Volby do Evropského parlamentu 5. a 6. června 2009
Osobnosti podporující
Jaromíra Štětinu ve volbách
do Evropského parlamentu

Proč kandiduji do Evropského parlamentu?
Zhruba půl století dospěle pozoruji svět. Padesát let se nořím k poznání tajemných hloubek.
Pojmenovávám je jednoduchými slovy: život, laskavost, shovívavost, láska, jindy pak třeba zášť
a násilí či smrt. Ani jedna z hlubin nemá dno. K jejich podstatě se nedá dohlédnout, dá se jen tušit.
Učím se obdivovat sílu slova, útoky nenávistníků se učím chápat. Je to studium za pochodu. Zápočty
jsou utržené rány, zkoušky každé drobné vítězství. Celkem drsná škola, i když se dá vydržet.
Prohrané bitky a bitvy se pamatují lépe než výhry. Uplývajícími desetiletími vás přestanou
znepokojovat a trápit. Přestanete je vypuzovat z paměti, až pak jednou zjistíte, že své porážky
ctíte, že vás přestaly mučit. Ruský voják, který mi zapíchl kalašnikova do břicha u Jiráskova mostu
v Praze v srpnu 1968 jaksi přestal být zloduchem. Léta v maringotkách a u vrtných souprav patří
k mým nejlepším univerzitám. Fárání v okovu na dna šachtic mi dodnes voní rozdrceným živcem
a slídou. Hořící síru na dně velkého severočeského dolu jsem vdechoval pět nebo šest let, dnes
už mi sirné výpary připomínají jen večerní semináře politických desperátů v hornické hospodě
v Bílině. Byla to sviňská doba plná násilí a křivd. Ten důl se jmenoval tenkrát bůhvíproč Maxim
Gorkij. Byla to nádherná doba. Bez ní bych nemohl být pyšný na ty, s nimiž jsem ji žil a kteří mi byli
docenty a profesory bez portfeje. Zbavil jsem se nenávisti k volhám, kterými mne vozili k výslechu,
„kachlíkárna“ v Bartolomějské mne nechává klidným a zapomněl jsem na tváře estébáků, které
jsem si usilovně vštěpoval do paměti po každém zatčení a po každém výslechu. A pak ty nádherné
cesty za svobodou do přírody, do peřejí, skalních měst a zvonící skoby zatloukané do žulových
ploten.
dokončení na str. 4

Jiří Suchý, básník a textař
Žijeme ve zvláštní době, v době, kdy jsme si zvykli na to, že
je-li někdo politikem, neznamená to nutně, že by musel být
zároveň čestný a poctivý. Ale jsou i politici, kteří i v této době
zůstávají jaksi neušpiněni. Patří mezi ně bezesporu senátor
Jaromír Štětina, člověk, který má mou důvěru, a já to tady
upřímně a rád prohlašuju. Pane Štětino, hodně štěstí ve
Vašich příštích záměrech!
Ladislav Smoljak, divadelní režisér
Kandidaturu pana senátora Štětiny do Evropského parlamentu
podporuji velmi osobně. Spolupracoval jsem s ním během
jeho působení v Senátu, zejména jsme si rozumněli v otázce
zákazu naší současné komunistické strany. Znám však
jeho politické názory i v širším kontextu a vím, že bude na
evropském fóru dobře hájit zájmy naší republiky i Evropské
unie. Zejména věřím v jeho pevný postoj tváří v tvář stále
drzejší imperiální politice Ruska.
Pavel Bobek
Být zpátky v Evropě, ale ne v té východní a co nejdále od
Moskvy. To bych chtěl pro své děti a pro svou zemi, kterou
jsem nikdy nedokázal opustit. Vždyť jsem tu doma. Ale cítím
se doma i v Itálii, v Řecku, ve Švédsku či v portugalském
Lisabonu. A chci se tam cítit doma dál. Jsem přesvědčen,
že pan Jaromír Štětina, bude-li europoslancem, mi k tomu
pomůže. A že pomůže nejen mně, ale celé naší zemi. Stojím
za Jaromírem Štětinou.
Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná
Senátorovi Jaromíru Štětinovi a jím vedené kandidátce
Starostů a nezávislých fandím a přeji hodně úspěchů ve
volbách do EP. Česká politika potřebuje změnu a takové
politiky, jejichž zkušenosti vycházejí z každodenního styku
s občany, a kteří nejsou uzavřeni za zdmi svých kanceláří.
Vlastimil Třešňák, písničkář
Jaromír Štětina by měl být europoslanec, není to žádný
trafikant!

Evropa je ŠANCÍ pro naše regiony,

proto prosazujeme ŠEST JEDNODUCHÝCH BODŮ.
ZASTAVIT ZNEVÝHODŇOVÁNÍ NĚKTERÝCH REGIONŮ
Prosazujeme vytvoření nových evropských pravidel rozvoje
regionů v současné době znevýhodněných.
SBLIŽOVÁNÍ STARÝCH A NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ
Prosazujeme odstranění výjimek, které podlamují důvěru ve
společnou Evropu (rozdílné zemědělské dotace, blokování
pracovního trhu atd.).
ENERGETICKÁ BEZPEČNOST
Evropa musí usilovat o menší závislost na Rusku, podporujeme
různorodost – diverzifikaci energetických zdrojů.
BOJ PROTI POLITICKÉMU EXTREMISMU
Sjednocení postoje Evropy vůči komunismu, nacismu a islamismu.
SILNÁ POZICE EVROPY V GLOBÁLNÍM SVĚTĚ
Jednoznačný a společný postoj EU k Rusku. Klademe zásadní důraz
na společnou zahraniční politiku EU.
EVROPSKÉ PROSTŘEDKY PRO ROZVOJ OBCÍ, MĚST
a PODNIKÁNÍ
Letos v červnu zvolený Evropský parlament bude schvalovat
rozpočet na období 2013-2018.
Prosazujeme zjednodušení pravidel pro čerpání prostředků
z evropských fondů.
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S profesorem Janem Švejnarem. Senátor Štětina byl jedním
z deseti senátorů, kteří nominovali Jana Švejnara na funkci
prezidenta.
Prof. JUDr. Vojtěch Cepl
Velmi rád podporuji kandidaturu senátora Jaromíra Štětiny
pro volby do Evropského parlamentu. Oceňuji zejména
jeho novinářské a senátorské zkušenosti, ale hlavně stabilní
hodnotovou orientaci. Vytrvale zastává rozvoj demokracie,
svobody a vlády práva. Pro svůj rozhled v mezinárodní politice
by mohl přispět při formování evropské politiky vůči Ruské
federaci a k vytváření vztahů mezi starými a novými členy EU,
jakož i pro jednotný postup Evropské unie vůči politickému
extremismu.
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Jan Ruml
Málokdy jsem potkal tak činorodého člověka, jenž se s neuvěřitelným nasazením
zasazuje o ochranu slabých a bezmocných. Úhelným kamenem se pro něj stala lidská
práva. Všude tam, kde jsou pošlapávána, jsme mohli pozorovat stopy Jaromírových
aktivit. Vždy si našel čas, aby se sešel s pronásledovanými lidmi, neúnavně organizoval
pomoc a psal a psal. Nevím, co by ještě mělo být lepším vysvědčením pro kandidaturu
Jaromíra Štětiny do Evropského parlamentu.
doc. Olga Sommerová, filmová dokumentaristka a pedagožka
Podpora rovných šancí všech občanů je jedním z programových cílů hnutí
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, jejichž lídrem do eurovoleb Jaromír Štětina je. Obligátní
předvolební sliby obvykle předem zpochybňujeme, ale v osobnosti Jaromíra Štětiny
spatřuju záruku, že programové směřování tohoto hnutí bude naplňovat všemi svými
silami a celou svou bytostí.

„Je to vzácný a moudrý muž,“ říká o Karlu Schwarzenbergovi senátor Štětina.
„V Evropském parlamentu chci hájit ‚východní politiku’, kterou hodlal Schwarzenberg
v Evropě prosadit.“
Hana Marvanová, advokátka
Novináře, válečného zpravodaje a senátora Jaromíra Štětiny si vážím nejen pro jeho
postoje v období komunistické totality, ale též pro jeho pevné názory v současnosti.
Jsem ráda, že přijal nabídku kandidovat do Evropského parlamentu s hnutím Starostů
a nezávislých. Jím vedená kandidátka je volbou dobré vizitky České republiky do
Evropy.
Ivan Medek
Podporuji kandidaturu Jaromíra Štětiny do Evropského parlamentu, protože je
to člověk schopný a spolehlivý, jakých je na naší politické scéně málo. Pro práci na
mezinárodním fóru ho kvalifikuje jeho dlouholeté působení novináře a zkušenosti
z práce senátora, známého nekompromisními postoji. V době, kdy mnoho voličů
vyjadřuje zklamání z politických stran, je třeba na důležitá místa volit osobnosti.
Jaromíru Štětinovi důvěřuji a přeji mu ve volbách do Evropského parlamentu hodně
zdaru.
Helena Třeštíková, filmová dokumentaristka
Panu Jaromíru Štětinovi v politice fandím. Už léta sleduji jeho aktivity a nikdy mě
nezklamal. Je vždy svůj, řídí se zásadně jen svým svědomím a nikdy nepodléhá
jakýmkoli dobovým tlakům. Tak tomu bylo za totality a tak tomu je i dnes. Myslím, že
by byl ideálním zástupcem České republiky v Evropském parlamentu. Proto podporuji
jeho kandidaturu!

S Ivanem Medkem a Pavlou Hájkovou při prezentaci antikomunistických triček. Jaromír
Štětina je nositelem ceny Rudolfa Medka.
Vladimír Bystrov, publicista
Senátor Jaromír Štětina patří k největším znalcům politické a společenské reality
postsovětského Ruska u nás a jeho intelektuální a praktické zkušenosti s ruskou
realpolitikou konce dvacátého a počátku jedenadvacátého století, spolu s jejím
analytickým hodnocením obohaceným o nezastupitelné zkušenosti ze života v bývalé
sféře takzvaného sovětského vlivu, nemá podle mého soudu v celoevropském
kontextu obdoby.
Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve v ČR
Jaromír Štětina patří k nemnoha osobnostem, kterým v politice důvěřuji. Cením si
jeho odvahy nazývat věci a události pravými jmény, jeho humanity, schopnosti stát
na straně práva proti bezpráví a arogantní moci a v neposlední řadě toho, že jeho
nezávislost mu dovoluje používat v politice svědomí.
Luboš Dobrovský, politik a diplomat
Je nejvyšší čas, aby v Evropském parlamentu zasedli lidé, kteří mají dost odvahy
a sil stát si na svém i tehdy, když jde nikoliv jen o peníze a o stranické posty, ale
i o život. Poznal jsem Jaromíra Štětinu právě když o život šlo. Šlo o život jemu
a českým rukojmím, zajatým v Čečensku. Odjel tam a podařilo se mu s nasazením
života dosáhnout jejich propuštění. V Evropském parlamentu o život zřejmě nepůjde.
Avšak úsilí, které bude muset vyvinout, aby se podařilo osvobodit nás od předsudků,
pokládajících evropskou integraci za konec svobody, jak slyšíváme z Hradu, nebude
o nic menší. Rád bych mu v tom nesnadném usilování držel palec.

S Jiřím Stránským a Janem Urbanem.
Jiří Stránský, spisovatel a scénárista
Jaromír Štětina je člověk, který vždycky stál na straně utlačovaných, který víc než
kdo jiný zná i země na východ od nás – především Rusko. Tyto jeho znalosti jsou
nezaměnitelné i nezaplatitelné a pro Evropskou unii potřebné víc, než si to její
reprezentanti uvědomují. A ještě něco: Jaromír Štětina má nos na levoty. Proto
z něho mají někteří strach, jiní mu za to děkují a další ho v tom ještě podporují. Jako
například já.
Ivan Klíma, spisovatel
Vždycky jsem zaznamenával, že Jaromír Štětina je člověk, o němž jsem si mohl být
jist, že v Senátu nezasedl jen kvůli tomu, aby získal popularitu anebo slušný příjem,
ale proto, aby hájil zájmy občanů a především, aby bránil naši zatím nepříliš zralou
demokracii před nebezpečím návratu totality v jakékoliv podobě. Jsem si jist, že by
byl jako málokdo jiný naším velmi platným a zároveň v politice zkušeným zástupcem
i v Evropském parlamentu.
Prof. RNDr. Jiří Hořejší, ředitel Ústavu částicové a jaderné fyziky
Pan Štětina zná velmi dobře Rusko, a proto také přesně ví, jak ostražití bychom vůči
této zemi měli být. Zejména v dnešní době je nezbytně třeba, aby v Evropském
parlamentu byli lidé, kteří mají jasno v naléhavých problémech bezpečnosti Evropy
ve vztahu k Rusku. Jsem si jist, že Jaromír Štětina je jedním z nich, a proto jeho
kandidaturu do EP upřímně podporuji.

S Ladislavem Smoljakem, senátorkou Soňou Paukrtovou a sochařem Davidem Černým.
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Sedm pilířů mé kampaně
Vlajka Evropské unie

Jsem Evropan. Jsem Evropan Čech. Útěky do neevropské
české ulity jsou nebezpečné. Chci, aby Evropa měla svůj
řád, ať už se jmenuje Ústava či Lisabonská smlouva. Chci,
aby měla své představitele, svůj parlament a vládu. Chci,
aby byla celkem rovnoprávných států a čerpala z tradičních
evropských kořenů, k nimž patří křesťanství, demokracie
a humanita. Její sjednocení je také podmínkou k tomu, aby byl zastaven nástup politických
extremistů jako jsou islamisté, nacisté a komunisté. Chci, aby mne Evropa chránila, proto
ctím i povinnosti, které k ní máme.

Vlajka České republiky

Na protikomunistické demonstraci v Praze.

Jsem Čech. Jsem Čech Evropan. Jsem s Čechy, Moravou
a Slezskem spojen skrze Hrubína, Máchu, Nerudu, Čapka,
Eisnera, Patočku, Seiferta… Je to nejkrásnější země ze všech,
které jsem viděl. Je líbezná, protože byla nadána milostí
přírody, je drsná, protože prošla těžkými zkouškami, žijí v ní
lidé dědící staleté moudrosti i staleté předsudky, což jim
dává možnost, aby si svou minulost stále a stále opakovali. Je to země, kterou je potřeba
někdy bránit slovem, někdy zbraní.

Vlajka Spojených států
Moje maminka byla Čechoameričanka. Učila mne úctě
k americké demokracii. Milovala socialismus Jacka Londona
a vedla mne ke čtení Hemingwaye, Theodora Dreisera,
Walta Whitmana, Faulknera a Scotta Fitzgeralda. Josepha
Hellera a Kerouaca jsem si už našel sám. Maminka nesnášela
bolševismus, stejně jako její táta. Věděla, že nejlepší
společenská smlouva, jakou může lidská pospolitost uzavřít, je postavena na ctění
demokracie. Přestože má demokracie tolik chyb. A právě spojenectví s tradiční americkou
demokracií je to, co považuji za garanci naší národní bezpečnosti. Vlajka s pruhy
a hvězdami má říci voliči, jak důležité jsou pro mne transatlantické bezpečnostní vazby.
Ať už multilaterální, jako je NATO, či bilaterální.

Člověk v tísni

Na protinacistické demonstraci v Plzni.

Pro znak humanitární organizace Člověk v tísni mám slabost. Viděl jsem
ho už na různých místech světa, všude tam, kde bylo potřeba pomoci.
Ať už kataklyzmata, kde Člověk v tísni působil, byla způsobena
přírodou (povodně, zemětřesení, sucho) či člověkem (války, revoluce,
teroristické akce). Jsem spolu s přítelem Šimonem Pánkem a Českou
televizí jedním ze tří zakladatelů společnosti. Jsem na své otcovství pyšný,
protože je to dnes již dospělá patnáctiletá slečna, která si je vědoma své ceny.
Jsem rád, že společnost vznikla, tak jak vznikla: ze spojení novinářů pracujících v krizových
oblastech a humanitárních pracovníků. Málokterá evropská organizace tohoto typu
udělala pro obranu lidských práv tolik jako Člověk v tísni. A to už nemluvím o festivalu
Jeden svět, který vydupal ze země jiný můj blízký přítel Igor Blaževič. Nebo program Jeden
svět na školách, který připravuje v Člověku v tísni tak skvěle Karel Strachota.

Epicentrum
Ještě v době, kdy jsem byl šéfredaktorem
Lidových novin a redakce sídlila na Národní
třídě v Topičově domě, tedy někdy v roce
1992 vznikl v redakci tým spojený myšlenkou zabývat se humanitární pomocí ve válečných
konfliktech. Skupinka si říkala Epicentrum a prosadila, že v Lidovkách vznikla Nadace
Lidových novin. Její první významnou akcí byla humanitární pomoc SOS Karabach.
Po odchodu z Lidových novin se z Nadace Lidových novin vyvinula společnost Člověk
v tísni a název Epicentrum přešel na malou novinářskou agenturu, která až do konce
devadesátých let novinářsky a filmařsky zpracovávala krizové oblasti světa. Hlavním mým
spolupracovníkem v ní byla Petra Procházková.

Sv. Jiří

S gruzínským prezidentem Michailem Saakašvilim.

Svatý Jiří bojuje s drakem. Svatý Jiří bojuje s ďáblem. Svatý Jiří bojuje s násilím. Je mi
ctí, že jsem se mohl setkávat s lidmi, kteří ho měli, aniž by to nějak deklarovali, ve svém
štítu. Byla to třeba paní Larisa Bogoraz, která statečně na Rudém
náměstí protestovala proti okupaci Československa. Byli to mí
ruští přátelé z organizace Memoriál a bývalí vězni – zekové. Byli
to mí stateční přátelé v holešovickém Geologickém průzkumu
a celá konspirační překladatelská skupina „pravicových
oportunistů, organizátorů protistranických, protisocialistických
a protisovětských akcí a kampaní“, jak nás nazývala Strana
a Vláda. Mezi ony vzácné postavy se svatojiřským štítem patří
třeba můj přítel Andrej Babickij, určitě nejlepší ruský válečný
zpravodaj, patřil sem čečenský gerilový generál, bojující proti
ruskému násilí, Aslanbek Ismailov. Patřil sem můj někdejší šéf na
bílinské šachtě Jarda Václ, který si 21. srpna 1968 nechal narůst vous a dodržel, co slíbil: že
si ho totiž oholí, až odejde poslední sovětský voják. Nikdy ho nezlomili. Patří sem všechny
ruské mámy, které hledaly v čečenských válkách po horách své padlé a zajaté syny. Určitě
nemůžu zapomenout na čečenské studentky oblečené do vaťáků, s kalašnikovem přes
rameno. Nasadily proti násilí své životy. Měl jsem štěstí na svatojiřské přátele. Bylo a je
jich hodně.

Velká hora, velká řeka, věda

Arcibiskup Graubner velice přispěl k tomu, že Senát schválil Velký pátek jako státní svátek.
J.Štětina byl jedním z navrhovatelů příslušné změny zákona.

Znak, který jsme používali s mým přítelem profesorem Otakarem
Štěrbou v dobách, kdy jsme zakládali v Československu rafting a na
fenomenálním raftu zvaném Matylda se uskutečňovaly vodácké
a přírodovědné výpravy. K těm nejkrásnějším patřil prvosjezd Vltavy
v úseku Čertových proudů.
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Proč kandiduji do Evropského parlamentu?

Historický vojenský JEEP WILLIS PICK UP, s nímž senátor Štětina vyjel 1. dubna 2009 na
dvouměsíční „velkou spanilou předvolební jízdu“ kolem Čech.

Jak hippákovi Bergerovi ostříhali vlasy
Forman natočil Let nad kukaččím hnízdem v roce 1975. Navzdory pěti Oscarům byl film u nás zakázán a my jsme
jezdili houfně do Budapešti, kde měli tehdy méně skalní bolševiky a neshledávali film tak nebezpečný jako naše
normalizační skvadra. Bože můj, jak jsme milovali tu závěrečnou scénu, kdy Indián urve v koupelně blázince od
podlahy hydromasážní blok, prorazí jím okno a utíká... Ta scéna indiánského obra svobodně běžícího k obzoru
nám dávala naději, že se taky jednou z vězení vymaníme. Amerika pro nás byla symbolem volnosti.
Po večerech u vytažených kanoí a kajaků jsme u ohně vzdorovitě zpívali, nehledě na to, že Rudé právo nazývalo
amerického prezidenta Reagana zločincem: ... krásná Meredith, ty víš, kdo jel se bít, kdo plul na křižníku na
Guadalcanal. Amerika pro nás byla, navzdory falšování dějin, zemí, která za nás bojovala proti nacismu.
A znovu jsme se dívali na Formanovy Vlasy a slzeli, když si dal hippák George Berger ostříhat kvůli kamarádovi
své dlouhé vlasy a místo něho odejel padnout do Vietnamu. Amerika pro nás byla hrází proti nesmyslnosti
totalitarismu a svoboda slova snem.
Minulý týden jsem dostal dopis od českých a amerických pacifistů. Plánují na 21. srpna, na den výročí okupace
Československa v Praze demonstraci proti umístění americké protiraketové základny. Některé z pořadatelů
znám, například Američanku Ariannu, žijící v Praze. Občas mi napíše dopis a upřímně tepe, stejně jako někdejší
Formanovi hippáci, nepravosti světa. Tentokrát mi napsala svou dojemnou češtinou: „Akce pripomina Sovetska
okupace Ceskoslovenska. To stacilo a nikdo nepotrebuje, aby dalsi velmoc zaridil vojensky zazemi v CR.“
Nemůžu se k tomu nevyslovit. Už jen proto, že jsem brutální sovětskou agresi v roce 1968 zažil na vlastní oči
a kůži. Nemůžu srovnávat noční vtržení několika set tisíc vojáků bolševického totalitního státu Leonida Brežněva
se smluvními a spojeneckými návrhy jednoho z nejstarších demokratických států světa na společnou obranu.
Jednou vloni mne dívka Arianna, jejímuž odporu vůči jakémukoliv násilí beze zbytku věřím, pozvala na besedu
odpůrců amerických zásahů v Kosovu, Afghánistánu a Iráku. Protože jsem jako novinář všechny tyto americké
vojenské akce také viděl na vlastní oči a zažil na vlastní kůži, šel jsem tam. Mé překvapení bylo hodno mistrovské
románové zápletky. Ve velkém sále proti válce protestovalo několik desítek českých a českoamerických pacifistů,
většinu obecenstva však představovali zástupci Komunistické strany Čech a Moravy a Komunistického svazu
mládeže.
Myslím, že je potřeba oddělit čistě altruistická protiválečná snažení od snah našich komunistů zabránit zřízení
americké základny na našem území. Pacifismus, o kterém se zde zmiňuju, má kořeny v přirozeném lidském
odporu k násilí, odpor našich bolševiků proti americkým zásahům proti teroru ve světě a proti plánované
americké základně vyplývá ze staré, několik desítek let komunisty pěstované ideologické nenávisti ke Spojeným
státům. Škoda, že mladí Američané žijící v Česku našim komunistům naletěli a chystají se spolu s nimi 21. srpna
zfalšovat vzpomínku na okupaci.
Možná, že by stálo za to připomenout Arianně, že to byla Amerika, která vytahovala za Evropu kaštany z ohně
za 1. světové války, za 2. světové války, ve Vietnamu, kde padl George Berger, v Koreji, v Kosovu, v Afghánistánu
a v Iráku i na Guadalcanalu, kde krásná Meredith nechala snít svého milého „věčný sen, když se hvězdy stkví
v ticho půlnoční“.
Jaromír Štětina
senátor
léto 2007

Z předvolební kampaně.

dokončení ze str. 1

Ani v nejbujnější fantazii jsme si nedokázali představit, že se dočkáme pádu
komunismu. Stalo se. Bylo mi takřka padesát, když jsem se stal novinářem. Asi
to byl nějaký cílený zásah osudu, že jsem se vyučil neveselému novinářskému
řemeslu: čtrnáct let jsem pracoval jako válečný zpravodaj a prošel asi dvacet
válek; od těch balkánských až po Východní Timor. V nich jsem měl občas
pocit, že je to zejména hlubina nenávisti, jejíž dno jsem schopen zahlédnout.
Násilí se mi hnusilo. Pak jsem jednou pocítil fenomén, o němž jsem věděl,
že existuje, velmi dobře jej popsal slavný válečný fotograf Robert Capa.
Cítil jsem, že mne najednou začínají války přitahovat. Obdivoval jsem je
jako dodavatelky příběhů, obrazů, osudů. To je chvíle, kdy je nejvyšší čas
válečné novinařiny nechat. Odložil jsem kameru a zápisník a začal pracovat
v Senátu. Dohromady je to skoro dvacet let života z oněch padesátiletých
univerzit. Je čas na diplomovou práci. Cítím, že mám povinnost zpracovat,
zužitkovat to, co jsem poznal, ve prospěch obecného zájmu. Tolik let
v zahraniční novinařině a ve vysoké politice je dobrou kvalifikací pro řemeslo
zvané poslanec Evropského parlamentu. Mnohem důležitější však je, že mne
dlouhá léta studia násilí dovolila, abych se zbavil zloby. Poslanec EP by měl
dokázat v kritickém okamžiku rozlišit hranici mezi dobrem a zlem. Nežijeme
ve vzduchoprázdnu, Evropská unie je vlastně jen malým poloostrovem na
západě Euroasie. Proto jdu do eurovoleb s větou, v níž je slovo BEZPEČÍ.
Srdečně váš Jaromír Štětina
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• Cena 1. června, Plzeň - 2001
• Prestižní cena SAIS-Nowartis Award, John´s Hopkins University 		
Washington – 2001
• Cena Rudolfa Medka - 2009

Pavel Bobek a Jan Vodňanský při volební kampani v Liberci.
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