftet und verhört. 
Von August 1944 bis April 1945 kam sie in das Frau-
enkonzentrationslager Ravensbrück, aus welchem 
ihr die Flucht gelang. Sie kehrte in das zerstörte 
Braunschweig zurück, wo sie sich dem Neuaufbau 
widmete und wieder in die Politik ging. Sie wurde 
Kultusministerin des Landes Braunschweig und 
SPD-Abgeordnete im niedersächsischen Landtag. 
Zur gleichen Zeit arbeitete sie als Staatskommis-
sarin für das Flüchtlingswesen von Niedersachsen 

Významné ženy v Budyšíně – krátké portréty
Průvodkyně Anja Weise a Christa Kampf zavedly 
účastníky konference především do míst, kde ženy 
v historii žily nebo pracovaly. Jednalo se o ženy, 
které zde vyrůstaly a získaly na významu nebo při-
šly do města z jiných krajů a zde našly své půso-
biště. Důležitým úkolem pro práci na rovnosti na 
komunální úrovni je zviditelnit práci žen v životě. 
Proto uvádíme portréty tří významných žen z měs-
ta, které byly představeny během prohlídky.
 

MARTA FUCHS 
(1892–1966)
Martha Marie Fuchs se dostala do kontaktu s 
hnutím dělníků a odbory již v raném věku, kdy 
její otec jako hostinský dával k dispozici prostory 
pro schůze. Již ve třinácti letech se musela kvů-
li matčině smrti starat o své malé sourozence. V 
Budyšíně navštěvovala základní a obchodní školu. 
Poté co pracovala jako účetní v Jeně, se na konci 
první světové války vrátila do Budyšína a provdala 
se za vdovce Georga Fuchse, který do manželství 
přivedl tři děti. Po přestěhování do Braunschwei-
gu pracovala jako dobrovolnice na úřadu sociální 
ochrany dětí a mládeže a starala se o chudé sirot-
ky a v roce 1923 se stala členkou SPD. Svou kariéru 
v komunální politice zahájila Martha Fuchs v roce 
1925 jako sociálně demokratická městská radní 
braunschweigského Zemského sněmu. V  obou 
úřadech se věnovala především výchovné a školní 
problematice. Po smrti svého manžela v roce 1930 
pracovala jako kontrolorka živností až do roku 
1933.
. 
Když se chopili moci nacisté, ztratila Martha Fuchs 
své zaměstnání a byla sledována, zatčena a vy-
slýchána Gestapem. Od srpna 1944 do dubna 1945 
byla v koncentračním táboře žen Ravensbrück, z 
něhož dokázala uprchnout. Vrátila se do zničené-
ho Braunschweigu, kde se věnovala jeho rekon-
strukci a vrátila se do politiky. Stala se ministryní 
školství v Braunschweigu a poslankyní SPD v dol-
nosaském Zemském sněmu. Zároveň pracovala 
jako státní komisařka pro uprchlický systém Dol-
ního Saska a vnímala jako svůj nejnaléhavější 
úkol získání pracovních příležitostí pro uprchlíky. 
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und sah in der Beschaffung von Arbeitsmöglich-
keiten für die Geflüchteten ihre vordringlichste 
Aufgabe. 

Am 27. Mai 1959 wurde Martha Fuchs zur Oberbür-
germeisterin der Stadt Braunschweig gewählt. 

Mehr zu lesen in: Martha Fuchs, Braunschweigische Bio-
grafien, Band 4 | Herausgeber: Die Braunschweigische 
Stiftung, Autorin: Regina Blume | Verlag: Joh. Heinr. Meyer 
GmbH, Braunschweig

BERTHA MARIA CLARA ZILLESSEN (1872–1936)
Bertha Zillessen war die erste Frau unter den 
Bautzener Fotografen. Sie wurde durch ihre Kunst-
postkartenserien über die Grenzen der Region be-
kannt. Durch spezielle Aufnahmetechniken gelang 
es ihr, reizvolle fotografische Darstellungsweisen 
zu entwickeln und in Lichtbildervorträgen zu hei-
matkundlichen Themen, ein großes Publikum in 
Bautzen und darüber hinaus zu begeistern. 

Bertha Zillessen, die 1872 im Rheinland geboren 
wurde, erlernte das Fotografenhandwerk in einem 
Berliner Porträtatelier und erhielt ihre künstleri-
sche Ausbildung in Düsseldorf. Sie wirkte ab 1908 
als erste Fotografin 28 Jahre in der Stadt und ent-
wickelte sich zu einer wichtigen Vertreterin der 
deutschen Heimatfotografie. Für die Verbreitung 
ihrer künstlerischen Arbeiten gründete sie den 
Verlag Bertha Zillessen und den Verlag der Deut-
schen Heimatbilder. Ihre zahlreichen Postkarten-
serien mit Motiven der Region, u.a. von Bautzen, 
Zittau, Oybin, dem Spreewald aber auch von Dres-
den, Leipzig oder München erhielten überregiona-
le Aufmerksamkeit und trugen zur Förderung des 
Fremdenverkehrs bei.

In den 20er und zu Beginn der 30er Jahre hielt 
Bertha Zillessen in Bautzen und anderen deut-
schen Städten Lichtbildervorträge zu heimat-
kundlichen Themen. In diesem Zusammenhang 
engagierte sie sich ehrenamtlich und gründete 
mit der Elsa-Brändström-Werbegemeinschaft 
Deutscher Frauen einen Verein, mit dem sie sich 
in den Dienst der schwedischen Philanthropin 
Elsa Brändström stellte.
 
Zu Bertha Zillessen siehe: Schulz, Hagen: Das photo-
graphische Gewerbe in Bautzen von den Anfängen der 
Photographie bis 1945. In: Stadtmuseum Bautzen (Hrsg.): 
Jahresschrift Nr. 6. Bautzen.
Originale Fotoabzüge und Postkarten von Bertha Zillessen 
befinden sich im Museum Bautzen.

DR. EVA SCHMIDT 
Dr. Eva Schmidt leitete als Direktorin das Stadt-
museum Bautzen von 1945 bis 1964, für dessen 
Wiederaufbau und Entwicklung sie unermüdlich 
ihre ganze Persönlichkeit, ihre Kraft und ihre wis-
senschaftliche Kompetenz einsetzte. 

Eva Schmidt wurde am 27.06.1902 in Breslau ge-
boren und erhielt eine für Mädchen dieser Zeit 
sehr fundierte Schulbildung auf einem privaten 
Lyzeum und belegte ihr Abitur mit Auszeichnung 
an dem Realgymnasium für Mädchen. Mit 25 Jah-
ren erhielt sie ein Stipendium zur Begabtenför-
derung in den Fachgebieten Kunstgeschichte und 
Archäologie, wodurch sie sich auf ihre Disserta-
tion vorbereiten konnte. Ein Jahr später nahm sie 
ein wissenschaftliches Volontariat an den Kunst-
sammlungen der Stadt Breslau an und erhielt eine 
zweijährige praktische Ausbildung auf musealen 
Arbeitsgebieten. 

Ab 1931 leitete sie die öffentliche Bibliothek des 
Schlesischen Museums für Kunstgewerbe und 
Altertümer und organisierte zahlreiche Sonder-
ausstellungen sowie Führungen und kunstge-
schichtliche Vorträge. 1944 bekam sie die Leitung 
der Kunstsammlungen in Breslau übertragen, da 
ihre männlichen Kollegen zum Kriegsdienst ein-
gezogen wurden.
 
Gegen Kriegsende musste sie zusammen mit ihrer 
Mutter aus Breslau flüchten. Über verschiedene 
Stationen kam sie 1946 nach Bautzen, um das 
schwer beschädigte Stadtmuseum mit seinen 
wertvollen Sammlungen wiederaufzubauen. Die 
erfahrene Museumsleiterin hielt regelmäßig Vor-
träge, publizierte in Zeitungen, und setzte sich für 
die kunsthistorische Bildung der Bevölkerung ein. 
Sie leitete ab 1961 ein „Kulturelles Zentrum für die 
Frau“, welches monatlich bis zu 100 interessierte 
Frauen in das Museum rief.

Die neue sozialistische Auffassung zur mas-
senwirksamen Aufgabe der Museen wollte Eva 
Schmidt in Bautzen allerdings nicht umsetzen. 
Nach Auseinandersetzungen beendete sie 1964 
ihre Tätigkeit am Stadtmuseum und zog sich zu-
rück. Sie widmete sich stärker wissenschaftlichen 
Arbeiten und besuchte erst in den 1980er Jahren 
wieder Ausstellungen ihrer ehemaligen Wirkungs-
stätte, bevor sie 1985 in Bautzen verstarb.

Zu Eva Schmidt siehe Telek; Ulrike 2003: zum 100. Geburt-
stages von Dr. phil. Eva Schmidt, 1946–1964 Direktorin des 
Stadtmuseums Bautzen (Hg.): Jahresschrift Nr. 9, Bautzen, 
S.7–23 

27. května 1959, Martha Fuchs byla zvolena primá-
torkou města Braunschweig.

Více v Martha Fuchs, Braunschweigské biografie, svazek 4
Vydavatel: Die Braunschweigische Stiftung, autorka: Re-
gina Blume | Nakladatel: Joh. Heinr. Meyer GmbH, Braun-
schweig

BERTHA MARIA CLARA ZILLESSENOVÁ (1872–1936)
Bertha Zillessen byla první ženou mezi budyšín-
skými fotografy. Svou sadou uměleckých pohled-
nic byla známá i za hranicemi regionu. Pomocí 
speciální fotografické techniky se jí dařilo zachytit 
a vyvolat atraktivní fotografie na vlastivědná té-
mata, nadchla publikum v  Budyšíně i daleko za 
jeho hranicemi.

Bertha Zillessen, která se narodila v roce 1872 v 
Porýní, se vyučila fotografickému řemeslu v ber-
línském portrétním ateliéru a absolvovala své 
umělecké vzdělání v Düsseldorfu. Od roku 1908 
pracovala jako první fotografka ve městě celých 
28 let a stala se z ní jedna z nejdůležitějších re-
prezentantek německé vlastivědné fotografie. Pro 
distribuci své umělecké práce založila vydava-
telství Bertha Zillessen a vydavatelství Deutsche 
Heimatbilder. Její mnohé série pohlednic s moti-
vy regionu, mimo jiné z Budyšína, Žitavy, Ojbínu, 
Spreewaldu a rovněž z Drážďan, Lipska nebo Mni-
chova se těšily pozornosti i nad rámec regionu a 
přispěly k podpoře cestovního ruchu.

Ve dvacátých a na počátku třicátých let přednáše-
la Bertha Zillessen v Budyšíně a jiných německých 
městech s diapozitivy o vlastivědných tématech. V 
této souvislosti se angažovala jako dobrovolnice 
a založila společně s Elsa-Brändström-Werbege-
meinschaft Deutscher Frauen spolek, se kterým se 
vydala do služby švédské filantropky Elsay Bränd-
ström.

Více o Berthě Zillessen, viz Schulz, Hagen: Das photo-
graphische Gewerbe in Bautzen von den Anfängen der 
Photographie bis 1945. In: Stadtmuseum Bautzen (Hrsg.): 
Jahresschrift Nr. 6. Bautzen.
Originální fotografie a pohlednice Bertha Zillessen najde-
te v muzeu v Budyšíně.

DR. EVA SCHMIDTOVÁ
Dr. Eva Schmidtová vedla jako ředitelka Městské 
muzeum v Budyšíně od 1945 do 1964, pro jehož 
rekonstrukci a rozvoj se neúnavně zasadila celou 
svou osobností, svou silou a odborností.
 
Eva Schmidtová se narodila 27.06.1902 ve Vratisla-
vi a získala velmi dobré školní vzdělání pro dívky 
té doby na soukromém lyceu a složila maturitu s 
vyznamenáním na reálném gymnáziu pro dívky. 
Ve věku 25 let získala stipendium pro nadané v 
oblasti dějin umění a archeologie, což jí umožnilo 
připravit se na svou disertační práci. O rok později 
přijala vědeckou stáž v uměleckých sbírkách měs-
ta Vratislavi a absolvovala dva roky praktického 
vzdělání v muzejních oborech.

Od roku 1931 byla v čele veřejné knihovny slezské-
ho muzea umění a řemesel a starožitností a orga-
nizovala mnohé zvláštní výstavy a také prohlídky 
s průvodcem a přednášky o historii umění. V roce 
1944 jí byla svěřena Správa uměleckých sbírek ve 
Vratislavi, neboť její mužští kolegové byli povoláni 
do vojenské služby. 

Ke konci války musela společně se svou matkou 
z Vratislavi uprchnout. V roce 1946 se po několi-
ka zastaveních usadila v Budyšíně, aby znovu ob-
novila těžce poškozené městské muzeum s  jeho 
cennými sbírkami. Zkušená ředitelka muzea pra-
videlně přednášela, publikovala v novinách a za-
sadila se o vzdělávání obyvatel v dějinách umění. 
Od roku 1961 vedla „kulturní centrum pro ženy“, 
do muzea zvala každý měsíc kolem stovky zainte-
resovaných žen.
 
Eva Schmidt již nechtěla realizovat nový sociali-
stický pohled na masově dané úkoly muzeí v Bu-
dyšíně. Po konfliktech ukončila v  roce 1964 svou 
činnost v městském muzeu a odešla do penze. 
Více se věnovala vědecké práci a až v osmdesá-
tých letech navštívila opět výstavy svého dřívější-
ho působiště, v roce 1985 v Budyšíně zemřela. 

Více o Evě Schmidt viz Telek; Ulrike 2003: zum 100. Geburt-
stages von Dr. phil. Eva Schmidt, 1946–1964 Direktorin des 
Stadtmuseums Bautzen (Hg.): Jahresschrift Nr. 9, Bautzen, 
S.7–23 
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Kennenlernen mit moderiertem 
Erfahrungsaustausch 

Anschließend fand eine feierliche Eröffnung der 
Konferenz im Frauenzentrum Bautzen statt. Die 
Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte der Stadt 
Bautzen Andrea Spee-Keller begrüßte alle Teil-
nehmer/innen. Zudem stellte die Leiterin des 
Frauenzentrum Bautzen, Fränzi Straßberger, die 
Frauenprojektarbeit unter Trägerschaft der Frau-
eninitiative Bautzen e. V. vor. Außerdem nutzen 
Frauen unterschiedlichen Alters die zahlreichen 
Angebote und Aktivitäten der Einrichtung, welche 
Unterstützung in verschiedenen Lebenslagen bie-
tet. 

Das gegenseitige Kennenlernen fiel durch unter-
schiedliche Interaktionen leicht und die Sprach-
barrieren wurden überwunden, da parallel 
gedolmetscht wurde. Der Tag endete mit Gesprä-
chen bei einem gemeinsamen Abendessen im 
Hotel „Goldener Adler“ zum gegenseitigen Ken-
nenlernen.

seznamování během moderované 
výměny zkušeností

Konference byla poté slavnostně zahájena v budy-
šínském Centru pro ženy. Pověřenkyně pro rovné 
příležitosti a rovnost žen města Budyšín Andrea 
Spee-Keller přivítala všechny účastníky/ce. Ře-
ditelka Ženského centra paní Fränzi Straßberger 
představila projektové práce žen pod záštitou 
Fraueninitiative Bautzen e. V. (Ženské iniciativy 
Budyšín). Kromě toho zde ženy různého věku vyu-
žívají četné nabídky a činnosti, jež poskytují pod-
poru v nejrůznějších životních situacích.

Vzájemné poznání bylo snadné díky různým inte-
rakcím a překonána byla i jazyková bariéra, neboť 
bylo zajištěno tlumočení. Den zakončily rozhovory 
u společné večeře v hotelu „Goldener Adler“ při-
spívající k vzájemnému poznání. 
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Zweiter Konferenztag  
28. September 2019

Der zweite Tag der Konferenz widmete sich ganz 
dem Politikfeld Gleichstellung. Ziel war es, Denk-
anstöße zu setzen und Fragen wie „Warum brau-
chen wir eine Gleichstellungscharta in unserer 
Kommune? „Welche Widerstände müssen wir be-
seitigen?“ und „Wie können wir uns daran beteili-
gen?“ zu klären.

Dazu wurden alle Konferenzteilnehmer/innen im 
Gewandhaus der Stadt Bautzen am Samstagmor-
gen eingeladen. Nach einer kurzen musikalischen 
Einstimmung mit Claudia Steidte am Akordion be-
grüßte Andrea Spee-Keller als Organisatorin der 
Internationalen Konferenz alle Teilnehmenden 
und Beteiligte. Es folgten Grußworte von Julia-
ne Naumann, Bürgermeisterin für Bauwesen der 
Stadt Bautzen, sowie von Susanne Köhler, Vorsit-
zende des Landesfrauenrat Sachsen e. V. Die Eröff-
nung der Konferenz schloss mit einem Grußwort 
der tschechischen Teilnehmerin Mgr. Michaela 
Tejmlová, die stellvertretend für die Stadt Jablo-
nec nad Nisou partizipierte und erste inhaltliche 
Akzente setzte.

Durch zwei Vorträge wurden die Gäste über 
die Schwerpunkte der Europäischen Charta für 
Gleichstellung informiert. Im ersten Vortrag zu 
»Europäische Geschichte, Europäischer Gedan-
ke, Europäische Chancengleichheit« referierte 
Katharina Wolf als Vorsitzende der Europa-Union 
Deutschland über die Idee, die Entstehung und 
die Ziele der europäischen Charta. Sie benann-
te das Grundprinzip der Europäischen Charta, 
welches in der Beteiligung liegt und in der sich 
Politik und Stadtgesellschaft über Kernpunkte 

Druhý den konference  
28. září 2019

Druhý den konference je věnován výhradně ob-
lasti politiky rovnosti mužů a žen. Cílem bylo po-
skytnout podněty a klást si otázky jako např. „Proč 
potřebujeme chartu rovnosti v naší obci?“, „Jaký 
odpor musíme překonat“ a „Jak se na tom může-
me podílet?“. 

Všichni účastníci konference byli v sobotu ráno 
pozváni do budovy „Gewandhaus“. Po krátkém 
hudebním vystoupení Claudie Steidte s akordeo-
nem, přivítala Andrea Spee-Keller jako organizá-
torka mezinárodní konference všechny účastníky 
a referující. Následovala uvítací slova Juliany Nau-
mann, starostky pro výstavbu města Bautzen 
stejně jako Susanne Köhler, předsedkyně Zemské 
rady žen Sasko. Zahájení konference stvrdila svým 
pozdravem česká účastnice Michaela Tejmlová, 
která zastupovala Statutární město Jablonec nad 
Nisou a nastínila první obsahové body. 
 
O prioritách Evropské charty pro rovnost žen a 
mužů byly hostům poskytnuty dvě přednášky. V 
první přednášce „Evropská historie, evropská my-
šlenka, evropská rovnost příležitosti“, přednáše-
la Katharina Wolf jako předsedkyně Unie-Evropa 
Německo (Europa-Union Deutschland e. V.) o myš-
lence vzniku a cílech Evropské charty. Vyjmenova-
la základní princip Evropské charty, která spočívá 
v účasti a podle které se politika a městská spo-
lečnost domluví na podstatě práce na rovnopráv-
nosti. Její krédo, se závazkem k chartě souvisí 
reálné zlepšení rovnosti příležitostí pro ženy a 
muže v moderním, na budoucnost orientovaném 
městě. 

der Gleichstellungsarbeit verständigen. Ihr Cre-
do: mit dem Bekenntnis zur Charta ist eine reale 
Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen 
und Männern in einer modernen, zukunftsfähigen 
Stadt verbunden. 

Es folgte Genka Lapön Leiterin des Referats für 
Gleichstellung von Frau und Mann in Leipzig. In 
ihrem Vortrag über »Frauen und Männer gestal-
ten die Zukunft« sprach sie von Erfahrungen ihrer 
Kommune, wo bereits der 2. Aktionsplan in sieben 
Handlungsfeldern, u. a. Kommunalpolitik, Ge-
sundheit, lokale Wirtschaft und geschlechtsspe-
zifische Antigewaltarbeit umgesetzt wird. Bei der 
Erstellung des zweiten Gleichstellungsaktionspla-
nes kamen in Leipzig zwei neue Handlungsfelder 
mit 10 Maßnahmen dazu. Durch aktive Öffentlich-
keitsarbeit wurden neue Ideen und Verbündete 
entdeckt. Verändert haben sich dabei die Koope-
rationen mit Hochschulen, Vereinen, Organisatio-
nen und Unternehmen. Diese wurden, ebenso wie 
die Ämter der Verwaltung, aktiv in den Prozess 
einbezogen, um effiziente Lösungen mit höherer 
Akzeptanz in der Umsetzung zu erzielen.
 

Následovala Genka Lapön, vedoucí odboru pro 
zrovnoprávnění žen a mužů v Lipsku. Ve své před-
nášce „Ženy a muži utváří budoucnost“ hovoři-
la o zkušenostech své obce, která realizuje již 2. 
akční plán v sedmi oblastech činnosti, tj. komu-
nální politika, zdravotnictví, lokální ekonomika a 
genderově specifická práce proti násilí. Při přípra-
vě druhého akčního plánu rovnosti byly do Lip-
ska doplněny dvě nové oblasti činnosti s deseti 
opatřeními. Díky aktivnímu PR byly objeveny nové 
myšlenky i noví spojenci. Změnila se spolupráce 
s vysokými školami, sdruženími, organizacemi a 
firmami. Tyto instituce byly přizvány, stejně jako 
úřady veřejné správy, aby se aktivně podílely na 
procesu hledání efektivních řešení a aby byla do-
sažena vyšší akceptace jejich realizace. 
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Begrüßung und Eröffnung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gäste der Internationalen Konferenz 
zur Gleichstellung,

Ich begrüße Sie herzlich im Stadtratssaal von 
Bautzen. 

Ich freue mich, Sie hier zahlreich begrüßen zu dür-
fen. Das große Interesse an der Konferenz spricht 
sicher für die Relevanz des Themas. In Bautzen 
richten wir heute eine internationale Konferenz 
aus. Dies ist nicht ganz alltäglich. 

Sie sind gekommen, um sich über das Politikfeld 
Gleichstellung von Frauen und Männern im Drei-
ländereck auszutauschen und um die Chancen-
gleichheit auf lokaler Ebene in Ihren Regionen 
voranzubringen. Gleichberechtigung beginnt vor 
Ort und deshalb ist es wichtig, sich mit Strategien 
und Umsetzungsmöglichkeiten im besonderen 
Kontext des ländlichen Raumes auseinanderzu-
setzen. 

Es sind über 70 Personen anwesend, sie kommen 
aus Bautzen, der Region und anderen Bundeslän-
dern sowie aus unseren Nachbarländern Tsche-
chien und Polen. Vier Stadträtinnen aus Bautzen 
sind heute anwesend und unterstützen damit das 
Anliegen der Konferenz vor Ort.

Gemeinsam mit unserer tschechischen Partner-
stadt Jablonec nad Nisou haben wir dieses Projekt 
vorbereitet und organisiert. Gerade die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit ist uns ein wichtiges 
Anliegen. Erst durch Begegnungen vor Ort werden 
Widerstände überwunden und Gemeinsamkeiten 
erlebbar. Frau Michaela Tejmlova, Stadtvertreterin 
aus Jablonec nad Nisou, wird uns heute über die 
Situation der Gleichstellung in Tschechien berich-
ten.

Der Landesfrauenrat Sachsen unterstützt die Inter-
nationale Konferenz ebenfalls und zeigt damit, 
dass die Veranstaltung ein wichtiger Bestandteil 
in der sächsischen Frauen- und Gleichstellungs-
politik ist. Die Vorsitzende des Landesfrauenrates 
Sachsen, Frau Susanne Köhler, wird Sie anschlie-
ßend begrüßen. 

Als sächsische Abgeordnete des Europäischen 
Parlaments wird Constanze Krehl beim Podiums-
gespräch über ihre internationalen Erfahrun-
gen berichten und uns einen Einblick geben wie 

Přivítání a zahájení 

Vážené dámy a pánové,
vážení hosté mezinárodní konference 
o rovnosti, 

srdečně vás vítám v aule městské rady v Budyšíně.

Velmi mě těší, že vás tu mohu přivítat v tak hoj-
ném počtu. Velký zájem o konferenci jistě hovoří 
o závažnosti tohoto tématu. Dnes pořádáme v Bu-
dyšíně mezinárodní konferenci. Což není úplně 
běžné.

Přijeli jste proto, abyste si vyměňovali názory v 
oblasti politiky rovnosti žen a mužů v Trojzemí a 
podpořili rovnost příležitostí na komunální úrov-
ni ve svých regionech. Rovnost začíná v obci, a je 
proto důležité zabývat se strategiemi a možnost-
mi realizace ve specifickém kontextu venkovských 
oblastí.

Je přítomno více než 70 lidí, kteří přijeli z Budyší-
na, z regionu a dalších spolkových zemí, jakož i ze 
sousedních zemí, z České republiky a Polska. Dnes 
jsou přítomni čtyři členové městské rady Budyší-
na a svou osobní účastí podporují konferenci. 

Tento projekt jsme připravili a zorganizovali spo-
lečně s naším českým partnerským městem Jab-
loncem nad Nisou. Právě přeshraniční spolupráce 
je pro nás důležitým momentem. Teprve díky se-
tkávání překonáme odpor a zažijeme podobnost 
a pospolitost. Paní Michaela Tejmlová, zástupky-
ně Statutárního města Jablonce nad Nisou, bude 
dnes referovat o situaci rovnosti v České repub-
lice.

Zemská rada žen Sasko rovněž podporuje mezi-
národní konferenci a tím ukazuje, že tato událost 
je důležitou součástí její politiky rovnosti žen a 
mužů. Rovněž vás přivítá předsedkyně Zemské 
rady žen Sasko, paní Susanne Köhlerová.

Jako saská poslankyně Evropského parlamentu 
poskytne Constanze Krehl v rámci plenárního za-
sedání informace o svých mezinárodních zkuše-
nostech během panelové diskuse a poskytne nám 
představu, jak se politika rovnosti pohlaví realizu-
je na evropské úrovni.

Gleichstellungspolitik auf europäischer Ebene 
umgesetzt wird.

An dieser Stelle möchte ich daran erinnern, dass 
es die Europäische Union ist, welche über die 
Kleinprojekteförderung im Kooperationspro-
gramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 
2014–2020 diese Konferenz ermöglicht und damit 
auch ein Zeichen setzt für die Gleichstellung von 
Mann und Frau im europäischen Werteverständ-
nis. 

Das Tagungsprogramm bietet vielfältige Denkan-
stöße auf die Fragen, warum das Bekenntnis zur 
Europäischen Gleichstellungscharta ein wichtiger 
Meilenstein für Kommunen ist, wie wir uns daran 
beteiligen können und welche Schritte dafür not-
wendig sind.

Ich wünsche Ihnen einen interessanten und 
inspirierenden zweiten Konferenztag und freue 
mich auf den gemeinsamen Austausch.

Juliane Naumann
Bürgermeisterin für Bauwesen der Stadt Bautzen

V tomto bodě bych vám ráda připomenula, že je 
to Evropská unie, která tuto konferenci umožňuje 
prostřednictvím Fondu malých projektů v progra-
mu spolupráce Svobodného státu Sasko – Česká 
republika 2014–2020, a tím jde také příkladem ve 
věci rovnosti mužů a žen v evropském chápání 
hodnot.

Program konference nabízí širokou škálu podnětů, 
proč je přistoupení Evropské chartě rovných příle-
žitostí pro obce důležitým milníkem, jak se na ní 
můžeme podílet a jaké kroky je třeba k dosažení 
tohoto cíle podniknout.

Přeji vám zajímavý a inspirující druhý den konfe-
rence a těším se na společnou výměnu zkušeností.

Juliane Naumann
Starostka města Budyšína pro stavebnictví 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich begrüße Sie recht herzlich und freue mich, 
dass wir als Landesfrauenrat Sachsen e. V. die  
Kooperationsveranstaltung „Horizonte erweitern, 
Gleichstellung im Dreiländereck“ in Bautzen mit-
tragen und gestalten. 

Wir vertreten als Dachverband sächsische Frau-
enverbände, Frauenvereine, Fraueninitiativen 
und Frauenvereinigungen sowie Gleichstellungs-
initiativen und sind damit die politische Interes-
senvertretung von landesweiten, regionalen und 
örtlichen Mitgliedern. Als Frauennetzwerk arbei-
ten wir überparteilich und überkonfessionell, 
sind mit Stellungnahmen an Gesetzesvorhaben 
beteiligt und bearbeiten Schwerpunktthemen so-
wie aktuelle frauen- und gleichstellungspolitische 
Themen.

Deshalb liegt uns das Thema der heutigen Konfe-
renz sehr am Herzen.

Bereits 2016 hatten wir eine Fachtagung unter den 
Überschriften: „Lokale Netzwerke stärken, Ver-
waltungsstrukturen hinterfragen und Kommunal-
politik aktiv einbinden“ durchgeführt. Dies zwecks 
Bekanntmachung der guten Umsetzungsmöglich-
keiten von mehr Gleichstellung durch die Europäi-
sche Charta für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern auf lokaler Ebene. 

Vážené dámy a pánové,

srdečně vás vítám a těší mě, že jsme jako sdružení 
Zemská rada žen Sasko spolupořadatelem společ-
né akce „Rozšiřování obzorů, rovnost v Trojzemí“ 
v Budyšíně. 

Jako zastřešující organizace zastupujeme saská 
sdružení žen, ženské spolky, ženské iniciativy, žen-
ské asociace a také iniciativy pro rovnost, a tím 
jsme politickým zájmovým zastoupením na úrov-
ni národních, regionálních a místních členů. Jako 
ženská síť pracujeme jak nadstranicky tak bez 
ohledu na náboženské vyznání, podílíme se na 
připomínkování návrhů zákonů a zpracováváme 
stěžejní témata a aktuální politická témata posta-
vení žen a rovnosti. 
 
Proto je téma dnešní konference naší srdeční zá-
ležitostí.
 
Již v roce 2016 jsme uspořádali konferenci pod 
názvem: „Posilování místních sítí, zpochybňová-
ní administrativních struktur a aktivní zapojení 
místní politiky“. To je v zájmu zveřejnění dobrých 
možností implementace větší rovnosti prostřed-
nictvím Evropské charty rovnosti žen a mužů na 
místní úrovni.

Nach wie vor haben sich trotz auf der Hand lie-
gender Vorteile in Sachsen kaum Kommunen und 
Städte zum Beitritt zur Charta entschlossen und 
darauf basierend Aktionspläne aufgestellt. Gute 
Chancen werden so verpasst. 

Umso mehr freut es, dass durch die Konferenz 
nicht nur für Bautzen die Diskussion über einen 
Beitritt unüberhörbar wurde. Durch die nunmeh-
rige Gemeinschaftsveranstaltung können zusätz-
lich die Chance der Stärkung der Netzwerke über 
die Landesgrenzen im Dreiländereck hinaus ge-
nutzt werden. Im Austausch mit den Konferenz-
teilnehmenden aus Polen und Tschechien können 
gute Kontakte geknüpft werden, um auf regiona-
ler Ebene Bedarfe zu erkennen und gemeinsame 
Wege zu gehen. 

Dies wird der Landesfrauenrat Sachsen e. V. auch 
in den kommenden Jahren weiterführen.

Susanne Köhler 
Vorsitzende des Landesfrauenrat Sachsen e. V.

Navzdory nesporným výhodám v Sasku se téměř 
žádná města ani obce nerozhodly přistoupit k 
Chartě a na jejím základě vypracovat akční plány. 
Promrhali jsme tím vhodnou šanci. 

O to víc nás těší, že se díky této konferenci diskuse 
o přistoupení k Chartě stala nepřeslechnutelnou 
nejen pro Budyšín. Díky nynější společné akci mo-
hou být dodatečně využity příležitosti k posílení 
sítí nad rámec hranic spolkového státu v  rám-
ci Trojzemí. Díky výměně zkušeností s účastníky 
konference z Polska a České republiky mohou být 
navázány dobré kontakty, pro definování potřeb 
na regionální úrovni a my bychom mohli jít spo-
lečnou cestou. 

I v nadcházejících letech bude Zemská rada žen 
Sasko v této oblasti pokračovat.

Susanne Köhler 
předsedkyně Zemské rady žen Sasko
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Vortrag I 

Mgr. Michaela Tejmlová LL.M. 
Stadtvertretung Jablonec nad Nisou 

Přednášky I 

Mgr. Michaela Tejmlové LL.M.  
zástupkyně Statutárního města Jablonec nad Nisou 
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Vortrag II 

Katharina Wolf  
Landesvorsitzende Europa Union 
Sachsen e. V./ Frau Europas 2019

Přednášky II

Katharina Wolf 
Zemská předsedkyně Unie-Evropa Sasko (Europa-

Union Deutschland e. V.) /Ženy Evropy 2019
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Vortrag III 

Genka Lapön 
Gleichstellungsbeauftragte Stadt 
Leipzig, Referat für Gleichstellung von 
Frau und Mann

Přednášky III

Genka Lapön 
Pověřenkyně za rovnoprávnost města Lipska, Vedoucí odboru  
Město Lipsko, Odbor primátora pro rovnoprávnost žen a mužů 
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Podiumsgespräch „Horizonte 
erweitern – Gleichstellung im 
Dreiländereck“

Das anschließende Podiumsgespräch zum Thema 
»Horizonte erweitern – Gleichstellung im Dreilän-
dereck« bildete ein weiteres Highlight der Konfe-
renz. Geführt wurde das Gespräch zwischen 
• Mgr. Lenka Tampierová aus Jablonec nad Ni-

sou, die als Berufsschullehrerin tätig ist, für die 
tschechische Perspektive, 

• Aldona Ziółkowska, Unternehmerin und Jour-
nalistin, sprach stellvertretend für eine Vereini-
gung von Wirtschaftsfrauen aus Polen, 

• Katja Gerhardi, Lehrerin, informierte über ihre 
Erfahrungen als Stadträtin im Bautzener Stadt-
rat sowie

• Constanze Krehl, die als Abgeordnete des Euro-
päischen Parlaments (seit 1994) von der inter-
nationalen Arbeit der Istanbul-Konvention 
berichten konnte. 

Die Moderation der Diskussion führte Susanne 
Köhler, die durch ihre Fragen zur Situation der 
Gleichstellung in den unterschiedlichen Ländern 
bzw. Regionen zum kontroversen Austausch an-
regte und somit auch der Bedarf an Unterstüt-
zungspotential durch die »Europäischen Charta 
für Gleichstellung von Frauen und Männern auf 
lokaler Ebene« sichtbar wurde. 

Pódiová diskuse „Rozšíření obzorů – 
rovnost v Trojzemí“

Následující pódiová diskuse na téma „Rozšíření 
obzorů – rovnost v Trojzemí“ byla dalším zajíma-
vým bodem této konference. Rozhovor vedly
• Mgr. Lenka Tampierová z Jablonce nad Nisou, 

která pracuje jako učitelka odborné střední 
škole, za českou perspektivu 

• Aldona Ziółkowska, podnikatelka a novinářka, 
hovořila jako zástupkyně Sdružení podnikate-
lek z Polska,

• Katja Gerhardi, učitelka, informovala o svých 
zkušenostech městské radní v  budyšínské 
městské radě stejně

• Constanze Krehl, která jako poslankyně Evrop-
ského parlamentu (od roku 1992) předala infor-
mace o mezinárodní práci v rámci Úmluvy Rady 
Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a 
domácího násilí.

Diskusi moderovala Susanne Köhler, která pro-
střednictvím svých otázek týkajících se situace 
rovnosti v různých zemích resp. regionech pod-
něcovala kontroverzní výměnu názorů a tím také 
zviditelnila potřebu podpory prostřednictvím „Ev-
ropské charty rovnosti žen a mužů na komunální 
úrovni“.

Weltcafé

Am Nachmittag trafen sich alle Teilnehmenden 
in zwei Gruppen zusammen, um im Welt-Café in 
einen direkten Austausch zu treten. Dabei wurden 
eigene Erfahrungen und Lösungsmöglichkeiten 
auf kommunaler Ebene thematisiert, wie die 
Wichtigkeit sich für Frauenrechte einzusetzen, die 
Notwendigkeit, weibliche Vorbilder in der Wirt-
schaft zu haben oder die Leistungen von Frauen 
sichtbarer zu machen. Im Anschluss wurden im 
Plenum die Ergebnisse jeweils zusammenfassend 
vorgestellt und die Wichtigkeit des Netzwerkens 
über Ländergrenzen hinweg hervorgehoben. 
Deutlich wurde, dass unterschiedliche Sprachen 
kein Hindernis sind und die Diskussion über Gren-
zen hinweg notwendig ist, um im europäischen 
Dreiländereck die Gleichstellung von Frauen und 
Männern voran zu bringen. 

Der interkommunale Dialog endete mit dem Ver-
sprechen in einem internationalen Dialog zu blei-
ben. Wir hoffen, dass die Konferenz einen Anstoß 
gegeben hat und sich noch weitere Regionen und 
Kommunen an den Zielen und Umsetzungen der 
Charta beteiligen.

Světová kavárna

Odpoledne se všichni účastníci sešli ve dvou sku-
pinách, aby využili možnosti přímé výměny zku-
šeností ve světové kavárně. Tematicky přispěly 
svými vlastními zkušenostmi k možnostem řešení 
na komunální úrovni, například k důležitosti pro-
sazení práv žen, nutnosti mít v ekonomice ženské 
vzory nebo zviditelněním výsledků žen. Následně 
byly výsledky ve shrnutí představeny na plenár-
ním zasedání a význam vytváření přeshraničních 
sítí. Bylo zřejmé, že různé jazyky nejsou překážkou 
a že přeshraniční diskuse je nezbytná pro posun 
rovnosti žen a mužů v evropském Trojzemí.
 
Interkomunální dialog skončil slibem zůstat v me-
zinárodním dialogu. Doufáme, že konference po-
skytla impuls a že se další regiony a obce budou 
podílet na cílech a realizaci charty.
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Zitate von Konferenzteilnehmerinnen

Citáty

Neben 
den Referaten 

leistete die Konferenz 
einen großen Beitrag dazu, neue 

Kontakte zu knüpfen. Diese Tatsache 
sehe ich als besonders wichtig für die weite-
re Zusammenarbeit in diesem Bereich. 

Mgr. Hedvika Zimmermannová, 
Hussitische Diakonie – 

Geschäftsführerin 

Für 
mich hat 
die Konferenz im grenz-
überschreitenden Austausch zwischen 
Frauen und Männern das Thema Gleichstellung 
erfrischend neu beleuchtet. Nachdem aus meiner 
Sicht das Thema Gleichstellung auf europäischer 
Ebene seit einigen Jahren in den Hintergrund ge-
treten zu sein schien, haben die Vorträge und 
Beiträge der Podiumsgäste deutlich gemacht, wie 
viel auf kommunaler Ebene für die Gleichstellung 
getan werden kann. Sehr gefreut habe ich mich 
über die vielfältigen Anregungen, mehr Frauen 
für kommunale Wahlämter zu aktivieren. Über-
rascht hat mich die Erkenntnis von Frauen mit 
ostdeutscher/osteuropäischer Sozialisation, 
dass Gleichstellung doch keine Selbstverständ-
lichkeit ist, sondern aktiv – von den Frauen 
selbst – eingefordert werden muss. Eine ge-
lungene Konferenz mit viel positiver Energie! 
Katharina Wolf, Europa-Union Deutschland | 

Landesverband Sachsen e. V. 

Die 
Konferenz 

hat den Netz-
werkgedanken 

aufgegriffen und war 
wirklich super organisiert. 

Die Stadtführung aus weiblicher 
Sicht  am Freitag fand ich bemer-

kenswert, insbesondere, weil ich viel 
Neues über bedeutende Frauen der Stadt er-
fuhr. Intensiven Austausch hatte ich mit den 
jungen Frauen aus unserer tschechischen 
Partnerstadt, die sich sehr für das Thema 
Gleichstellung und Migration in ihren Berei-
chen einsetzen. Auch ein parteiübergreifen-
der Austausch mit politisch aktiven Frauen 
in der Stadt Bautzen war auf der Kon-
ferenz sehr gut möglich, mir liegt 
viel daran, dass dieser fortge-
setzt wird. 
Astrid Riechmann, 
Willkommen in 
Bautzen e. V.

Vedle referátů měla pro 
nás konference velký přínos v tom, že 

jsme navázali nové kontakty. To vi-
dím, jako obzvláště důležité pro 

další spolupráci v této oblasti.
Mgr. Hedvika Zimmermanno-

vá, Husitská diakonie – 
ředitelka

Kon-
ference vyzdvihla 

myšlenku sítě a byla skutečně skvě-
le zorganizovaná. Prohlídka města byla 
z ženského pohledu skutečně pozoru-
hodná, zejména protože jsem se dově-
děla řadu nového o významných ženách 
z města. S mladými ženami z našeho 
českého partnerského města jsem in-
tenzivně diskutovala na téma rovnosti a 
migrace. Na konferenci byla také mož-
ná mezistranická výměna názorů a zku-
šeností s politicky aktivními ženami ve 
městě Budyšín, a opravdu mi záleží 
na tom, aby pokračovala. 
Astrid Riechmann, Sdružení 
Vítejte v Budyšíně 

Mě 
konference s 
přeshraniční výmě-
nou zkušeností mezi žena-
mi a muži osvěžila a osvětlila téma 
rovnosti. Poté, kdy se podle mého názo-
ru otázka rovnosti na evropské úrovni před 
několika lety vytratila do pozadí, přednášky 
a příspěvky hostů plenárního zasedání vy-
jasnili, kolik toho lze udělat pro rovnost na 
komunální úrovni. Velmi mě potěšily růz-
norodé podněty, jak aktivovat více žen do 
volených komunálních úřadů. Překvapil 
mě poznatek žen s východoněmeckou/
východoevropskou socializací, že rov-
nost přeci jen není samozřejmostí, ale 
musí ji – samotné ženy – aktivně po-

žadovat. Úspěšná konference se 
spoustou pozitivní energie! 

Katharina Wolf, Unie Ev-
ropa Německo | Zem-

ské sdružení 
Sasko
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Wir 
Frauen sind 

die Hälfte der 
Bevölkerung unse-

rer Länder und müssen 
deshalb selbst aktiv werden 

und die Gleichstellung in Europa 
einfordern. Europa muss von unten, 

aus den Kommunen herauswachsen, so 
sagt es auch die neue Kommissionspräsi-
dentin Ursula von der Leyen. Deshalb war die 
Veranstaltung hier im Dreiländereck wichtig 

für uns. Es ist unsere Aufgabe Frauen zu 
stärken und zu unterstützen, damit sie ihre 
Interessen selbst in die Hand nehmen 
können und tatsächliche Geschlechter-
gerechtigkeit möglich wird. 
Hella Helm, Soroptimist 
International Club 
Bautzen-

Budyšin

Für 
mich 

war der 
Tag nicht nur 

ein „Arbeits“-tag, 
sondern ein Geschenk: 

die Frauen haben mit sprü-
hender Kraft, mit Witz und Intel-

ligenz von ihrer Arbeit berichtet. Auf 
keinen Fall sollten wir Frauen werden 

wollen, wie die Männer. Sich ihres Selbst 
bewusste Frauen gemeinsam mit intelligen-
ten Männern machen die Gesellschaft viel 

lebendiger: Ich spiele ja auch nicht nur 
in Dur oder nur in Moll! Ich hätte mir 

noch mehr Zuhörende gewünscht. 
UND ein Gedanke noch: ein 

Riesenschatz ist doch die 
Nähe zu Tschechien 

und Polen! 
Claudia Steidte, 

Musikerin, 
Leipzig

Die 
Konferenz 
machte sichtbar wie viel-
fältig unser Leben im Dreiländereck 
ist und wie selten wir von einander 
hören. In Vorträgen und in Gesprächen 
wurde deutlich, wie wichtig es ist, dass 
der Frauenanteil in allen Gremien min-
destens 30 Prozent betragen muss. Erst 
dann wird sich unsere Kultur des Miteinan-
ders nachhaltig ändern und die Interessen 

von Frauen und Männern gleichermaßen 
berücksichtigt. 

Fränzi Straßberger, Frauen-
initiative Bautzen 

e. V. 

Kon-
ference 
zviditel-
nila, jak růz-
norodý je náš 
život v Trojzemí a 
jak zřídka o sobě na-
vzájem slyšíme. Během 
přednášek a z diskuze bylo 
zřejmé, jak důležité je, aby 
podíl žen ve všech grémiích byl 
minimálně 30 procent. Teprve poté 
se může trvale udržitelně změnit 
naše kultura soužití a mohou 
být zohledněny stejnou měrou 

zájmy žen a mužů. 
Fränzi Straßberger, 

Ženská iniciativa 
Budyšín 

Ženy tvo-
ří v našich 

zemích polovinu 
populace, a proto musí 

být samy aktivní a žádat rov-
nost v Evropě. Evropa musí růst zdo-

la, z obcí, jak to říká nová předsedkyně 
Evropské komise, Ursula von der Leyen. 
Pro nás v Trojzemí proto byla tato konfe-

rence důležitá. Naším úkolem je po-
sílit a podporovat ženy, aby mohly 

vzít své zájmy do svých rukou a 
umožnit skutečnou rovnost 

pohlaví. Hella Helm, 
Soroptimist Inter-

national Club 
Bautzen-
Budyšin

Pro 
mě to nebyl jen 

„pracovní“ den, ale dar: 
ženy o své práci hovořily s prýštící si-

lou, s důvtipem a inteligencí. Za žádných okol-
ností bychom se my ženy neměly chtít být jako muži. 

Sebevědomé ženy společně s inteligentními muži 
učiní společnost mnohem živější: já rovněž ne-

hraju jen v dur nebo mol! Přála bych si mít ješ-
tě víc posluchačů. A ještě jedna myšlenka: 

obrovským pokladem je blízkost 
České republiky a Polska! 

Claudia Steidte, 
hudebnice, 

Lipska
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E-Mail: mujablonec@mestojablonec.cz

Katharina Wolf
Vorsitzende Sachsens Europa-Union | 
Předsedkyně saské Unie-Evropa
Gostritzer Weg 3
01217 Dresden
E-Mail: katharina_wolf@email.de

Aldona Ziółkowska-Bielewicz
Stowarzyszenie Kobiet w Świdnicy – 
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