Odpovědi na otázky, které padly ve veřejnoprávních médiích
Proč kandidujete do instituce, která nemá prestiž u společnosti?
S některými státy jsme velmi propojeni, dá se říct, že jsme na nich závislí, a proto EU má pro
naši existenci zásadní význam. Prestiž každé instituce je dána pracovními výsledky jejích
zaměstnanců. Kandidujeme do EP jednak proto, že nejsme spokojeni s prací většiny našich
euro-poslanců a umíme ji dělat značně zodpovědněji a lépe, ale také proto, že vládní strany
mají zastoupení ve třech orgánech EU (Evropská komise, Evropská rada a Rada Evropy) a
poslanec se musí někdy v zájmu občanů postavit proti jejich návrhům, a to poslanci vládních
stran nedokážou (nemůžou). O správnosti našeho rozhodnutí svědčí volební hesla a sliby
kandidátů v průběhu volební kampaně „Zdravé a bezpečné potraviny“, „Proti korupci“, „Pro
korunu ne pro euro“, „Odstraníme překážky pro podnikatele“, apod. Z těch hesel lze vyčíst, že
kandidátům jde jen o to se tam dostat, ne však pracovat, protože slibují nesplnitelné, tyto
záležitosti se musí řešit na státní úrovni, a ne v Evropském parlamentu.
Jak si představujete svoji práci v EP?
Velmi jednoduše, budeme čestně a zodpovědně pracovat ve prospěch většiny našich občanů,
v duchu fair play využívat své odborné znalosti a zkušenosti a promítat je do schvalovaných
zákonů. Rovněž chceme být stále v kontaktu s našimi občany a neuzavírat se v Bruselu nebo
Štrasburku.
Co chcete prosazovat v EP?
Chceme prosazovat větší samostatnost jednotlivých zemí, co největší soběstačnost EU
a zejména mír v Evropě.
Jaká je vaše vize EU?
Vidíme ji jako malou vesnici, kde žije necelých třicet rodin, každá z rodin se o sebe stará
sama, vzájemně se ctí a pomáhají si, ale některé záležitosti řeší společně.
Měli by otázku přijetí eura ČR využívat v kampani kandidáti do EP, když o tom
nerozhodují?
Tady se projevuje úroveň jejich odborných znalostí a morální vlastnosti, slíbit nesplnitelné.
Vyvolávají emoce, aby zastínili odbornost a zkušenost kandidátů jiných uskupení.
V meziřádku by mohli říct svůj názor na přijetí eura ČR, ale uvádět to jako bod programu
nebo volební heslo mi připadá absurdní až demagogické.
Jaké kompetence by měl mít EP?
Kompetence to jsou znalosti a pravomoci. Pravomoci EP mají být přiměřené znalostem
a lidským vlastnostem zvolených poslanců, proto si myslím, že zatím stačí. Když se zlepší
kvalita europoslanců, bude vhodné upravit i jejich pravomoci.
Koho byste podpořili jako euro komisaře za ČR?
My chceme navrhnout vlastního kandidáta a tím je naše dvojka na kandidátní listině –
prof. Lída Fialová, vedla by rezort školství-vzdělávání.
Kolik hodláte investovat do volební kampaně?
Kromě povinného poplatku, jakým byla kauce, a cestovného do rádia a televize nebudeme nic
investovat. Nám nejde o to se dostat do EP, ale změnit politiku. Dostat nás do EP musí chtít
voliči, my jim nabízíme své zkušenosti, odborné znalosti a pracovní zápal a chceme ukázat,
že to dokážeme.

Jsou podle vás materiální požitky, náhrady a odměny evropských poslanců adekvátní?
Nejsou, ale my s tím nemáme problém. Jedním z cílů našeho hnutí je založit Nadaci na
podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků, která bude podporovat činnosti
v oblasti volnočasových aktivit mládeže potřebných k jejímu harmonickému rozvoji. Byl by
to zdroj jejích příjmů.
V případě zvolení s jakou problematikou byste v EP vystoupili nejdřív?
Nejdřív bychom vystoupili s problematikou sebevražd. Asi o 8 tisíc ročně víc osob v EU
spáchá sebevraždu, než zahyne v důsledku dopravních nehod. Zatím co v EU kácíme stromy
podél silnic a investujeme do bezpečnosti provozu v silniční dopravě, na problematiku
sebevražd s ekonomickým podtextem (nezaměstnanost, životní minimum matek
samoživitelek …) jsme hluší a slepí. Chceme to změnit, jde nám o životy lidí.
Chtěli bychom také očistit naši společnost (občany ČR) před EP od nálepky rasistická
a diskriminační, kterou položil rozsudek Štrasburského soudu v souvislosti se vzděláváním
Romů v bývalých zvláštních školách. Máme věrohodné argumenty, které tehdejší ministr
školství (Liška) odmítl využít, a chceme je představit.
Jan Szotkowski, předseda HNPD
Vystoupení zástupce Fair play – HNPD v České televizi najdete na odkazech:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058360513/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/214411000370512/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116287760-politicke-spektrum/214411058200017/

