
Pokud mám zhodnotit svůj druhý rok působení na 
půdě Evropského parlamentu, musím konstatovat, 
že se jednalo možná až o příliš turbulentní období. 
Předchozí rok byl poněkud náročnější a plný 
nečekaných a často nikým nechtěných výzev. 
Pozitivních věcí, které se v tomto období udály, bych 
napočítala na prstech jedné ruky.

K těm nejzásadnějším však určitě patří to, že jsem se 
stala matkou. Všechny maminky mi určitě potvrdí, že 
taková životní událost vás do jisté míry navždy změní. 
Nicméně určitě ne k horšímu. Na svět okolo sebe se 
začnete dívat trošku jinou optikou, a to není rozhodně 
k zahození.

Myslím, že »mateřský prvek« v politice je třeba. A ono, 
co si budeme vykládat, odskakovat si řešit jednu 
evropskou krizi za druhou od přebalování může být 
poněkud náročnou disciplínou a dá vám věci do určité 
perspektivy. Troufnu si však říci, že jsem tento svůj 
přerod zvládla vcelku obstojně a nemělo to snad žádný 
vliv na moji práci, posouzení je ale pochopitelně vždy 
jen na vás.

Před neformálním summitem EU v Bratislavě jsem premiérovi ČR Bohuslavu 
Sobotkovi odeslala otevřený dopis, ve kterém jsem ho vyzvala, aby stejně jako 
německý vicekancléř a předseda frakce SPD Sigmar Gabriel odmítl smlouvy 
TTIP a CETA. Z odpovědi pana premiéra je všem jasné, že žádné výhrady 
k oběma smlouvám nejsou připuštěny. Text dopisu nejprve říká, že ČR je 
dlouhodobě pro vyjednání a schválení obou smluv. To vím, a právě to se 
snažím změnit, protože obě smlouvy považuji z jejich podstaty za škodlivé.

Dále text odpovědi premiéra říká, že nechceme Unii rozdělovat, a že žádný 
ze států zatím ofi ciálně neinicioval konec jednání. Nevím, zda pro zkušené 
politiky je potřeba čekat na formální požadavek na Evropské radě, ale vysocí 
představitelé Francie se opakovaně vyjádřili pro zastavení vyjednávání TTIP. 

Závěr dopisu je ze všeho nejvážnější. Tvrdí, že proces přijetí smlouvy CETA 
je již nastartován a vláda ČR jednotně podporuje rychlou ratifi kaci této 
smlouvy v parlamentu. Pokud jde o tak závažné dokumenty, jako je smlouva 
CETA, kam vláda spěchá? Nebojí se náhodou, že se lidé začnou zajímat, co 
je obsahem této smlouvy, a mohli by požadovat její neschválení? 

Kdo mě sledujete delší dobu, zajisté víte, že se 
věnuji problematice palmového oleje a následkům 
jeho nadměrné konzumace nejenom na životní 
prostředí a biodiverzitu, ale také na životní 
a sociální podmínky pracovníků, kteří jej sklízejí. 
Dokonce budu k tomuto tématu pořádat další 
akce v září (zůstaňte na příjmu).

Bohužel se nejedná o problém svou podstatou 
ojedinělý, ale čím dál častější a evidentně rostoucí. 
Na vině je především současné konzumní 
založení ,,vyspělé společnosti“, jejíž jsme nedílnou 
součástí a která se nezastavitelně a bezohledně 
žene dál a dál za mamonem větší spotřeby 
a vyššího růstu. Pří této honbě však úmyslně 
slepě přehlíží následky, které tím způsobuje 
nejenom sobě, ale společnostem méně vyspělým, 
na které s klidem a arogantní ignorací přenáší 
všechny negativní externality tohoto způsobu 
života. Proto se nemůžeme divit, že kromě 
hořících deštných pralesů a snižování biodiverzity 
planety, díky nadměrné spotřebě a užívání 
palmového oleje ze strany nadnárodních 
korporací i nás, se nám pomalu začínají 
vynořovat i průšvihy v jiných částech světa, kam 
směřujeme své nové konzumentské zájmy.
Jistě znáte avokádo, že? V dnešní době tolik 
oblíbené ovoce, které pro jeho univerzálnost valná 
většina food bloggerů a bloggerek strká téměř 
do všeho a které tak pomohli proslavit. Kdo by 
samozřejmě nejedl něco, co je zdravé a trendy, že? 
Navíc celosvětově roste obliba mexické kuchyně, 
kde je tato surovina nezastupitelná. Žijeme v době, 
kde se této plodině téměř nevyhnete. Nastavený 
trend, který rapidně zvýšil spotřebu avokáda 
po celém světě, má však také svoji odvrácenou 
stranu, kterou vám načančané instagramové fotky 
a videa food youtuberů již neukážou. A tak se 
dozvídáme, že se v důsledku obrovské celosvětové 
poptávky lidí po populární surovině rapidně zvedly 
ceny avokáda. A vysoké ceny s sebou nesou 
i vysoký zájem o pěstování této suroviny. Proto 
najednou zjišťujeme, že díky ekonomickému tlaku 
dochází k masivnímu odlesňování a znečišťování 
životního prostředí v Mexiku. Pěstování avokáda je 
v současnosti výhodnější než pěstování kukuřice 
a dokonce i sázení a těžba dřeva. Máte tak zde tu 
samou situaci, která vypukla okolo palmového 
oleje před 3/4 rokem.

A já se ptám, co bude příště? Co nám natolik 
v budoucnu zase zachutná, že tím zcela bezohledně 
zdevastujeme další kus planety, cizího státu 
i životy jeho obyvatel?

V jednom periodiku se objevil článek s názvem 
„Dalších sedm let života pro OKD“,  kdy po 
třech měsících v úpadku rozhodli věřitelé OKD 
o řešení úpadku společnosti reorganizací. Z mého
pohledu se však nejedná o sedm dalších let života 
pro OKD, ale především sedm let normálního 
života pro jeho zaměstnance. Osobně vítám toto 
rozhodnutí insolvenčního soudu a věřitelů, které 
dalo současným zaměstnancům alespoň nějaké 
naděje do budoucna. I když se jedná o Pyrrhovo 
vítězství. Jakýkoliv řízený útlum těžby je však lepší 
než rozprodání majetku a okamžité propouštění 
tisíců nevinných zaměstnanců. Současní věřitelé 
tak mají dostat pouhá 2,5 % z hodnoty jejich 
pohledávek, pravděpodobně však nedostanou 
nakonec vůbec nic. Za současnou situaci nemohou 
řadoví zaměstnanci ani tito věřitelé, přitom budou 
nakonec nejvíc biti. A ti, kdo za to opravdu mohou, 
s největší pravděpodobností zase utečou. A já se 
neustále ptám, kdy budou potrestáni ti, co jsou 
zodpovědní za zpackanou privatizaci OKD i za to, 
že byla tato společnost následně pravděpodobně 
vytunelována? Je pěkné, že se bude uhlí ještě 
sedm let těžit, ale bez vyvádění peněz ze 
společnosti by se mohlo těžit i dalších x let navíc. 
Je mi z toho velmi smutno. Nezbývá nám než 
doufat, ze skuteční viníci budou nakonec 
potrestáni a během těch sedmi let, co jsme 
dostali, vymyslet jak se postarat o lidi, kteří 
nikoliv díky svému zavinění budou v budoucnu 
krutě trpět. Doufám, že si zde stát splní 
nezpochybnitelné povinnosti vůči svým občanům.

Rok druhý 

Otevřený dopis premiérovi

Avokádo novým palmovým olejem? 

Tresty za vytunelování OKD 
v nedohlednu

Již minulý rok jsem upozorňovala na to, že 
zájem české veřejnosti o dění v evropských 
institucích nebývale roste. Tento trend zdárně 
pokračoval i v roce předešlém. Bohužel však 
nikoliv v souvislosti s pozitivním děním, jak 
bych si sama přála, ale především s děním 
negativním. Řekněme si to na rovinu, Evropská 
unie prožila pravděpodobně nejhorší rok za svoji 
desítky let trvající existenci. A nejsem si úplně 
jistá, že nás nějaké lepší roky čekají…
Za tu dobu jsme se museli s kolegy vyrovnat 
s řadou výzev i neočekávaných překážek. 
S vrcholem fi nanční krize v Řecku, nekončící 
migrační krizí, zbytečným trestním stíháním 
jednoho z nás, několika teroristickými útoky, 
a to včetně útoku v přímé blízkosti Evropského 
parlamentu v Bruselu, s následně na několik 
měsíců zavřeným Bruselským letištěm, 
s rapidním nárůstem pravicového extremismu 
v několika státech EU, s emisním skandálem 
největší evropské automobilky i s nikým 
neplánovaným odchodem Velké Británie z EU.

Náš poslanecký klub přišel za tragických 
okolností o dlouholetého kolegu a přítele a my 
jsme v našich řadách přivítali kolegu, troufnu 
si říct staronového. Říká se, že co vás nezabije, 
to vás posílí. Do jisté míry je to určitě pravda. 
Jenom se to nesmí přehnat.
Ke vší této velmi nestandardní agendě jsme 
však museli s kolegy zvládat i naši běžnou 
práci. Mohu s hrdostí říci, že se nám to všem 
povedlo. A to i našemu kolegovi Jaromírovi, 
který byl do víru dění hozen zcela nepřipraven 
neočekávanou ranou osudu.
Celý minulý rok tak zdárně pokračoval 
můj boj s ignorací nebezpečí, které s sebou 
přináší Transatlantické obchodní a investiční 
partnerství (TTIP). Boj, který se zdál ze začátku 
naprosto beznadějný, dnes ale již překvapivě 
vypadá jako boj, v němž je možné vyhrát.
Objevila se i témata nová – jako např. palmový 
olej a negativní následky jeho nadměrného 
používání. Některá témata se naopak dále 
rozvinula – nejenom zbytečné nadužívání 
nebezpečných pesticidů, ale celkově i všech tzv. 
endokrinních distributorů.
Z legislativních dokumentů jsem nejvíce 
času strávila u nových nařízení týkajících se 
zdravotnických prostředků, revize směrnice 
o snížení národních emisí některých látek
znečišťujících ovzduší či reformy evropského 
systému obchodování s emisními povolenkami. 
V oblasti dopravy jsem se dále věnovala 
problematice překotně se vyvíjejícího trhu 
s drony a samozřejmě nemohu také opomenout, 
že jsem se stala místopředsedkyní Vyšetřovacího 
výboru pro měření emisí v automobilovém 
průmyslu, který byl Evropským parlamentem 
zřízen pro vyšetření kauzy Dieselgate. Což mi 
sebralo veškerý zbylý čas.

Řeknu to na rovinu, tisíckrát radši bych se 
věnovala této pro mnohé možná nezáživné práci, 
než se neustále dívala, jak Evropou plane další 
a další nesmyslná krize a jak se ze společnosti 
i přes veškerou snahu všech dobrých lidí, které 
znám, vytrácí zbytky hodnot i základní lidská 
slušnost, pokora a sounáležitost. Bohužel 
žijeme v době, kdy se z lidských myslí vytrácí 
zdrženlivost i zdravý rozum a na všech frontách 
vítězí jednoduchá hesla, zkratky i řešení…!

Proto mým největším přáním do třetího roku 
mého působení na evropské půdě je to, aby 
Evropa zažila alespoň trochu klidu, aby mohla 
vydechnout a abychom všichni společně mohli 
vyřešit problémy, které již před námi leží. 

A že jich rozhodně není málo. 
Myslím, že bychom si to všichni zasloužili…

„TTIP je zdá se pohřbeno. EU 
a USA se nejsou schopny 
dohodnout a vyjednávání jsou 
tedy odsouzena k nezdaru. 
Jedná se o skvělé vítězství  
zdravého rozumu a soudnosti. 
Konec podlézání americkým 
korporacím. Vraťme se 
k esenci. Evropa má sloužit 
primárně občanům.“

Otevřený dopis včetně odpovědi k přečtení na mém webu 

www.konecna.cz
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Palmanach – problematika 
palmového oleje 

Vytváříme Evropu pro občany nebo 
pro korporace a jejich zisky?

Návštěva Pelhřimova

Téma palmového se mi otevřelo někdy na konci 

roku 2015. Tehdy jsem se poprvé dozvěděla  

o požárech v Indonésii a zcela jsem užasla. Deštné

pralesy byly v plamenech a s nimi všechno živé  

v nich. Ekologické škody byly závratné a zdálo se, 

že o tom vlastně nikdo neví. Jako bychom se všichni 

dívali na druhou stranu a nechali Indonésii hořet. 

Nikdo o tom neinformoval, málokdo o tom mluvil 

a zdálo se, že to nikdo neřešil. Začala jsem se tedy 

o téma zajímat a vůbec jsem přitom netušila, že

otevírám Pandořinu skříňku. Požáry v Indonésii 

souvisely s korupcí, zaslepeností, dětskou prací, 

ekologickou devastací, porušováním lidských 

práv, nenasytností nadnárodních korporací, 

pokolonializačním rozvojem a dalšími problémy, 

nad kterými povýšeně stál palmový olej. Přečtěte 

si na mém webu brožuru, kterou jsme k tomuto 

tématu připravili. 

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu. 

„Paní předsedající, dovolila bych si tlumočit vzkaz britského 

občana Neila Holmese Applu, se kterým se zcela ztotožňuji. 

Jeho vzkaz Applu je prostý: pokud bude hořet jeho obchod, 

nemá volat hasiče, pokud bude jeho obchod vykraden, nemá 

volat policii, nesmí používat k přepravě zboží veřejné silnice, 

protože pokud se Apple nepodílí na placení daní tak jako my 

ostatní, tak nemá právo využívat služby, které jsou z našich 

daní placeny. 

Vlastní občany za neplacení daní trestáme i odnětím svobody  

a s korporacemi uzavíráme pochybné dohody. Pan Juncker 

dnes sice zapomněl zmínit, jak se to vlastně dělá, ale my musíme 

této praxi učinit přítrž, protože jinak nikomu nevysvětlíme, že 

děláme Evropu pro občany, a nikoliv pro korporace a jejich 

zisky.“

Poslední zářiový den jsem navštívila město Pelhřimov. 

Navštívila jsem místní domov seniorů, kde jsem se s paní 

ředitelkou bavila především o nedostatku kvalifikovaného 

personálu. Dále jsem se setkala se starostou Pelhřimova 

Františkem Kučerou. S panem starostou jsme diskutovali  

o zaměstnanosti v okrese Pelhřimov a nakládání s odpady. Na

závěr návštěvy jsem se setkala s občany při besedě. Účastníky 

nejvíce zajímala problematika palmového oleje a budoucí vývoj 

Evropské unie. Po celou dobu mě doprovázel kandidát do 

Zastupitelstva Kraje Vysočina Pavel Hodáč.

Stanovisko ke Komplexní hospodářské a obchodní 
dohodě mezi Evropskou unií a Kanadou (CETA)

Zásadně odmítáme uzavření dohody CETA v podobě, jak byla předložena 
Evropskou komisí. Ve svých principech se neliší od smlouvy TTIP a byla vytvořena 
za účelem další privatizace a deregulace veřejných služeb.
To v důsledku může vést k ohrožení zdraví spotřebitelů a práv zaměstnanců. 
Stejně tak smlouva CETA otevírá dveře dalším mezinárodním arbitrážím. Navíc 
se Evropská komise rozhodla obejít parlamenty členských států.

Hlavní argumenty:
* Ve smlouvě CETA je využíván systém tzv. negativních seznamů. To znamená,
že všechny služby, které nejsou jmenovitě uvedeny, budou podléhat liberalizaci. 
Platit to může i pro služby, které dosud nevznikly, nebo dnes nejsou 
považovány za klíčové. Jedná se o radikální změnu oproti pozitivním 
seznamům, které byly  v obchodních smlouvách EU dosud používány a které 
obsahovaly pouze ty služby, s jejichž liberalizací vlády souhlasily, takže jiné 
sektory zůstaly nedotčeny. Jde o zásadní omezení práv jednotlivých států na 
regulaci.

* Smlouva CETA obsahuje zavedení zvláštních arbitrážních soudů, které budou
stát nad právními systémy jednotlivých států. Výhradní přístup k němu budou 
mít zahraniční a velcí investoři, státy se budou moci vždy jen bránit. Pro tento 
systém není žádný důvod, protože jak státy EU, tak Kanada mají dostatečnou 
právní ochranu investic. Naopak jeho zavedení by podpořilo spekulativní žaloby 
a utrácení veřejných prostředků na obhajobu. * CETA také vytváří nerovné 
postavení farmářů, které povede na evropské úrovni buď k likvidaci některých  
z nich nebo ke snížení produkčních standardů.

* Rizika plynoucí z CETA jsou oproti hospodářským ziskům obrovská. CETA
by měla během deseti let přispět k růstu 0,03 – 0,08 % HDP EU a růst reálných 
mez by měl být 0,06 %. Veškeré tyto oficiální odhady jsou hospodářsky 
naprosto marginální.

* Evropská komise plánuje CETA považovat za „předběžně platnou“ pokud
ji odsouhlasí Evropská rada. Je tím zpochybněna demokratická role jak 
evropského, tak národních parlamentů.

Parlamentnílisty.cz Konečná: Američané se prostě rozhodli, že svět bude krvácet, 
zatímco oni budou v klidu spát. USA se chovají jako diktátor. A jejich myšlenky na 
světovládu…

Sociální dumping v EU

Dne 14. 9. 2016 jsme na plenárním zasedání ve Štrasburku hlasovali o zprávě 
o sociálním dumpingu v EU. Zpráva je založena na úvaze, že existuje značná
asymetrie mezi realitou stále více rozvinutého vnitřního trhu EU 
a nedostatečnou ochranou sociálních práv v EU. 

Nekalá hospodářská a sociální soutěž je nejen překážkou k udržení vysoké 
úrovně sociální ochrany v EU, ale především povzbuzuje hospodářské subjekty 
snížit své náklady na pracovní sílu, a tak jsou postupně podkopávány sociální 
standardy a snižují se finanční prostředky nezbytné pro zajištění vysoké úrovně 
sociální ochrany. 

Tato asymetrie mezi hospodářskými svobodami a sociálními právy má také 
značný politický dopad, neboť oprávněně podněcuje pocit, že EU oslabuje 
jednotlivce i celé komunity, místo aby je chránila. 

Z mého pohledu je tedy jediným řešením této celkově neutěšené, roky velmi 
zanedbávané a evropskými elitami zcela přehlížené oblasti, alespoň částečná 
harmonizace sociálních práv v celé EU s cílem vytvoření více sociální Evropy. Jen 
tak lze zabránit tolik dnes diskutované sociální turistice a útěku lidí z východní 
Evropy do té západní. 

I přesto, že byla původní zpráva v průběhu vyjednávání značně oslabena, 
obsahuje poměrně solidní seznam konkrétních kroků jak v budoucnosti zabránit 
sociálnímu dumpingu a posílit sociální ochranu v EU, proto jsem ji podpořila.

15 LET OD 11. ZÁŘÍ Podle 
europoslankyně KSČM Kateřiny 
Konečné americké intervence 
na Blízkém východě po 11. září 
2001 vedly k destabilizaci nejen 
celého regionu, ale i Evropy a Asie. 
„Američané se prostě rozhodli, 
že svět bude krvácet, zatímco 
oni budou v klidu spát,“ zlobí se 
Konečná. 

Jak hodnotíte americké vojenské 
a politické intervence na Blízkém 
východě po 11. září 2001? Jsou 
na tom dotčené země Blízkého 
východu nyní lépe? Jsou tyto země 
více prosperující, stabilnější, je tam 
více bezpečno a podařilo se omezit 
islamismus a terorismus?

Myslím, že každý, kdo někdy slyšel 
o Islámském státu, ví, že americké
intervence na Blízkém východě po 
11. září 2001 vedly k destabilizaci
nejen celého regionu, ale i Evropy  
a Asie. Islámský stát například operuje 
v Iráku, Libyi a snaží se dostat do 
Afghánistánu a já opravdu nehodlám 
podceňovat inteligenci laskavého 
čtenáře, abych mu říkala, co mají tyto 
země společného. Co udělali po pádu 
Saddáma Husajna jeho generálové? 
Přidali se k Islámskému státu a stali 

se jedněmi ze strůjců jeho vojenského 
úspěchu. Od roku 2001 do roku 2014 
zemřelo kvůli teroristickým útokům 
v Afghánistánu až 17 tisíc a v Iráku 
až 43 tisíc osob. Stabilita a bezpečnost 
se tedy nekonají. Američané se 
prostě rozhodli, že svět bude krvácet, 
zatímco oni budou v klidu spát. Tedy 
respektive by v klidu spali, kdyby 
neměli sami na své půdě obrovské 
problémy s násilím.

Co byste vzkázala Georgi Bushovi 
a takzvaným neokonzervativcům? 
Co měl americký prezident po 11. 
září dělat? Do jaké míry Bush věci 
aktivně ovlivňoval a do jaké míry 
byl jen loutkou nějakých skupin?

George Bush udělal tak špatná 
rozhodnutí v zahraniční politice, že by 
si zasloužil postavit před mezinárodní 
soud. Po 11. září místo toho, aby se 
snažil potrestat teroristy, rozpoutal 
válku v Iráku ve jménu nastolení 
demokracie. Místo snahy o odříznutí 
financování islamistů  se ještě více 
sblížil se Saúdskou Arábií, která 
financuje radikální islám po celém 
světě. Bush byl samozřejmě loutkou 
svých finančních přispěvatelů 
do kampaně – zbrojařské lobby.  
A neokonzervativcům bych vzkázala, 

ať se přestanou plést do věcí, kterým 
nerozumějí, jejich myšlenky na 
světovládu USA způsobily akorát 
chaos a oběti na životech.

Jaký přístup by podle vás měla 
americká administrativa zaujmout 
k dění na Blízkém východě?

Měli by už jednou pro vždy uznat, 
že nejen Blízkému východu prostě 
nerozumějí, ale držet se od něj co 
nejdále. Jsem přesvědčena, že by 
to nejraději udělali, kdyby nebylo té 
vzácné ropy.

Z hlediska stability Blízkého 
východu, bylo by lepší, kdyby vyhrál 
Trump, nebo Clintonová?

To je jako ptát se, do jaké nohy bych 
se chtěla nejraději střelit. Trump je 
neřízená střela a Clintonová je jestřáb, 
který se na destabilizaci Blízkého 
východu přímo podílel. Obě volby jsou 
velmi špatné pro stabilitu světa.

Jak hodnotíte současnou úlohu 
Ruska na Blízkém východě?

Bez Ruska se efektivně proti terorismu 
bojovat nedá (viz Sýrie), a pokud 
máme věřit mnoha americkým 
prohlášením, tak to je přesně to, o co 
jim jde. Myslím, že je načase ukázat, 
kdo na jaké straně stojí, a přestat 
se vymlouvat. Spolupráce s Ruskem 
může jistě přinést více dobrého než 
odmítání spolupráce s ním.

Celý rozhovor najdete 

na mém webu 

www.konecna.cz

2



Navštívila jsem Litoměřice

Dobrovolnictví je jedním z klíčů ke změně

28. říjen

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu

Pane předsedající, vážený pane komisaři, vážená paní zpravodajko, žijeme v dosti atomizovaném světě a základní vazby mezi lidmi se vytrácejí a jsem přesvědčena, že dobrovolnictví je jedním z klíčů ke změně. 

Propagací, podporou a rozvojem dobrovolnictví a oceňováním jeho přínosu se můžeme podílet na vytváření příjemnějšího prostředí pro nás všechny. Dobrovolnická činnost nabízí pomoc těm, kteří to 

potřebují, a zároveň poskytuje smysluplnou náplň lidem, kteří pomáhají, což podporuje mezilidskou solidaritu a spolupráci.

Až příliš často tady i v této budově hovoříme ve frázích a myslím, že bychom si měli radši poslechnout příběh z praxe. Toto o dobrovolnictví píše dlouholetá dobrovolnice z České republiky: „Věnuji svůj čas 

lidem, kteří ho potřebují, hrála jsem s jednou paní dvě hodiny karty, s jinou jsem hodinu mlčela a držela ji pevně za ruku. Také jsem jednou dlouhý čas poslouchala zajímavé povídání o létání po celém světě. 

Je to zvláštní, celý život létáte v oblacích, máte vše, co chcete mít, a pak vám přinese úsměv někdo, kdo jezdí k moři autobusem. Ale taky má všechno, co chce mít.“ Dobrovolnictví je potřeba dělat srdcem, 

touhou a vnitřní silou. Tohle není o penězích, prestiži a závodech, kdo víc, dál a nejlépe. Takovéto lidi bychom měli podporovat a nabízet jim pomocnou ruku. Chtěla bych tady říct, že si velmi vážím všech 

evropských dobrovolníků a jejich činnosti. Jsou to lidé, co neodvrátí oči, když vidí, že někdo potřebuje jejich pomoc, a vidí, že součástí lidského života je i vytváření hodnot, spolupráce a lidské sounáležitosti. 

To jsou lidé, kteří si zaslouží naši podporu, to jsou lidé, o kterých tady máme mluvit daleko častěji.

Bylo mi ctí být na Pražském hradě a moci oslavit nejvýznamnější den, který Česká republika slaví. 

Jsem také moc ráda, že jsem mohla být u vyznamenání osobností, jejichž společným jmenovatelem 

je, jak řekl pan prezident, slovo tradice … Musím se zmínit alespoň o dvou z nich, které znám nebo 

jsem znala osobně. Především o Josefu Mandíkovi, dlouholetém kolegovi, kterého jsme před pár dny 

ztratili  a navždy nám  zůstane v srdcích. Pan „včelička“, jak se mu říkalo, byl nejen stejně pilný         

a pracovitý jako včely, které měl tak rád, ale také věčně optimistický a usměvavý. Paní 

velvyslankyně Eva Filipi je neskutečná žena, která i přes krutosti války zůstává tam, kde ji nejen 

naši občané potřebují, v centru Sýrie, v centru bojů. Patří jí dík nejen za její odvahu a statečnost, 

ale také za to, že se nikdy nezaprodala jedné straně, propagandě, ale vždy po celou dobu, co ji 

znám, hájila pravdu, a to i ve chvílích, kdy to rozhodně nebyla volba jednodušší cesty, a ve chvílích, 

kdy nevěděla, co to pro ni samotnou může  v budoucnu znamenat. Hájila zájmy naší země bez 

ohledu na sebe. A takto by se podle mne měli chovat všichni diplomaté a lidé, kteří nás reprezentují.

Ve středu 19. 10. jsem navštívila Litoměřice. Setkala jsem se s vedením města a debatovali jsme především 

o zdravotnictví a aktuální politické situaci. Prohlédla jsem si památky města včetně podzemní expozice

o dole Richard. V minulosti se tam těžil vápenec a dnes je tam úložiště radioaktivního odpadu.

Studentům místního gymnázia jsem představila Evropskou unii a Evropský parlament. 

V debatě je zajímal BREXIT a palmový olej. Na závěr dne jsem se setkala s občany. 

Smutný den pro občany EU

Po sedmi letech vyjednávání bude dnes  

v Bruselu podepsána smlouva CETA. Důvodů  

k radosti mnoho není, jelikož tím vstupujeme do 

velkého neznáma a jisté je jen to, že korporace 

budou moci slavit. V průběhu několika let jsem 

jasně poukazovala na potenciální problémy pro 

české a evropské producenty a spotřebitele, 

které tyto smlouvy přináší a česká vláda je 

stejně podporovala. Symbolicky pár dní před 

Halloweenem bude podepsána smlouva, která 

může představovat skutečný GMO horor pro 

spotřebitele a přes speciální soudy i značné 

omezení pravomocí národních států. Vyhrají 

pouze korporace. Smlouvu bude nyní schvalovat 

Evropský parlament a následně parlamenty 

členských zemí. 

Vláda stále ignoruje nebezpečí, které přichází       

s mezinárodní smlouvou CETA, a ministr Jan 

Mládek se již natřásá na její podpis. Růst HDP       

o 0,07 % očividně stojí za to riskovat naše životní 

standarty a vydat občany všanc nadnárodním 

korporacím.  

Hlavně si prosím všichni zapamatujme, že           

„z pohledu českého ústavního práva jde                

o mezinárodní smlouvu tzv. prezidentského typu, 

k jejíž ratifikaci je zapotřebí souhlas obou komor 

Parlamentu ČR“, a napište svým poslancům           

a senátorům.

Činy Barossa jsou nejen amorální, ale i trestné!

Mladí lidé jistě ocení možnost procestovat Evropu, 
ALE ...

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu
„Paní předsedající, to, že se nechal někdejší předseda Komise najmout 
americkou investiční bankou, která čelí obvinění, že svými aktivitami 
napomohla ke dvěma největším krizím v Evropské unii, je do nebe volající 
arogance. A to, jak se k oprávněné kritice postavil, považuji dokonce za 
nechutné. Pan Barroso by měl minimálně do prošetření celé záležitosti, 
když pomineme možné trestně právní důsledky, být zbaven veškerých 
benefitů a rent, které od Evropské unie jako vysloužilý předseda Komise 
pobírá. Stejně jako o tom momentálně má frakce GUE/NGL žádá Radu  
a Evropskou komisi v případě bývalé nizozemské eurokomisařky Kroesové. 
Tyto dva případy totiž jasně ukazují jediné, že „něco shnilého je                    
v království dánském“ a že tedy střet zájmů jak u bývalých, tak 
současných komisařů není vůbec vyřešen. Pane komisaři, zklamal jste mě. 
To, co udělali vaši předchůdci, je amorální a já doufám, že trestné. To, co 
děláte vy, je to, že je Vám to úplně jedno. Dle vašeho projevu bezpochyby.“

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu
„Pane předsedající, velmi oceňuji, že pan Weber chce dát mladým lidem bez 
ohledu na jejich sociální původ či vzdělání příležitost objevit rozmanitost 
Evropy. Jsem si jistá, že mladí lidé ocení možnost procestovat Evropu, 
přesně do doby, než se vrátí do svých domovů, aby se nahlásili na úřad 
práce jako nezaměstnaní či budovali svoji kariéru jako neplacení stážisté 
či případně upadli do pasti nových nevýhodných smluv, které PPE stále 
podporuje. Dávat lidem ohlodanou kost sice představuje úhelný kamen 
pravicové politiky, ale my na levici radši řešíme otázku zvyšování životní 
úrovně a rozdíly mezi společenskými vrstvami, které pravicové vlády 
podpořily politikou škrtů. Mladí lidé jistě mají právo na budoucnost            
v prosperitě a sociálním smíru a vy je namísto toho posíláte na výlet            
v naději, že z toho štěstí budou žít celý život.“
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Krvavý byznys a politika Komise

Evropská unie je mírový projekt. To je poučka, která je nám 
neustále předhazována, a je to i důvod, proč tato organizace 
získala Nobelovu cenu míru. V poslední době je tento 
»slogan« vystavován silným zkouškám a Evropská komise se 
očividně zase jednou rozhodla, že pověst EU poškodí. Poprvé 
totiž navrhla nalít miliony eur z veřejných zdrojů do vývoje 
pokročilých vojenských technologií.

Evropská síť organizací proti obchodu se zbraněmi (v Čechách 
reprezentovaná neziskovou organizací NESEHNUTÍ) vidí celou 
situaci jasně: »Po několika letech systematické a zákulisní práce 
dokázala zbrojařská lobby získat podporu některých představitelů 
a představitelek evropských zemí i institucí, aby jí pomohli v jejím 
zájmu čerpat dotace z veřejných peněz prostřednictvím ‚výzkumu‘. 
Evropská komise podnikla první krok a doporučila zahrnout do 
nového rozpočtu EU dotace pro modernizaci zbraní. Toto je teprve 
začátek, dlouhodobým cílem je založit program, který bude stát 
3,5 miliardy eur. Ačkoli je to prezentováno jako ‚obrana‘, pravdou 
je, že smyslem tohoto jednání je zachovat konkurenceschopnost 
zbrojního průmyslu a jeho schopnost vyvážet zbraně do zahraničí, 
což zahrnuje dodávat zbraně do zemí přispívajících k nestabilitě 

a do zemí, které podněcují krvavé konfl ikty, jako tomu je například 
v případě Saúdské Arábie.

Militarizace Evropy

Zbrojařská lobby se tedy konečně dočkala a sáhne si na evropské 
dotační peníze. Všichni, kteří si přejí mírový rozvoj našeho 
kontinentu a planety, se logicky tohoto vývoje obávají, protože 
militarizace Evropy vždycky vedla k válečnému konfl iktu a nikoliv  
k jeho odvrácení, takže proč by tomu dnes mělo být jinak?
Nové zbraně se potřebují vyzkoušet a lobby bude tlačit, aby se 
spotřebovaly a vyvolaly větší poptávku. Mír nás zdá se již opravdu 
defi nitivně omrzel a teď přišel čas na to, aby i mírové mezinárodní 
organizace začaly investovat do zbrojení. Toto bezprecedentní 
rozhodnutí znovu přispěje ke značné nestabilitě našeho již tak velmi 
zkoušeného světa a otevírá cestu k nové celoevropské armádě, která 
by koexistovala vedle NATO.

Nesmíme navíc zapomínat, že rozpočet EU nemá rozpínavý 
charakter, takže přijetí tohoto návrhu by znamenalo drastické 
škrty na úkor jiných civilních oblastí. A tak namísto řešení 
problémů  s nezaměstnaností, rozvojem infrastruktury, školství, 
zdravotnictví, kultury, digitalizace, pomocí do zemí postižených 
válkami, 

klimatickými změnami, chudobou, bezdomovectvím apod. budeme 
dávat peníze těm, kterým jejich krvavý byznys už tak vynesl 
miliardy…

Pokud Komise bude i nadále bránit tento návrh, tak u mě ztratí 
již to poslední zrníčko legitimity, protože půjde proti samotnému 
smyslu EU, zcela proti zájmu evropských občanů a bude zase 
jednou jen slepě sledovat zájmy byznysu.

Petice na Nesehnutí

Na stránkách zbrane.nesehnuti.cz proto prosím podepište petici, 
která nás europoslance vyzve: »Zastavte zařazení výzkumu ve 
zbrojním průmyslu do nového rozpočtu Evropské unie. Žádné 
prostředky z EU by neměly směřovat k podpoře vojenských 
technologií. Prostředky na výzkum by měly být využity k hledání 
nenásilných cest, které by vedly k prevenci a řešení konfl iktů, a to 
především k zamezování prvotních příčin vzniku nestability.«
Za své kolegy z Evropského parlamentu mluvit nemohu a nechci, 
ale za sebe zcela odmítám podpořit takovýto nebezpečný návrh 
Komise. Je úkolem levice bránit svět před válečnými choutkami 
pravice, povzbuzovanými zbrojařskou lobby. V zájmu evropských 
(ale i světových) občanů.

O zdraví zaměstnanců budeme ještě muset 
svést boj

Navštívila jsem Královehradecký kraj

Parlamentnílisty.cz Jsme buď zatvrzelí potížisté, nebo levné děvy. Lidé jsou zmatení 
a naštvaní. Europoslankyně Konečná promlouvá

Když před několika dny odboráři »překvapivě« pohořeli u Andreje 

Babiše s požadavkem na zrušení tzv. karenční doby, tedy prvních 

tří neplacených dní nemoci, vzpomněla jsem si na celkem známý 

nezdravý jev – tzv. stockholmský syndrom. U obětí vzniká emoční 

vazba na původce jejich problémů. Také mnozí čeští pracující mají 

tendence volit strany prosazující zájmy i těch zaměstnavatelů, 

které lepší podmínky jejich zaměstnanců zdržují na cestě za větším 

ziskem. Příběh kolem karenční doby je jeden z mnoha příkladů. 

Ta má na svědomí začarovaný kolotoč, kdy většina zaměstnanců 

z pochopitelných důvodů raději přechází nemoci, což jim může 

způsobit ještě horší zdravotní problémy, ale také onemocnění 

kolegů, kteří pak z pochopitelných důvodů raději přechází nemoci…

Dost možná ale ministr fi nancí opět přehodnotí svůj postoj ve chvíli, 

až zjistí, kolik lidí by karenční dobu raději zrušilo. Nebylo by to 

poprvé. Nejeden levicový návrh nejprve zavrhl, aby jej pak »prodal« 

za svůj stylem despotického manžela, který blahosklonně vytahuje 

z peněženky peníze na něco potřebného do domácnosti a očekává 

vděk (či hlasy voličů). Zažili jsme to nejednou, vzpomeňme třeba 

na to, když náhle v rozpočtu našel miliardy na důchody, o jejichž 

zvýšení předtím nechtěl slyšet. Ale abych nebyla nespravedlivá. 

Karenční doba mohla být minulostí, nebrání ji ale jen pravice. 

Počátkem září se v Poslanecké sněmovně probírala novela z dílny 

KSČM, jež měla odstranit tento asociální relikt z dob vlády Nečase 

a Kalouska. Byl těsně zamítnut, chyběly hlasy »shodou okolností« 

nepřítomných zákonodárců »levicové« ČSSD. Stockholmský 

syndrom vyžaduje péči psychiatra, občanům by měly stačit 

otevřené oči, jejich zrak nebude zakalený znechucením politikou, 

která  v důsledku rozhoduje o jejich každodenním životě.

3. a 4. listopadu jsem strávila v Královehradeckém kraji a bylo to
skvělé. Návštěvu jsem zahájila besedou na Krajském úřadě tohoto 
kraje s názvem „TTIP ve stínu Brexitu“ se zástupci Ministerstva 
průmyslu, Svazu průmyslu a dopravy a veřejností, která má zájem 
o to, jak to bude v EU s mezinárodními smlouvami a jejich přijetím.
Den jsem ukončila v Trutnově besedou s občany, kterou uspořádal 
kolega Zdeněk Ondráček. Témata? CETA, Brexit, budoucnost 
Evropské unie, ale také krajské volby a nadcházející volby do 
Poslanecké sněmovny. Druhý den jsem se setkala se starostou 
Trutnova panem Ivanem Adamcem a bavili jsme se především           
o aktuální dopravní situaci na Trutnovsku. Se studenty Gymnázia 
a SOŠ Úpice jsem se bavila o Evropském parlamentu a jeho 
fungování. Dále jsem se sešla s vedením města Úpice. Na závěr 
jsem navštívila ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, ve které 
nekoupíte nic s palmovým olejem. Dokonce i strava pro zvířata je 
bez tohoto oleje. 

ROZHOVOR Europoslankyně KSČM Kateřina Konečná si myslí, 

že globální oteplování, migraci, sociální dumping nevyřeší 

jedna země, ale mohou se vyřešit pouze v úzké spolupráci 

rovnocenných partnerů. V globalizovaném světě je podle ní 

samo slovo suverenita velmi diskutabilní a může paradoxně 

znamenat i větší zranitelnost. „V tuto chvíli v České republice 

chybí dlouhodobá koncepce zahraniční politiky. Jsme buď 

zatvrzelí potížisté, či levné děvy,“ říká.

Rakouský kardinál Christoph Schönborn pronesl varování při 

příležitosti křesťanského svátku Jména Panny Marie, který je 

připomínkou a vděkem za vítězství nad Turky v bitvě o Vídeň 

před 333 lety. Podle informací z vídeňské arcidiecéze kardinál 

řekl: „Dojde k islámskému dobytí Evropy? Mnoho muslimů po 

tom touží a tvrdí, že s Evropou je konec.“ Kardinál Schönborn 

požádal Boha o smilování nad Evropou a jejími obyvateli, kteří 

podle něj jsou „v nebezpečí zániku křesťanského dědictví“. 

Souhlasíte s ním? Je „saracén“ opět hrozbou?

Jako europoslankyně z nejvíce ateistického státu Evropy 

nemám moc pochopení pro fanatické vyjadřování náboženských 

představitelů a je mi v celku jedno, z jaké církve pocházejí. Kardinál 

Schönborn se prostě jen podílí na šíření paniky v naději, že získá 

více oveček do svého stáda. Já řeším to, že sem přicházejí lidé, kteří 

mají často mylné představy o životě v EU, a vůbec samotný fakt, že 

musejí kvůli ohrožení na životě či špatné ekonomické situaci svoji 

zemi opustit. Páni kardinálové řeší to, že Evropané čím dál více 

opovrhují náboženstvím, a chtějí to změnit.

Co říkáte výsledkům posledních zemských voleb v Německu 

a tomu, jak se k nim staví Angela Merkelová?

Pokud by kancléřka Merkelová přiznala chybu, musela by z ní 

vyvodit zodpovědnost, a to se jí příliš nechce. Nehodlám paní 

kancléřce nijak radit, jelikož jsem již zcela alergická na to, jak dává 

za uši ona nám, ale domnívám se, že by z její strany bylo zapotřebí 

rozhodně významně větší seberefl exe.

Někteří evropští politici začínají brát částečně zpátečku a tu 

více a tu méně začínají vystupovat proti migraci.Také hovoří 

o tom, že je třeba otevřeněji komunikovat s občany a brát na

ně více zřetel. Viz například poslední neformální summit EU 

v Bratislavě. Co je k tomu vede? To zázračně prozřeli, nebo se 

bojí lidí?

Vzestup pravicově-populistických stran je děsí dostatečně. Vědí, že 

teď musejí postupovat velmi opatrně, pokud nechtějí vidět u moci 

Marine Le Penovou a jí podobné. Cítí ve vzduchu změnu a jako 

každé správné korouhvičky se točí hezky po směru větru.

A změní se podle vás něco v migrační politice EU i v jiných 

oblastech? Je vůbec EU schopná nějaké seberefl exe a zásadní 

změny k lepšímu? Lidé důvěřují EU stále méně, přesto Brusel 

a Berlín volají po větší centralizaci a vytvoření evropské armády… 

A směrnice, nařízení, předpisy, kvóty, výhrůžky pokutami za 

nepřijetí uprchlíků chrlí dál…

Celý rozhovor najdete na mém webu - www.konecna.cz
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SLEDUJTE MNE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH




