ROK PO VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE

Názory
osobností
kraje

Evropský volební program KDU-ČSL prosazuji v rámci
nejsilnější parlamentní skupiny Evropské lidové strany –
Evropských demokratů. Priority naší ELS-ED jsou efektivní cestou
ke zlepšení hospodářské i společenské situace v regionech i v ČR.
Každé zlepšení doma je přínosem současně i pro Evropskou unii jako celek.
Velkou výhodou pro mou práci je to, že se mohu opírat při jednáních v parlamentu
také o zkušené komunální politiky a odborníky z řad široké členské základny
KDU-ČSL. V Karlovarském kraji spolupracuji se ženami, které zodpovědně pracují
v různých oborech a myšlenky ELS-ED uplatňují v řadě oblastí veřejného života.
Jejich společnou „ženskou“ vlastností je cílevědomost a zodpovědnost za
nalezení shody. To je klíč k úspěšnosti jejich působení, které je protiváhou
radikálního a někdy i neopatrného přístupu mužů při řešení problémů. Také proto
mezi cíle ELS-ED patří i prosazování rovnosti žen a mužů ve veřejném životě.
Zuzana Roithová

Olga Haláková
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BEČOV NAD TEPLOU

Co nám přineslo roční členství v EU a v čem
vidíte přínos politiky ELS-ED?
Jako každý jsem zaznamenala výrazné změny. Mé děti získaly možnost stipendia od EU
a studují ve Francii. Díky Z. Roithové jsem měla příležitost tři týdny sledovat jednání komisí
a výborů EP v Bruselu. Největším přínosem pro
mne byla výborná úroveň komunikace a důsledná snaha o demokratickou diskusi různých
názorů na správu států EU.

Považujete nízkou účast žen ve veřejném životě za diskriminující? Myslíte si, že povinné
kvóty by situaci vyřešily?
Žen je v politice velmi málo. Měly by mnohem
více usilovat o své prosazení a měly by se vzájemně více podporovat. Pokud v politických
a správních orgánech převažují muži, prosazují tam své názory. Proto je nutné všemi prostředky posílit společenskou roli žen a prosazovat rovnost zastoupení mezi muži a ženami.

KARLOVARSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

krajská zastupitelka, výtvarnice
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Pavla Andrejkivová

KARLOVY VARY

ředitelka farní charity
Co nám přineslo roční
členství v EU a v čem vidíte přínos politiky ELS-ED?
Na první pohled se vstup do Evropské unie
projevil v mé práci především nárůstem problémů souvisejících s větší byrokracií a nutností splňovat evropské standardy kvality v sociálních službách. Po překonání těchto obtíží se
však začínají objevovat i výhody. V Evropě je
vztah k lidem, kteří potřebují naši pomoc, obecně velmi vstřícný. Podle politiky ELS-ED mají
občané právo spoléhat se na sociální podporu
a solidaritu, když jsou v nesnázích kvůli nemoci, nezaměstnanosti nebo jiným rizikům, která
mohou vést k jejich znevýhodnění. Zvláštní důraz klade Evropa na boj s vyloučením ze společnosti, které v současné době postihuje stále více lidí. Programy, které nabízejí řešení,
podporuje Evropská unie i prostřednictvím

Martina Jiráňová

svých finančních fondů. To je velká příležitost
pro řadu našich neziskových organizací.
Považujete nízkou účast žen ve veřejném životě za diskriminující? Myslíte si, že povinné
kvóty by situaci vyřešily?
Jsem přesvědčena, že ženy mají být v politice více zastoupeny, jejich účast by byla zárukou
posílení sociální péče, neziskových organizací
a dalších oblastí, které jsou blízké myšlení žen.

CHEB

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

podnikatelka
Co nám přineslo roční
členství v EU a v čem vidíte přínos politiky ELS-ED?
Je příjemné, že průjezd přes hranice je pro
nás nyní mnohem jednodušší. Máme lepší příležitost poznávat, jak to chodí u našich sousedů. V řadě věcí se máme co učit, ale zároveň
zjišťujeme, že i my máme Evropě co nabídnout.
Naše příroda a historické památky jsou skutečným bohatstvím, jehož cenu uznává a chrání
i evropská politika. Přísnější normy EU v oblasti životního prostředí znamenají sice pro naše
podniky vyšší náklady, ale jsou to investice, které v důsledku zpříjemňují život nám všem.

Považujete nízkou účast žen ve veřejném životě za diskriminující? Myslíte si, že povinné
kvóty by situaci vyřešily?
Nízká účast žen v politice není dána jejich neochotou, ale mnoho staletí zakořeněným vnímáním světa muži. Jedině změna jejich vidění
světa, přizpůsobení se novým výzvám současného životního stylu a vnímání role žen a mužů
v dnešní společnosti dokáže tuto situaci změnit.
Myslím, že kvóty by působily příliš násilně. Já
osobně bych si přála zastávat místo v politice
spíše díky svým schopnostem, které muži dokáží uznat, než díky kvótám.

Eliška Johnová

NEJDEK

důchodkyně

Co nám přineslo roční členství v EU a v čem
vidíte přínos politiky ELS-ED?
Se vstupem naší republiky do Evropské unie
si řada lidí spojovala hrozbu zvýšení cen zboží.
Skutečnost ukázala, že tyto obavy byly zbytečné. Nyní můžeme využívat širší nabídku výrobků často dokonce za nižší ceny, než dříve. ELSED si navíc klade za cíl vytvořit prostředí, které
bude zaručovat ochranu práv spotřebitele v celé rozšířené Unii. Při nákupech v zahraničí by
měl mít každý stejnou jistotu, jako když nakupuje doma v nejbližším obchodě. Zároveň by
měl mít možnost rozhodnout se pro dané zboží na základě přístupných a věcných informací.

Považujete nízkou účast žen ve veřejném životě za diskriminující? Myslíte si, že povinné
kvóty by situaci vyřešily?
Nedomnívám se, že naše neúčast je diskriminující a nejsem zastáncem povinných kvót
pro ženy. V každém případě však podporuji angažovanost žen v politice.
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Františka Peřinová
důchodkyně
BEČOV NAD TEPLOU

Co nám přineslo roční členství v EU a v čem
vidíte přínos politiky ELS-ED?
Ve všech státech Evropské unie narůstá problém stárnutí obyvatelstva. Těší nás, že se průměrná délka života stále prodlužuje, ale pro jednotlivé lidi to často přináší velké nesnáze
související se zdravotními problémy a často
i značnou osamělostí. Doufám, že se Evropské
lidové straně podaří prosadit program, ve kterém podporuje výzkum v oblasti chorob staršího věku jako jsou Alzheimerova a Parkinsonova choroba, artróza a revmatismus. Jejich cílem

je, aby evropští senioři prožili období důchodu
v tělesné i duševní pohodě, nikoliv v bolesti
a izolaci. A to bych přála i našim starším lidem.
Považujete nízkou účast žen ve veřejném životě za diskriminující? Myslíte si, že povinné
kvóty by situaci vyřešily?
Není dobře, když ženy nejsou při rozhodování, chybí tam jejich názor. I když se mi povinné
kvóty nelíbí, je možné o nich uvažovat jako
o přechodném ustanovení, které by napomohlo demokracii.

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Z. Roithová a C. Svoboda na návštěvě v kraji
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Cordula Prochásková

SOKOLOV
pracovnice Úřadu práce v Chebu – odd. zahraniční zaměstnanosti
Co nám přineslo roční
členství v EU a v čem vidíte přínos politiky ELS-ED?
Náš kraj trápí velká nezaměstnanost. Vím, že
řešení tohoto problému čeká nejen naši republiku, ale i další státy Evropské unie. Vždyť jeho
úspěšné zvládnutí je podmínkou harmonického
rozvoje Evropy. Přitom pasivní opatření na podporu nezaměstnanosti považuje ELS-ED pouze
za krátkodobé řešení. Dlouhodobý význam nabízí koncepce trvale udržitelného rozvoje, která
bude podporovat rozvoj výzkumu a nových průmyslových technologií, a tím umožní vytvoření
nových pracovních příležitostí. Z Evropy může-

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Mgr.

me čerpat nápady a inspiraci, ale hlavní kus práce leží na regionech. Ty mohou nejlépe posoudit, jaké konkrétní prostředky lze využít právě
v daném místě.
Považujete nízkou účast žen ve veřejném životě za diskriminující? Myslíte si, že povinné
kvóty by situaci vyřešily?
Jsem si vědoma nelehkého postavení žen
a jsem přesvědčena, že to, co jim brání v účasti
v různých funkcích, je obecný stav naší společnosti a je diskutabilní dovolávat se změny zákonnými nařízeními. O tu se musíme přičinit všichni
vzájemnou komunikací a ochotou k dohodě.
MUDr.

Taťána Tekelíková

Karolína Tekelíková

učitelka

lékařka

OSTROV

Co nám přineslo roční členství v EU a v čem
vidíte přínos politiky ELS-ED?
Otevřením hranic se rozšířily možnosti uplatnění našich občanů v cizině. To má význam především pro mladé lidi, kteří se na vstup do ciziny mohou důkladně připravit. Protože
cestování za poznáním i za prací je důležité pro
všechny občany EU, důraz na jazykové dovednosti a mobilitu je jednou z priorit ELS-ED. Ve
svém programu považuje za významné podněcovat lidi k tomu, aby se učili dva nebo více jazyků a aby aspoň půl roku studovali v zahraničí. Prioritou je také naučit žáky podnikavosti
a sebedůvěře. Jen tak mohou v evropské konkurenci samostatně obstát.

OSTROV

Považujete nízkou účast
žen ve veřejném životě za
diskriminující? Myslíte si,
že povinné kvóty by situaci vyřešily?
Nízké zastoupení žen v politice se mi nezdá diskriminační, ale silně alarmující. Ve vyspělých zemích je žena coby veřejně činná osoba víceméně
normální jev. Domnívám se, že situace u nás je
dána m. j. politickou kulturou. Málokdy se setkáme s tím, že politici dojdou k opravdovému
konsenzu, jde spíše o vytlačování soupeře „z ringu“. Ženy nerady soupeří, mají raději dohodu.
A to je to, co v naší politické kultuře a vůbec
i v naší morálce stále chybí. Zavedení kvót je spíše umělým řešením. Důležitější je, aby se muži
učili lépe komunikovat, mít více empatie a více
sebezapření. Ženy by se naopak měly přestat bát
říct svůj názor veřejně, měly by se učit asertivitě
a vnášet do politiky své ryze ženské vlastnosti.

