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VĚRA FLASAROVÁ
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práva žen a rovné příležitosti,
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Jaké asi budou volby do EP 20009?

Vladimír Remek

Shodně s Věrou Flasarovou si myslím, že budou jiné, než ty před
pěti lety. Ale v mnohém asi budou, bohužel, stejné. Pravděpodobně asi nebudeme oním členským státem, který zvrátí stále klesající
účast voličů ve volbách do Evropského parlamentu. Od těch prvních
před třiceti lety chodí volit do EP stále méně lidí. Chyba. Zbavujeme
se tím šance spolurozhodovat o tom, kdo konkrétně bude ovlivňovat
život takřka 550 miliónu Evropanů. Ale všechno souvisí se vším jestliže občany České republiky zajímají volby skoro nejméně ze
všech členských států unie (odborníci tvrdí, že větší nezájem projevují už jen Lotyši), něco to napovídá. Když k tomu přidáme „otrávenost“, která ve veřejnosti panuje z počínání politických představitelů
na domácí scéně, pak se není co divit. Právě ona „politická kultura“,
která se u nás propadla kamsi do nejspodnějších pater žebříčku slušného chování, se podle všeho znovu projeví. V tom červnové volby
asi nevybočí.
A tak se můžeme znovu připravit na osočování, útočení, hulvátství,
lži a další praktiky, které jsou, znovu bohužel, už takřka běžnou součástí našeho politického života. Lidé to dobře vnímají, jakýsi průzkum
napověděl, že si veřejnost v tomto směru nedělá iluze. Víc než dvě
třetiny dotázaných soudí, že v politice jde hlavně o vyřizování osob-

ních účtů. Jen třetina se domnívá, že jde o věcné problémy. Záludnosti,
vulgárnost, to jsou praktiky, které pronikají z politických kolbišť prostřednictvím médií do domácností. Snahou politiků není protivníka
porazit argumenty. Cílem je nejen ho porazit, ale doslova zničit. V tom
je značný rozdíl oproti Evropskému parlamentu.
Ne, nejsem naivní. I tady se bojuje ve jménu zájmů, vlivů a cílů i tady
vládnou emoce. Ale přece jen se tu naslouchá faktům, které předkládají protivníci a hodně často se musí hledat v zájmu věci kompromis.
Tedy řešení přijatelné pro všechny. Jinak by to ani asi nešlo, je tu 785
poslanců, zastupujících nejen 27 členských států, ale i různé politické
frakce. Bez kompromisů to nejde.
Škoda, že to doma tak neumíme. Jsou ale výjimky. Kupodivu to
musí, možná s poněkud kyselou tváří, připouštět i komentátoři, že sondy do veřejného mínění potvrzují, že při tak velké nedůvěře v politiky
mají největší důvěru komunisté. Bylo by škoda, ztratit takový kredit
neupatlaných rukou z přeběhlických afér, různých „prstohrátek“, ke
kterým se uchylují i ti nejvyšší představitelé stran, včetně křesťanů
a podobných manýr. A ještě větší chybou by bylo nejít k volbám do
Evropského parlamentu. Protože Evropa bude taková, jak se ji budeme
snažit spoluutvářet.

Proč jsou důležité volby do Evropského parlamentu?
Letošní volby do Evropského parlamentu budou mít výrazně jinou
podobu, než měly volby před pěti lety. Patrně všechny politické strany, které se budou o Evropský parlament ucházet, změnily k těmto
volbám svůj přístup. V roce 2004 byl EP pro české politiky i české
voliče velkou neznámou. Politické strany vesměs ještě neznaly skutečnou váhu poslaneckého mandátu v Bruselu. Vesměs převládalo
podceňování spojené s tradičním provincionalismem, který si nedovedl představit, že poslanecké křeslo v Bruselu může být víc než pouhou
formalitou To, že se už dnes rozhořel boj o kandidátky uvnitř stran
a že se evropské volby stávají jedním z hlavních témat i v médiích,
svědčí o tom, že letos bude všechno jinak.

Věra Flasarová

Evropský parlament je politickými stranami vnímán jako důležitá součást politického vlivu, mající opravdu dopad na unijní politiku. Zároveň volby mohou opět prověřit rozložení sil ve společnosti
a jejich výsledek může být důležitým signálem pro utváření strategií
pro domácí parlamentní volby. Proto souboj bude těžký a jako obvykle i tentokrát ustoupí do pozadí to nejpodstatnější, tedy zájmy České
republiky v Evropské unii. A je to škoda, jako vždycky!
Přitom je prvořadým zájem občanů, aby Česká republika měla
v Bruselu a ve Štrasburku reprezentanty, kteří budou hájit následující
priority. Jimi jsou: udržení a posilování sociálně citlivé politiky EU,
rovné příležitosti …
(pokračování článku na straně 2)
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… pro všechny, zrovnoprávnění žen s muži z hlediska jejich společenského uplatnění, odstraňování bariér, jak je formulovalo heslo
českého předsednictví, zabránění faktickému rozštěpení EU na Západ
a Východ, udržení demokratického principu rovnosti mezi členskými
státy, rozumná imigrační politika, a konečně omezení ekonomického
protekcionismu.
Těch priorit je pochopitelně více, a patří k nim i ekonomický růst
a konkurenceschopnost EU na globální úrovni. Pro mě osobně, jako
pro levicovou političku a pro ženu, byla a zůstává po celou dobu výkonu mandátu prioritní sociální politika a politika rovných příležitostí
mužů a žen, zejména z hlediska stejného odměňování za stejnou práci
a při stejné kvalifikaci. A dále potřeba hledat cesty, jak sloučit profesní
život s rodinným, jak chránit ženy na pracovních trzích a jak zrovnoprávnit domácí práci a péči o děti s prací v tržním prostoru.
Věra Flasarová

Úspěšná prezentace české vědy před poslanci Evropského parlamentu
vou roli v mnoha oborech vědy a výzkumu. Poslanci se přesvědčili,
že ÚFP AV v Praze má výborné předpoklady pro provozování tokamaku Compass jako tréninkového pracoviště výzkumu možností
jadrné fúze pro evropský projekt ITER ve Francii.
Byl jsem osobně nesmírně rád, že se tato návštěva z mého popudu
uskutečnila a že přinesla pro propagaci naší republiky možná víc, než
jsem mohli odhadovat. Pracovníkům ústavu patří poděkování za to, že
potvrdili moje zdůvodnění návrhu, zařadit tento bod do programu cesty poslanců vlivného výboru EP do Prahy. Jejich výsledky dokazují, že
právem lze řadit Českou republiku na špičku evropského i světového
výzkumu horkého plazmatu a termojaderné fúze.
Vladimír Remek

Členové Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
se v minulých dnech seznamovali
vrámci
českého
předsednictví Radě Evropy
s podrobnostmi v některých
oborech, které patří do jejich
působnosti. Dvoudenní program byl náročný. Poslanci ze
Spojeného království, Švédska, Lucemburska, Bulharska a Rakouska v doprovodu dvou zástupců poslanců z ČR postupně
v Praze diskutovali s ministry Ivanem Langerem (MV), Martinem
Římanem (MPO) a Ondřejem Liškou (MŠMT), setkali se s poslanci
a senátory. Kromě toho se ve Škodě Auto Mladá Boleslav zajímali,
jak firma zvládá současné problémy, spojené s krizí automobilového
průmyslu. Návštěva pak vyvrcholila exkurzí a besedou v pražském
Ústavu fyziky plazmatu AV ČR (ÚFP AV).
Vedle prohlídky špičkového pracoviště fúzního reaktoru tokamak
Compass a ojedinělého provozu oddělení laserového plazmatu byla
asi nejdůležitější výměna názorů s našimi vědeckými pracovníky
a vedením ÚFP AV. Členové výboru se zajímali především o postavení vědy v ČR, chtěli slyšet názory na možnosti evropské vědecké
spolupráce, problémy financování výzkumu i dostupnosti evropských prostředků pro členské státy unie. Jak se přesvědčili, systém je
stále velice nepružný, na různé evropské fondy je složité dosáhnout
přes bariéry byrokracie a papírování. Naproti tomu návštěva Ústavu
fyziky plazmatu ukázala, že i malé členské země mohou hrát špičko-

Myslím si, že ...
Řídí Češi Evropskou unii doopravdy?

Pravice a lidé bez práce

Palác Berlaymont v Bruselu, sídlo Evropské komise, je v těchto
dnech, týdnech a měsících svědkem různých zasedání představitelů členských zemí EU, jimž skutečně předsedá český premiér Mirek
Topolánek, nebo některý z ministrů. Je předsedající ale opravdu tou
osobou, která také řídí. Řídit schůzi a řídit EU mohou být dvě naprosto
rozdílné věci. Bohužel, zdá se, že v období českého předsednictví to
opravdu dvě různé věci jsou. Svědčí o tom netaktní způsob bez obalu,
jakým si francouzský ministr zahraničí Bernard Kouchner (velký stoupenec bývalého amerického prezidenta Bushe a kontroverzní politik,
o kterém právě vyšla ve Francii nelaskavá kniha) vzal dohled nad Karlem Schwarzenbergem. Nebo fakt, že velkou poradu nejvyšších představitelů Unie svolal na neděli 1. března do Bruselu sice Mirek Topolánek, ale na žádost Angely Merkelové a Nicolase Sarkozyho. Kdo tedy
řídí EU a kdo si hraje na to, že řídí EU, to ať si posoudí každý sám.
Bylo by ale prospěšné, kdyby iluze o řízení neuvízla českým vládním
představitelům pod kůží jako trapný a komický sebeklam. Stává se to
dětem, které občas nepochopí, že je dospělý nechává vyhrát.

Jaký je vlastně vztah pravice k lidem, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru a živí se z pravidelné měsíční mzdy? Představují pro
ně důležitou položku při výběru daní z jejich mezd. Pravice profituje
z toho, že zaměstnanci mají práci a slušně vydělávají. Nastanou-li
však ekonomické problémy, podobné těm současným, pak je košile
bližší než kabát, a pravice zachraňuje přednostně ty vrstvy, o které
opírá svou politickou moc. Navíc, zaměstnanec, který ztratil práci,
přestává být zajímavý jako daňový výnos, a naopak se stává přítěží
pro státní rozpočet. Nebo-li - jak říká sociolog Zigmund Bauman –
proměňuje se v „odpad“, který je třeba odvézt někam, kde nebude na
očích a nebude překážet. Pravici nelze podsouvat, že by si primárně
přála velké sociální rozdíly mezi lidmi a nepřála občanům slušnou
životní úroveň. Pokud to jde, budiž! Problém je ale, pokud to nejde.
Pak se projeví její necitlivost jako aktuálně v případech karlovarského porcelánu a českých skláren. Obětovat odvětví průmyslu i se všemi jeho zaměstnanci patří k arzenálu pravice.
Věra Flasarová

www.ﬂasarova.cz
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Myslím si, že ...
Pozor na velké sliby
Pochopitelně, volební kampaně jsou také o slibech. Problém ale
bývá v tom, jak je potom plnit. Podívejte se, jaké zmatky a tance jsou
kolem slibu ČSSD zrušit poplatky ve zdravotnictví. Hlasy voličů tím
strana určitě získala. Odborníci tvrdí, že asi rozhodující. Tušili ale
volební stratégové, jak bude složité slibu dostát? Jaký bude muset
ČSSD svádět boj s ODS a celou vládní koalicí ? Ta zase nakonec prezentuje rozhodnutí Poslanecké sněmovny o zmírnění těchto poplatků tak, že ho prosadila ona přes odpor opozice. V zájmu občanů. Proč
jim tedy nejdřív předhodila nepřijatelné, nesystémové a zpackané
řešení? Protože koalice se přece potřebuje stavět do role obhájce práv
občanů. I když je to v tomto případě až poté, co zjistila, jakou jsou
právě poplatky citlivou a účinnou zbraní v boji o voliče. A sociální
demokracie si zase vyzkoušela, jaké to je slibovat a pak teprve hledat
řešení. To její zatím jen přináší zmatky a chaos. Nejhorší na tom je,
že to vždycky, tak jako tak, platí daňová poplatníci. Tedy my všichni.
To jen na dokreslení, kam až někdy vedou volební sliby ...
Vladimír Remek

Pamětní stříbrná medaile ke 30. výročí kosmického letu V.Remka,
vydaná Českou mincovnou Jablonec právě před rokem, si mezi sběrateli a fanoušky kosmonautiky našla tolik příznivců, že se její omezený náklad téměř rozešel… Sběratelé ale dostanou i letos „dárek“,
spojený s letem V.Remka do vesmíru. Tentokrát půjde o známky, které
se chystají vydat rakouští filatelisté při příležitosti výstavy v Grazu
(27.-29.3.2009). Jak budou kuriozity s portrétem V.Remka a vyobrazením kosmické rakety vypadat, to vám ukážeme v příštím čísle našeho
informačního Bulletinu

Výňatek z přednášky Věry Flasarové pro studenty a pedagogy Vysoké školy báňské v Ostravě
Místopředseda české vlády Alexandr Vondra dlouho před zahájením předsednictví hýřil v Bruselu optimismem, kterého ubývalo, čím
více se blížilo datum 1. ledna 2009. Politická a ekonomická situace
nebyly našemu startu právě nakloněny. Krize kolem zemního plynu
a vztahů s Ruskem a Ukrajinou, válka v Gaze, prohlubování finanční
krize se všemi důsledky.
Najednou bylo po úsměvu. Figury české politiky se začaly vynořovat po boku ostřílených evropských postav z Paříže, Berlína i Bruselu, a šlo jen o to zachovat důstojnou a inteligentní tvář v jednáních,
ve kterých může Česká republika nabídnout pouze formu a intelekt.
Obsah už méně a reálnou sílu vůbec. Pokud jde o reálné kroky, během
předsednictví naprosté většiny zemí, je stejně nutné požádat o pomoc
Berlín, Paříž, Řím, Londýn, Madrid, popřípadě Varšavu. Z toho
pohledu k žádné ostudě českého předsednictví nemohlo dojít. Nikdo
v Evropské unii nečekal, že Česká republika dá Evropské unii nějaký
její vlastní směr. Všichni jsme realisté. Šlo opravdu jen o to udržet
zapůjčené kormidlo v kurzu, neusnout, nepřepadnout přes palubu,
zachovat dekorum a jako přidanou hodnotu vložit do hry inteligenci,
výmluvnost a pár dobrých nápadů. To by mohla dokázat každá země.
Obávám se, že právě tady ale zůstáváme daleko za očekáváním.
Naše předsednictví navíc provází něco, co bych nazvala problémem reprezentace. Politika na úrovni Evropské unie se většinou
odvíjí na docela standardní profesionální úrovni. Tím nechci říct,
že by se pod profesionální masku nevešly nepěkné vlastnosti, jako
faleš nebo pokrytectví. Najdete tam brilantní a oslnivá vystoupení
vedle nudných a uspávajících. Mnohdy politik evidentně lže a ani se
nezačervená. Všechna vystoupení - až na vzácné výjimky - mají ale
společnou tendenci působit přijatelným dojmem. A to i včetně výpa-
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dů a ironických útoků. I ony mají svou úroveň. České reprezentaci
se ale málokdy daří zapřít svůj poněkud plebejský původ. Někdy
a u některých politiků mám dokonce pocit, že své plebejství dokonce
vystavují na odiv a neváhají je dokonce prezentovat i v Bruselu. Je to
sice upřímné, ale nějak se to do Bruselu nehodí, a koneckonců Brusel
bývá dost často i zmaten. Zejména, když se v překladu do 23 jazyků
nedaří zachytit jemný esprit žertování. Zvláště, pokud to žertování
není příliš vtipné ani v českém originále.
Vážným problémem, který souvisí s českým předsednictvím Evropské unie, je samotné heslo českého předsednictví, tedy Evropa bez bariér. Na parlamentní schůzce 17. února v Bruselu, kterou jsem zmínila
před chvílí, zazněla připomínka jednoho, pokud si dobře vzpomínám,
poslance polského Sejmu. Ten v souvislosti s hospodářským protekcionismem připomněl existenci bariér zabraňujícím přístup mladších
členských zemí Unie na pracovní trhy některých starších států. „Což
není i toto určitou formou protekcionismu?“ Ano, ale takového tichého, na který jsme si, bohužel, téměř zvykli. Není špatné, že tato připomínka zazněla. Byla přítomnými přijata souhlasně.
Evropa bez bariér je tedy moudré heslo českého předsednictví.
Mnohem moudřejší než slib o slazení, který patří do kategorie nepovedených vtipů. Ale odstranit tyto poslední protekcionistické bariéry
v době, kdy se stavějí nové, nebude vůbec jednoduché. Navíc jsme
svědky fenoménu, který zůstává ještě bez komentáře. Státy Evropské
unie v důsledku ekonomické recese vyhánějí zahraniční dělníky, které
kdysi potřebovaly. Jako nějaký nepotřebný odpad, který se už nehodí.
Udělali jste svou práci a teď překážíte. V takovýchto situacích se dobře
ukazuje skutečná úroveň společnosti, její humanita, její solidarita, její
údajná otevřenost. I toto je protekcionismus.
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Z vystoupení Vladimíra Remka na plenárním zasedání EP ve Štrasburku

Výroční zpráva (2007) o hlavních hlediscích
a strategických rozhodnutích SZBP - Evropská
bezpečnostní strategie a EBOP - Úloha NATO
v bezpečnostní struktuře EU (rozprava)

Druhý strategický přezkum energetické politiky
K dokumentu o druhém strategickém přezkumu této politiky jsem byl stínovým zpravodajem
a chtěl bych paní kolegyni Laperrouze poděkovat za její vynikající práci při hledání konečné
kompromisní podoby zprávy. Výsledek je konkrétnější a údernější, než byl původní text. Jak
se dalo čekat, s blížícími se volbami do EP se
stupňuje určitý populismus, směrovaný k voličům. Projevují se velké
ambice, na které lidé rádi slyší. Splnění je ale mnohdy za hranicemi reality. Ano, všichni bychom byli rádi, kdyby šlo řešit energetickou spotřebu
výhradně pomocí obnovitelných zdrojů. To by bylo ideální. Vyzývám ale
k realismu. Podobně je to se snahou protlačit do dokumentu ohromující
80 % snížení emisí do roku 2050 místo reálnějších 50 až 80 %.
Znovu se také opakují pokusy odpůrců jaderné energie vytěsnit tento
bezemisní a pro Evropu životně důležitý zdroj z celkového energetického mixu. Každému, kdo se nechce jen připojit k módní vlně a využívat politiku vyvolávání strachu z jádra, přece musí být jasné - bez jádra
se prostě neobejdeme. A budeme muset investovat i do nové generace
jaderných elektráren, do bezpečného ukládání a znovu využívání paliva i do jaderné fúze. Považuji za rozumné, že zpráva nakonec v podstatě podporuje místo jádra v mixu. Důležitá je podle mne konečně
i snaha lépe propojit energetické sítě, např. s pobaltskými státy. Ty
jsme nechávali léta „na holičkách“ a jen jim slibovali. A oceňuji také,
že je tu znovu myšlenka lepší koordinace využívání přenosových sítí,
možná i pomocí jakéhosi dispečinku, chceme-li.

Vážení přítomní, původně jsem se chtěl věnovat nebezpečí militarizace vesmíru, protože si myslím, že k tomu mám jako kosmonaut
blízko. Ale v předložených dokumentech se zdůrazňuje mimo jiné
potřeba využít bezpečnostní politiku v zájmu občanů Unie. Přitom
absolutně pomíjíme např. jejich názor na plánované budování nových
cizích základen na území Evropské unie. Konkrétně v Polsku a v České republice pokračují přípravy na umístění prvků systému americké
protiraketové obrany. A konkrétně v mé vlasti, to jest v Čechách, se
přitom absolutně přehlížejí zájmy a názory veřejnosti. Odtud z Evropské unie nezazněl jediný oficiální hlas na podporu zájmu občanů, pro
které tu snad Evropská unie existuje. Přitom dvě třetiny lidí v České
republice dlouhodobě odmítají cizí základnu. A to i přes mnohaměsíční - více než dvouletou - vysvětlovací a přesvědčovací kampaň. Podle mne je v EU něco špatně, když se zájmy lidí neodrážejí v našich
dokumentech, když jejich názory nemohou být v zájmu demokracie
brány v úvahu. Nedivme se pak, že se lidé od politiky Unie odvracejí,
neberou ji za svou anebo ji rovnou odmítají.
Další vystoupení ke zprávě:
Zlepšování energetické účinnosti informačních a komunikačních
technologií (celý text viz. www.vladimirremek.cz)

Mediální prezentace Vladimíra Remek (výběr):
ČT 1 – Retro, kosmonautika - ČT 2 – Host Dobrého rána z Brna, ČTK
– K uzavření základny USA na Guantánamu, Haló noviny – Představení kandidátky voleb do EP – K odporu proti radaru USA v ČR - Profilový rozhovor k volbám do EP 2009 - Šachový turnaj kosmonautů,
Právo – Šachový turnaj, TV Markýza (Slovensko) – Kosmonautika
a práce v EP

V pořadí už XI. ročník
šachového Turnaje kosmonautů o poháry V. Remka a A.
Gubareva čtyřčlenných družstev, pořádaný nadšenci ŠK
Smíchov za podpory vedení
Městské části Praha 5 a dalších sponzorů, vyhráli žáci
Sokola Udlice u Chomutova
a junioři Sokola Vyšehrad.
Ceny vítězům tradičně předal
patron turnaje V. Remek.

Mediální prezentace a akce Věry Flasarové
ČT1 - Týden v regionech z Ostravy - Haló noviny: články o práci
Evropského parlamentu, o konferenci na VŠB v Ostravě, rozhovory.
Očekávané akce: Konference ke školství na ÚV KSČM, 21.3., návštěva ZŠ pro handicapované děti v Karviné.

Kontakt: Vladimír Remek
Kancelář v Evropském parlamentu v Bruselu:
European Parliement
Bat. Altiero Spinelli
07F151
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Tel.: +32-2-284 71 31
Fax: +32-2-284 91 31
E-mail: vremek@europarl.europa.eu

Kancelář v Evropském parlamentu ve Štrasburku:
European Parliement
Bat. Louise Weiss
Kancelář v České republice:
T05030
V Závětří 1036/4
Allée du Printemps
170 00 Praha 7
BP 10024/F
Česká republika
F-67070 Strasbourg Cedex
Tel.: +420-266 791 676 (675)
Tel.: +33-388 177 131
Fax: +420-266 791 670
Fax: +33-388 179 131

Kontakt: Věra Flasarová
Kancelář v Evropském parlamentu v Bruselu:
European Parliement
Bat. Altiero Spinelli
07F154
60, rue Wiertz/Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Tel.: +32-2-22845913,
Fax: +32-2-22849913
E-mail: vflasarova@europarl.europa.eu

Kancelář v Evropském parlamentu ve Štrasburku:
European Parliement
Bat. Louise Weiss
Kancelář v České republice:
T05034
Českobratrská 4
Allé du Printemps
702 01 Ostrava
BP 10024/F
Česká republika
F-67070 Strasbourg Cedex
Tel.: +420 596 120 511
Tel.: +33-388 175 913
Fax: +420 596 120 511
Fax: +33-388 179 913
E-mail: kancelar.pep.ostrava@centrum.cz
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