
Máme radi Slovensko
týždenník hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Slovensko, kde sa budeme cítiť dobre ako doma.

Ľudské a rozumné Slovensko
Dobrá politika
Kde zákony tvoria ľudia, nie bábky v rukách finančných skupín.
Kde politici ľudí neokrádajú a nevyvyšujú sa nad svojich voličov.
Kde reprezentanti štátu nesú hmotnú zodpovednosť za svoje činy.
Kde politici nekladú prekážky ľuďom v priamej správe vecí verejných.

Dobrý štát
Kde úrady a ľudia sú rovnocennými partnermi.
Kde viac už nerobíme dlhy na úkor svojich detí a vnúčat.
Kde štát spravuje len to, čo dokáže lepšie ako ľudia sami.
Kde každá národnosť má rovnaké možnosti na svoj rozvoj.
Kde úrady vedú najlepší z nich, nie politicky dosadené figúrky.
Kde polícia, prokuratúra a súdy sú od politiky dokonale nezávislé.
Kde odborný personál úradov chránime pred politickými čistkami.
Kde informácie sú voľne prístupné a nemusíme sa ich doprosovať.
Kde nákupy štátu nezávisia len od ceny, ale aj úžitku pre spoločnosť.
Kde cieľom je rovnomerný rozvoj celého štátu, nie len vybraných častí.

Dobrý život
Kde občiansky aktivizmus je vítaný a podporovaný.
Kde nekradnúť, platiť dane a čestne žiť je normálne.
Kde si vážime a chránime občiansku statočnosť ľudí.
Kde podvodníci a špekulanti nie sú zákonom chránení.
Kde školy učia deti žiť a myslieť, nie len odpovedať na otázky.
Kde pomáhame snaživým a chránime bezmocných a slabších.
Kde domôcť sa práva netrvá veky a pravda nezáleží od majetkov.
Kde zdravie je priorita a chorý nemusí uplácať a zháňať známosti.
Kde rozvíjame talenty všetkých detí, aj tých z chudobnejších rodín.
Kde každej rodine, aj tej neúplnej, venujeme pozornosť a podporu.
Kde kultúra začína v rodine, pokračuje v škole a nekončí v divadle.
Kde veda, výskum a inovácie sú potenciálom rozvoja, nie na príťaž.
Kde nežijeme v strachu o život, majetok a polícii môžeme dôverovať.
Kde chránime a rozvíjame naše hodnoty, prírodné a kultúrne dedičstvo.

Dobrá práca
Kde živnostníkov si vážime za to, že sa živia sami.
Kde malí v podnikaní majú rovnakú podporu ako veľkí.
Kde polia neležia ladom, kým tisíce ľudí nemajú roky prácu.
Kde podnikať a dávať prácu iným je hodné obdivu a pomoci.
Kde podporujeme vznik pracovných miest tam, kde ľudia žijú.
Kde mzda i dôchodok za prácu je vždy viac ako za ničnerobenie.
Kde v osadách sú cieľom pracujúci ľudia, nie ďalší poberatelia dávok.

Vízia občianskeho hnutia
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti:

Aké Slovensko?
Politickí dinosauri veľmi často o nás všade možne tvrdia, že nemáme 
víziu o tom, aké Slovensko by sme chceli z našej krajiny spraviť. Opak je 
však pravdou - vieme úplne presne, čo ľudí na Slovensku trápi a vieme 
presne, čo treba zmeniť, aby sa zo Slovenska stal rozumný a ľudský štát.

OĽANO

a nezávislé osobnosti

ZLO
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LEN AK
DOBRÍ
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NEUROBIA
NIČ.

1. Pred ľuďmi na Slovensku sa tvária, že sú proti kvótam, ale v Eu-
rópskom parlamente (mimo očí ľudí zo Slovenska) hlasujú presne 
opačne. Ako kto hlasoval v stredu o povinných kvótach, ktorými nám 
chcú nakázať z Bruselu povinne prijať 1502 utečencov? Tak sa na 
nich pozrime. ZA povinné kvóty hlasovali Monika Flašíková Beňová 
(SMER-SD), Vladimír Maňka (SMER-SD), Boris Zala (SMER-SD), Miroslav 
Mikolášik (KDH) a József Nagy (Most-Híd). PROTI povinným kvótam 
pre Slovensko boli zo slovenských europoslancov len náš Branislav 
Škripek (OĽANO), Jana Žitňanská (NOVA) a Richard Sulík (SaS).

2. Väčšina ľudí pri diskusii o utečencoch nerozlišuje medzi utečenca-
mi a ekonomickými migrantami. Utečenci sú ľudia, ktorí utekajú pred 
prenasledovaní či vojnou vo svojej krajine. To sú dnes hlavne utečenci 
zo Sýrie a Iraku. Tí ľudia, ktorí do Európy prichádzajú preto, lebo chcú 
žiť v krajine, kde lepšie zarobia, sa nazývajú ekonomickí imigranti. To 
sú dnes hlavne Afričania, ktorých neprávom nazývame utečencami.

3. Pomáhať utečencom je ľudské a správne. Utekajú zo svojich krajín 
zo strachu o holý život. Týmto ľuďom pomôžme koľko môžeme, lebo 
sami sa do svojej situácie nedostali. Taktiež nie je správne horekovať 
nad tým, že kto ich do tejto situácie dostal, lebo to im nepomôže. Da-
niel Lipšic uviedol dobrý príklad topiaceho sa človeka v strede jazera 
- máme povinnosť ho zachrániť, bez ohľadu na jeho farbu pleti, po-
hlavie, politické presvedčení či náboženstvo. Taktiež nie je dôležité to, 
kto ho do jazera hodil alebo či do vody spadol sám. Pomôcť takýmto 
skutočným utečencom vyzval cez týždeň aj pápež František.

4. Pomáhať ekonomickým migrantom nie je naša povinnosť. Každá 
krajina sa môže slobodne rozhodnúť, či ich na svoje územie pustí, 
alebo nie. Vo svete žijú miliardy ľudí, ktorí sa majú horšie ako ľudia v 

Európe. Sľubovať im, že všetci môžu prísť za bohatším 
životom do Európy, ako to urobilo Nemecko, je 

vrcholne hlúpe. Áno, sú krajiny vo svete, ktoré 
vzhľadom na nedostatok ľudí pozývajú aj 
ekonomických imigrantov do svojich krajín 
(Austrália, Kanada). Tie si však presne ur-
čujú kritériá, ktoré imigranti musia splniť. 
Preto nikto nemôže Slovensku vyčítať, ak 
si v ich prípade určíme kritéria aj my. Ak 
povieme, že to majú byť prioritne matky s 
deťmi, či rodiny, tak nám to nikto nesmie 
vyčítať. Ak si povieme, že to majú byť pri-
oritne kresťania, je to naša vec.

5. Európa absolútne zlyháva pri ochrane 
svojich hraníc. Každá krajina, ktorá vstúpi-

la do Schengenu (to je spoločenstvo krajín, 
medzi ktorými neexistujú pasové kontroly 

na hraniciach) sa zaviazala chrániť 
svoje hranice. Dnes na tento svoj 

záväzok hlavne Grécko úplne 
kašle a zo svojej hranice urobi-
lo deravé sito. Tým spôsobuje 
problém celej Európe.

6. Európa dobrovoľne porušuje svoje pravidlá. V celej Európskej únii 
platia rovnaké azylové procedúry. Každá krajina sa zaviazala, že po 
tom, ako na svojom území natrafí na nelegálneho migranta, musí 
každého zaregistrovať a zobrať otlačky prstov. Maďarsko dôsledne 
chcelo svoj záväzok plniť a nechcelo pustiť imigrantov, aby sa voľne 
pohybovali po Európe bez registrácie. Mnohí ich za to skritizovali, čo 
nie je určite ani správne a ani fér.

7. Pomôcť rýchlo a na správnom mieste je výrazne lacnejšie. Turecko, 
Jordánsko a Libanon prijali spolu už 4 milióny utečencov zo Sýrie a Ira-
ku. To je 5 krát viac, ako prijme 28 európskych krajín za celý rok. Napriek 
tomu, že tieto krajiny zachytávajú milióny utečencov pred odchodom 
do Európy, Európske krajiny na nich doslova kašlú a neposkytujú im 
žiadnu výraznejšiu materiálnu ani finančnú pomoc. Pre Slovensko a 
Európu je výrazne lepšie a lacnejšie, aby sme radšej zaplatili týmto 
„nárazníkovým“ krajinám, ako čeliť prílivu miliónov moslimov do Euró-
py. Aké následky má nekontrolovaný príliv moslimov sa môžeme po-
zrieť do bohatého Nemecka. Exituje v ňom už viacero mestských štvrtí, 
kam si ani polícia nedovolí vstúpiť a je už zrejme len otázkou krátkeho 
času, kedy v týchto štvrtiach začne platiť moslimské právo Šária. 

8. Bohaté arabské krajiny na vlastných kašlú. Je záhadou a zároveň 
na hanbu bohatých ropných arabských krajín, že z utečencov v pod-
state nikoho neprijímajú, hoci si to dovoliť určite môžu.

8. Bohaté arabské krajiny na vlastných kašlú. Je záhadou a zároveň 
na hanbu bohatých ropných arabských krajín, že z utečencov v pod-
state nikoho neprijímajú, hoci si to dovoliť určite môžu.

9. Teatrálna pomoc, nie je pomoc ale reklama. Posledné dni sa mnoho 
ľudí predvádza s tým, ako oni veľmi pomohli. Pomáhať ľuďom v núdzi by 
mala byť samozrejmosť. Vystavovať na obdiv dokonca účty z obchodu 
za horalky (Beblavý) už nie je úprimná pomoc, ale vypočítavá reklama. 

10. Želať smrť ľuďom, nie je hodné človeka. Priať smrť komukoľvek 
za čokoľvek, nemá nič spoločné s ľudskosťou. Bohužiaľ internet je 
plný primitívov, ktorí utečencom smrť želajú. To ale neznamená, že 
môže ktokoľvek hovoriť, že Slováci sú extrémisti a netolerantní ná-
rod.  Ľudia na Slovensku sa len oprávnene boja, keďže ich Robert Fico 
od začiatku straší, že utečenci sú skrytí teroristi. Ten istý Robert Fico, 
ktorý za to, aby si mohol pred prezidentskými voľbami urobiť fotku s 
Obamom, zobral na Slovensko tretí najvyšší počet (po Britániii a Fran-
cúzku) väzňov z Guantanáma, ktorí sa po Slovensku voľne pohybujú.

11. Slovensko zrejme bude musieť kvóty prijať. Napriek tomu, že 
skoro všetky slovenské politické strany sú proti povinným kvótam, 
Slovensko sa im nakoniec zrejme neubráni. Dňa 10. apríla 2008 totiž v 
Národne rade SR strana SMER, SNS, HZDS s pomocou Bugárovej strany 
schválili tzv. Lisabonskú zmluvu. Tým tieto strany de facto vydali Slo-
vensko napospas rozhodnutiam silných krajín. Inak povedané - Fico s 
SNS a Bugárom sa vzdali práva rozhodovať a súhlasili so systémom 
„o nás bez nás“. Z toho vyplýva, že ak kvóty nakoniec Slovensko bude 
musieť prijať, môžeme poďakovať stranám SMER, SNS a MOST-HÍD.

Igor Matovič
predseda hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO)

Pravda o utečencoch

Ľudia si nevolia politikov preto, aby sa každý hral v politike na vlast-
nom piesočku. Volia ich preto, aby spoločne ťahali za jeden povraz a 
robili všetko preto, aby sa ľuďom žilo lepšie.
Práve preto, sa naše hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽaNO) dohodlo na spoločnom postupe (koalícii) do volieb a po voľ-
bách s hnutím NOVA Daniela Lipšica. Prečo? Lebo, ak chceme poraziť 
zlo, musíme sily spájať, inak nás zlo opäť poľahky porazí.
Prečo s Novou? Preto, lebo je to síce malé, ale dobré hnutie. Hnutie 
odborníkov, ktorí sa výborne dopĺňajú s našimi ľuďmi. Hnutie so sta-
točným človekom v čele. Áno, Lipšic je v politike už dlhšie, ale v hnutí 
sa obklopil všetko v politike novými ľuďmi (na rozdiel od iných akože 

„nových“ strán, ktoré sú plné prebehlíkov a prevracačov kabátov).

Samozrejme, táto dohoda nič nemení na tom, že ja osobne budem 
aj po tretíkrát kandidovať = skladať účty z úplne posledného miesta, 
lebo tak je to správne a tak som to sľúbil ľuďom.

Veríme, že spoločne s hnutím Daniela Lipšica dokážeme vytrhnúť Slo-
vensko z pazúrov zlodejov a zabezpečiť obyčajným a čestným ľuďom 
na Slovensku lepší život ... a to je našou úlohou.

Slovensko ovláda 5 ľudí. Všetci ostatní sme tu len do počtu. Kupujú 
si politikov aj rozsudky. Z ľudí si urobili novodobých otrokov, kým oni 
si užívajú luxusné vily na Bahamách. Je čas spojiť sily.   Igor Matovič

OĽaNO a NOVA idú SPOLU


