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VLADIMÍR REMEK
nar. 1948. V EP: Výbor pro
průmysl, výzkum a energetiku,
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
(náhradník). Člen Delegace
pro vztahy EU s Ruskem
a Delegace pro vztahy EU
s Jihoafrickou Republikou.

VĚRA FLASAROVÁ
nar. 1952. V EP: Výbor pro
práva žen a rovné příležitosti,
Výbor pro kulturu, vzdělání
a tělovýchovu, Výbor pro regionální rozvoj (náhradník).
Delegace pro vztahy EU
s Běloruskem a Delegace pro
vztahy s Mexikem (náhradník).

V Evropském parlamentu ocenili význam kosmického letu V. Remka
Evropský parlament si občas připomíná významné události, které ovlivnily život celé Evropy. Letos se mezi takové akce zařadilo
i setkání, které bylo na půdě EP věnováno 30.výročí kosmického letu
Vladimíra Remka, dnes poslance EP za KSČM. Slavnostní setkání
bylo vlastně vyvrcholením řady akcí, které se k letu kosmické lodi
Sojuz 28 (posádka Gubarev - Remek) a komplexu Saljut 6 uskutečnily
jak v ČR, tak také v Moskvě a ve Štrasburku i Bruselu. Význam letu
prvního občana, který nebyl z tehdejších kosmických velmocí - tedy
ze Sovětského svazu ani USA - zdůraznil ve svém vystoupení v EP
i místopředseda Evropské komise, komisař pro podnikání a průmysl
G.Verheugen. Ten nejen upozornil na důležitost dalšího pokračování
aktivní evropské kosmické politiky, ke které byl jedním z prvních kroků právě let V.Remka, ale ocenil mimo jiné i jeho neohrožené počínání
při pomoci kolegovi E.Cernanovi a dalším lidem z vrtulníku, který
havaroval v roce 2001 u obce Okrouhlá na Písecku.
(pokračování na straně 4)

Kuba ještě za Fidela Castra
Sotva několik dní před odstoupením Fidela Castra z funkce prezidenta kubánského státu jsem měla, jako členka delegace politické frakce
GUE/NGL Evropského parlamentu, možnost navštívit ostrov, který už
půl století vyvolává tolik rozporuplných reakcí světa. Smyslem naší
cesty do Havany bylo vidět to, o čem se tak mnoho mluví. Jistěže,
během několika dní pracovní návštěvy nebylo možné udělat si komplexní obraz o složité skutečnosti.
Nedostatek materiálního bohatství postihuje široké vrstvy obyvatel už
půl století. A vlastně chudoba z dávných časů koloniálních jen plynule
přešla v chudobu jinou, vzešlou z rozhodnutí Kubánců protivit se nejmocnějšímu státu polokoule a jít jinými cestami, než jakými se ubírají
země, které touží po materiálním blahobytu a po tom druhu svobody, který je s materiálním blahobytem v souladu. Nedostatek zboží patří k životu
ostrova, k jeho realitě a je důsledkem ekonomického embarga a změn
v rozložení sil současného světa. Kuba je ostrovem ve dvojím smyslu.
Obklopena mořem a obklopena embargem. (pokračování na straně 3)
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Nebývalá „Kosmos párty“ v Moskvě...

Protiraketový obranný systém Spojených států
(rozprava)
Vladimír Remek, za skupinu GUE/NGL - Vážení přítomní, oceňuji,
že se problém umístění prvků americké protiraketové obrany na území
Česka a Polska, tedy na území Evropské unie, dostává na půdu Evropského parlamentu, tj. nejdemokratičtější instituce, protože přímo volené občany Unie, a těch se tento problém dotýká.
V této souvislosti zdůrazňuji, že se opírám jak o názory svých kolegů
z frakce GUE/NGL, tak o svoji vlastní zkušenost vojenského odborníka, ale hlavně o většinový názor občanů mé země, kde je 70 % obyvatel
proti umístění amerického radarového systému.
Americká protiraketová obrana je nám prezentována jako obranný
štít. Proč tedy nebylo například umožněno České republice prodat
pasivní radiolokační systém Tamara bez výkonných zbraňových prostředků do Číny? Zdůvodněním je, že by Čína získala neadekvátní
výhodu ve vztahu k ostatním zemím. Není to ale manipulace s pojmy?
Není pravým důvodem instalace radaru v České republice také získání
výhody? I laik chápe to, co znali válečníci už dávno před Hanibalem,
že totiž štít v rukou bojovníka je prostředek pro lepší a efektivnější
využití jeho meče.
Deklaruje se zvýšení bezpečnosti. Ale nejde vlastně o zvýšení bezpečnostních rizik? Budeme totiž logicky rázem cílem číslo jedna pro
potencionální protivníky. Tvrdí se nám, že máme USA vyhovět, abychom potvrdili, že jsme dobří spojenci. Kanada také nevyhověla a je
špatný spojenec USA? Nepoučila se třeba z účelového zdůvodnění
vojenských akcí v Iráku?
Divíme se reakci Ruska. Pokud USA jednostranně vypověděly dohodu o ABM a podnikají kroky, které jim mají přinést výhodu, pak se mi
tato reakce nezdá nelogická. Byla snad Spojeným státům po chuti před
lety blízká přítomnost sovětských raket na Kubě?
USA jsou určitě velmocí a jejich stanoviska, návrhy a požadavky nelze jen tak shodit ze stolu. Ale pokud nám jde skutečně o větší bezpečnost, zejména pro Evropu, cesta vede složitějším směrem vyjednávání
a dohod, a ne jednostranných kroků. V tom je zodpovědnost nejen velkých hráčů USA a Ruska, ale i nás samotných v Evropské unii.

V onen březnový večer nebylo asi na světě druhé místo, kde by se sešel
takový počet účastníků kosmických letů, jako v reprezentačních prostorách
velvyslanectví České republiky v Moskvě. Vedle Gubareva a Remka jsou
jména jako Romaněnko, Grečko, Leonov, Popovič, Kovaljonok, ale i z mladších Krikaljov a další legendami. Napočítal jsem soustředění nejméně třiceti
kosmonautů a to si zdaleka nečiním nárok na přesnost. Důvodem takové koncentrace lidí, patřících mezi pouhých pár stovek našich spoluobyvatel zeměkoule, byla přítomnost dvojice Vladimír Remek a Alexej Gubarev. Posádky
kosmické lodi Sojuz 28 a posléze na několik dnů i partnerů z komplexu Saljut
6, která si připomínala třicet let, uplynulých od jejich vesmírné mise.
Ruská federace kosmonautiky v součinnosti s českou ambasádou
a První česko-ruskou bankou uspořádala setkání, které bylo příležitostí,
aby se ale znovu potkali nejen lidé, kteří byli ve vesmíru, ale i jejich
kolegové, zajišťující kosmické lety - z konstrukčních kanceláří, výzkumných podniků, vysokých škol, kosmické agentury a dalších organizací,
činných v kosmonautice, ale také lékaři, raketoví odborníci, letci. A navíc
i jejich rodinní příslušníci - velmi často mající dobré kontakty, protože
jak je nevelká kosmonautická mezinárodní rodina v celosvětovém měřítku, není ani tak početná v užších kruhu bývalých sovětských a současných ruských kosmonautů a jejich příbuzných.
Musím ale konstatovat, že se nejen vzpomínalo, mluvilo se také
o budoucnosti kosmonautiky jak v Rusku, tak i v Evropě a v tomto
směru musel Vladimír Remek zodpovědět řadu fundovaných otázek.
Včetně dotazů na perspektivu projektu Galileo, protože i Rusko jak známo rozbíhá svůj systém družicové navigace GLONAS. Alexej Gubarev
při příležitosti setkání ocenil, že si i v České republice připomínáme jejich
společný let s Vladimírem Remkem a vzpomínal na své cesty k nám.
Podle všech účastníků moskevského setkání bylo zahájení letů mezinárodních kosmických posádek v programu Interkosmos přelomovým
bodem v dalším pojetí pilotovaných kosmických letů a další projekty jen
potvrdily, že kosmonautika jako taková je bezesporu jedním z nejvýraznějších příkladů nutnosti a prospěšnosti mezinárodní spolupráce. A už
jen pro zajímavost, Jurij Romaněnko mi potvrdil, že postavičku Švejka,
kterou mu na oběžné dráze kolem Země věnoval Vladimír Remek stále
má a její čestné místo v knihovně je neotřesitelné.

Regulační rámec pro konkurenceschopnost
automobilového průmyslu (rozprava)
Vladimír Remek, za skupinu GUE/NGL - Vážený pane předsedo,
vážení přítomní, jsem přesvědčen, že zpravodaj odvedl v tomto případě velký kus práce a prokázal značnou schopnost pro vyjednávání
a kompromisy. Zejména snižování emisí v automobilovém průmyslu
a přitom zachování si realistického pohledu na odvětví, které patří
mezi špičková v Evropě a je zároveň jedním z klíčových zaměstnavatelů, jak už bylo řečeno přede mnou, poskytuje více než dva a čtvrt
milionů pracovních míst a další miliony v návazných odvětvích, to
byl podle mého opravdu tvrdý oříšek. Výsledkem je podle mého
solidní a realistický dokument. Důležité je i to, že navíc podporuje
snahu výrazně zjednodušit legislativu ovlivňující automobilový průmysl dnes existujícími více než dvěma sty normami. V tomto duchu
jsem se jako stínový zpravodaj snažil zprávu podpořit také svými
pozměňovacími návrhy. Směřovaly především k tomu, aby ambiciózní plány na snižování emisí nepodrážely nohy jak rozvoji oboru
v Evropě, tak i naší konkurenceschopnosti se světem.

Městská konference v Ostravě
Na městské konferenci KSČM v Ostravě vystoupila Věra Flasarová se zhodnocením své práce v Evropském parlamentu. Zmínila se
především o problematice rovných příležitostí žen a mužů, která tvoří
hlavní náplň její práce v parlamentním Výboru pro práva žen a rovné
příležitosti. Stranická konference v Ostravě navrhla Věru Flasarovou
jako svou kandidátku do Senátu parlamentu České republiky pro
volební obvod 72, který tvoří především Ostrava-Poruba a některé
obce okresu Opava.

www.ﬂasarova.cz
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(pokračování z titulní strany) Stěží by však Kuba odolala „vyhladovění“, nebýt podpory některých latinskoamerických zemí, především Venezuely, která zemi dává štědré dary v podobě ropy, s níž
může ostrov naložit po libosti. Tedy ji i prodávat dál.
Kubánská společnost si potrpí na vzdělání. Patří k prioritám a studenti mají vše zadarmo. Na rozdíl od mnoha míst v latinskoamerickém prostoru, na Kubě neexistuje negramotnost. Stát věnuje značné
prostředky na vzdělání a na technické vybavení škol všech stupňů.
Avšak asi největším překvapením pro mě bylo, když jsem na Kubě
pátrala po symbolech kultu osobnosti Fidela Castra. Měly by tam být
přece všude hojně přítomné, vzhledem k jeho výjimečnému postavení v čele státu a ohledem na délku jeho vlády. A taky proto, že
se o jeho kultu u nás tak hodně mluví a píše. Pravdou je, že jsem
v Havaně po Castrově kultu nikde nenašla ani stopy. Sochy, transparenty, billboardy, nic. Pouze jeho knihy jsou za výklady a na pultech
knihkupectví. Naproti tomu pěstuje Kuba obdiv k Che Guevarovi.
Ovšem jeho kult, dá-li se to tak nazvat, proniká formou potištěných
triček, čepic, plakátů, fotografií a knih všude po světě. Che Guevara
je prostě moderní a paradoxně se i on stal zbožím.

Z vystoupení Věry Flasarové na plenárním zasedání EP
ke zprávě Ženy ve věznicích
Dámy a pánové,
francouzský filozof Michael Foucoult ve svém klasickém díle
nazvaném Dohlížet a trestat zmiňuje mimo jiné tři aspekty vězeňství, které bez ohledu na dlouhou historii trestu zůstávají přítomny
dodnes. Je to především původní záměr izolovat provinilce od společnosti. Dále trest nabízí prostor pro vnitřní vyrovnání se s vinou,
tedy pro katarzi, a konečně je zde aspekt moderní, který dává možnost nápravy a resocializace.
Více než polovinu vězněných žen v Evropě tvoří matky s jedním
dítětem. Počty se liší podle jednotlivých zemí, a také různé jsou
podmínky ve věznicích. Například v mé zemi, České republice, je
zásadním problémem přeplněnost ženských věznic. Na druhé straně existuje snaha odpovědných orgánů zmírňovat negativní dopady
trestu na ženy i rodinné příslušníky a usnadňovat těmto ženám návrat
do normálního života. Nicméně i zde pomoc vězňům při integraci do
společnosti naráží na nedostatek finančních prostředků potřebných
pro práci například sociálních kurátorů.
Souhlasím se zpravodajkyní, že je třeba zlepšovat podmínky pro
udržování rodinných vazeb, neboť odloučení od rodiny má spolu
s faktem viny a trestu za následek odcizení, což výrazně znesnadňuje návrat z výkonu trestu. Pochopitelně, mluvím o případech, kdy
rodinné vazby nebyly zpřetrhány již dříve. A ještě jedna důležitá věc.
Psychologické studie upozorňují, že právě pro ženy bývá obtížné
adaptovat se na těsné soužití se spoluvězeňkyněmi. Muži vynucené
soužití snášejí lépe a konflikty řeší snáze.
Děkuji za pozornost

Z vystoupení Věry Flasarové na plenjárním zasedání EP
ke zprávě O ženách ve vědě
Dámy a pánové,
zpravodajka vystihla důvody, které k tomu vedou, a které jsou
zakotveny ve stereotypech vnímání rolí mužů a žen, stejně jako
v závazcích žen vzhledem k rodičovství, rodině a dalším formám
péče. S těmito problémy se žena setkává ve všech oblastech společenského a kariérního uplatnění. Ve vědě a výzkumu však k tomuto
univerzálnímu znevýhodnění přistupují další faktory včetně kariérních systémů na vysokých školách, které jsou tradičně nastaveny
lépe na mladé muže a muže středního věku než na ženy.
Podotýkám, že vůbec nejde o to, abychom prosadily v těchto oblastech nějaká statistická kritéria a snažili se ženy uměle a navzdory
okolnostem prosadit k výzkumných týmů. Konzultovala jsem tuto
problematiku s některými odborníky ve své zemi. A dospěla jsem
k názoru, že i v této oblasti je třeba prosazovat podmínky k tomu,
čemu říkáme life-work balance nebo také sladění soukromého a profesního života. Oblast výzkumu, která je stále větší měrou závislá na
grantech, je prostředím poměrně tvrdé konkurence, v níž, bohužel
jako všude, hrají klíčovou roli peníze. Vědecké instituce mají zřídkakdy dostatek prostředků na samotný výzkum, natož, aby byly schopné pomáhat ženám v jejich situaci a vytvářet jim takové podmínky,
aby byly prostě schopné náročnou vědeckou práci sladit s rodinou.
Často se právě v těchto týmech prosadí ten, kdo s sebou, obrazně
řečeno, přináší co nejméně osobních problémů.

Naše média líčí Kubu jako ostrov nesvobody, na němž lid úpí
pod jhem režimu bratří Castrů. Není to tak jednoduché a černobílé. Většina Kubánců snáší všechna omezení dobrovolně, trpělivě
a s přesvědčením. Kdyby tomu tak nebylo, nemohl by režim přežít
půl století. Svým způsobem implantoval některé prvky lationskoamerického koloniálního systému, který byl silně hierarchizovaný
až kastovní. My, Evropané, si při posuzování cizích kultur, ať už
asijských nebo latinskoamerických, neuvědomujeme, že modernita
je v těchto zemích naroubována na zásadně odlišné základy, než
jaké máme my v Evropě.
Věra Flasarová

Konference o Evropské unii v Ostravě

S občany a podnikateli v Karviné
V lednu (25/1) se poslankyně Evropského parlamentu Věra Flasarová spolu se senátorem Eduardem Matykiewiczem sešli v Karviné se
zastupiteli a funkcionáři Komunistické strany Čech a Moravy. Setkání se
zúčastnili také podnikatelé z Moravskoslezského kraje a z Polska, především z příhraniční oblasti. Karvinský program Věry Flasarové vyvrcholil
večer setkáním s občany. Mluvilo se o ekonomických aktivitách kraje,
o zaměstnanosti a pracovních příležitostech, o životním prostředí, o projektech Evropské unie a podobně. Následujícího dne se Věra Flasarová
zúčastnila okresní konference KSČM ve Frýdku-Místku, kde delegáty
konference seznámila se svým působením v Evropském parlamentu.

www.vladimirremek.cz
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3

www.ﬂasarova.cz

ročník 3., číslo 1/2008

Financují: Věra Flasarová a Vladimír Remek
(pokračování z titulní strany) Další ze zúčastněných eurokomisařů Vladimír Špidla věnoval pozornost průkopnickým krokům, kterými se do evropské historie zapsali jak portugalští mořeplavci, tak také například Edmund Hillary a v neposlední řadě i V. Remek, do historie už zapsaný jako první kosmonaut Čech a Evropan. Hosty setkání v bruselském sídle
EP pozdravili, vedle V. Remka i tři další kosmonauti - D.Prunariu, dnes ředitel Rumunské
kosmické agentury, U.Guidoni, europoslanec z Itálie, který se účastnil dvou misí amerických raketoplánů a dnes v parlamentu zastupuje italskou levici a do třetice francouzský
astronaut J-F. Clervoy, představitel Evropské kosmické agentury (ESA). Početná řada hostů akce se tak dověděla mnohé podrobnosti o současné evropské kosmické politice i jajích dalších perspektivách, včetně informací o aktuálních letech laboratoře Columbus jako
součásti Mezinárodní kosmické stanice (ISS) a dopravního modulu Jules Verne. Nedílnou
součástí programu evropských aktivit ve vesmíru je i projekt družicové navigace Galileo.
Nemalý podíl V.Remka na jeho podpoře a formování pravidel pro jeho uskutečnění připomněla europoslankyně E.Barsi-Pataky, která je zpravodajkou pro dokument EP k projektu
Galileo. Ocenila i spolupráci a zkušenost stínového zpravodaje V.Remka při vyjednávání
konečné podoby dokumentů mezi EP, Radou EU a Komisí. Mezi vystupujícími byl i šéf
ruské mise při EU V.Čizov.
Zájem o kosmonautiku a hlavně o setkání s prvním Evropanem ve vesmíru přilákal
v poslední březnovou středu velké množství poslanců EP bez rozdílu politického zaměření, pracovníků evropských institucí i zaměstnanců parlamentu, kteří si mohli prohlédnout i dobové historické fotografie a navíc také shlédnout filmové záběry o přípravě a letu
posádky Remek - Gubarev i dokument TV EURONEWS.

Myslím si, že...
Radar není prvkem obrany

Uznání Kosova jako dárek sudetským Němcům

Byla jsem první z českých europoslanců, který v Evropském
parlamentu upozornil na to, že umístění radaru tzv. americké protiraketové obrany představuje velký problém bezpečnostní. Česká
vláda dlouho celou otázku odsouvala na okraj. Bohužel, se ukázalo, že úmysl USA posunout své strategické vojenské základny
více na východ, do těsné blízkosti Ruska, zakládá dokonce hrozbu
konfliktu. Domnívám se, že příkladem pro českou vládu by mělo
být jednání vlády slovenské, která i přes spojenectví s USA a členství v NATO a EU, dokáže zastávat vlastní názory. Česká vláda je
velkou částí domácí veřejnosti už dlouho podezírána ze servility
vůči USA. Neschopnost cokoliv vyjednat výměnou za radar, zdá
se, tuto servilitu ještě podtrhuje. Osobně ve svém stanovisku proti radaru na českém území ale zdůrazňuji hledisko bezpečnostní
a etické, s jakým ani obchodovat nelze. Radar není prvkem obrany,
ale nebezpečnou provokací destabilizující situaci ve světě.

Uznání samostatnosti Kosova ze strany české vlády je dárek,
jímž po sedmdesáti letech dědický stát Československa (Česká
republika) de facto uznává oprávněnost požadavku sudetských
Němců na odtržení části území od Československa z důvodů územní majority německé národnostní menšiny v části státu. Týž princip
nyní uplatnili etničtí Albánci vůči Srbsku a stejně jako Hitler v roce
1938 i oni dosáhli podpory rozhodujících evropských států. Dnešní
argumenty užívané pro podporu albánského odtržení jsou rovněž
velice podobné s argumenty, díky kterým bylo obětováno Československo. Má se jednat o mír a o bezpečí, přičemž je to nejméně
špatné řešení ze všech špatných řešení. Opět se vyvolává dojem, že
jiné řešení neexistuje. My dnes již spolehlivě víme, že jiné řešení se
nehledalo a nehledá. Ani před sedmdesáti lety, ani dnes.
Věra Flasarová
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Křest medaile V. Remka
vydané k příležitosti
30. výroči jeho letu
do vesmíru

Česká mincovna Jablonec vydala při
příležitosti 30. výročí letu V. Remka
do vesmíru pamětní stříbrnou medaili.
Jejím autorem je akademický sochař
Jan Lukáš. Podrobnější informace Česká mincovna Jablonec.
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