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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:

Bol si? Bola si?
Zišiel by sa mi stroj času. Rád by som sa preniesol do nedele 8. febru-
ára a videl výsledky referenda. Tento príspevok totiž píšem v stredu 4. 
februára (lebo dnes je uzávierka týchto novín). A teda ešte neviem, ako 
referendum dopadne. A neviem ani to, či budete tento príspevok čítať 
pred zatvorením referendových miestností alebo až po ňom.
Ak je ešte pred, prosím vás a vyzývam: „Nezahoďte svoje občianske 
právo slobodne vyjadriť svoj názor a choďte hlasovať!“
Niekoľko vecí však viem celkom iste:
1. Ja sa referenda určite zúčastním a v súlade so svojím presvedčením 
odpoviem trikrát ÁNO.
2. Referendum bude určite úspešné. Je totiž úspešné už teraz! Státi-
síce občanov sa zaktivizovali aj bez politikov a politických strán. Téma 
rodiny sa na dlhé týždne stala centrom pozornosti. Áno, potrebujeme 
sa ešte veľa učiť. Ako diskutovať, ako viesť kampaň, ako uplatniť inšti-
tút referenda. Ale začali sme a to je výborne!
3. Ľudia ukázali, že sú reálnou silou. Aktivisti vyzbierali za pár mesiacov 
vyše 400 000 podpisov. A to je viac ako získala vo voľbách ktorákoľvek po-
litická strana s výnimkou vládnuceho SMER-u. A určite by vyzbierali oveľa 
viacej, keby po dosiahnutí potrebného počtu nezastavili zber. Aj preto sú 

výzvy k neúčasti od predstaviteľov politických subjektov, ktoré nezískali 
vo voľbách ani polovicu z tohto počtu hlasov, opovážlivé až smiešne.
4. Hlas ľudí je silný bez ohľadu na kvórum, ktoré pokladáme za dis-
kriminačné a  budeme znova opakovane navrhovať jeho zrušenie či 
zníženie. Vládnucu stranu, ktorá získala takmer ústavnú väčšinu, voli-
lo 25% oprávnených voličov (cca 1,15 milióna ľudí). Najobľúbenejší poli-
tik, prezident Andrej Kiska, získal v druhom kole pre-
zidentských volieb 29%, čo je 1,3 milióna hlasov. 
Žiaden zodpovedný a príčetný politik si nemôže 
dovoliť ignorovať hlas státisícov voličov v refe-
rende bez toho, aby zároveň nespochybňoval 
svoju legitimitu a demokraciu ako takú.
5. Ak nepôjdete hlasovať, budete potrebovať 
stroj času vy! Možno o rok alebo o desať. Keď 
si budete priať slobodne vyjadriť svoj názor 
a vrátiť sa k dátumu 7. februára 2015. A už ne-
budete môcť. Teraz ešte môžete. Snáď.

Richard Vašečka (OĽaNO),
predseda poslaneckého klubu

Sen o Slovensku
Politické strany 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.

Vypelichaná sliepka
SMER tento týždeň dokonal zničenie druhého dôchodkového piliera.
Poďme trošku od Adama. Približne pred 10 rokmi, počas druhej Dzurin-
dovej vlády, sa politici zhodli na tom, že treba urobiť zásadný krok, ktorý 
ľuďom zabezpečí dôstojné dôchodky v ich starobe ... a spustili tzv. II. pi-
lier dôchodkového zabezpečenia. Určite si pamätáte veľkolepé reklamy, 
ktoré v mnohých z nás vzbudzovali pocit, že ak zveríme svoje peniaze 
dôchodkovým správcovským spoločnostiam, budeme si zrejme užívať 
pomaly švajčiarske dôchodky. Priznávam, aj ja som podľahol vábeniu.
Áno, pravicoví politici vtedy správne identifikovali problém, že ak sa 
dnešní 30-40 roční ľudia stanú dôchodcovia, bude veľmi málo ľudí, 
ktorí budú na ich dôchodky robiť a preto dôchodky budú veľmi nízke. 
To preto, lebo na Slovensku sa dlhodobo rodí veľmi málo detí - máme 
druhú najnižšiu pôrodnosť v Európe. A to sa nám nemilo vráti.
Avšak, čo sa nestalo? Do druhého piliera vstúpila aj kopa ľudí, ktorí do 

neho nepatrili. Hlavne ľudia tesne pred dôchodkom, alebo ľudia bez 
akéhokoľvek príjmu ... a toto pravicoví politici pokafrali - mali zabezpe-
čiť, aby sa títo ľudia nikdy do II. piliera nikdy nedostali.
Ich zlyhanie bolo vodou na mlyn Robertovi Ficovi. Hneď, ako sa dostal 
k moci, urobil všetko preto, aby II. pilier zničil a ľudí z neho vyhnal. Cez 
svojho poslanca Madeja presadil zmenu, ktorá de facto zakázala in-
vestovať DSSkám do akcií v čase, kedy najviac hodnota akcií rástla. Tým 
SMER okradol sporiteľov v II. pilieri cca o 2 miliardy eur, ktoré mohli mať 
dnes na svojich účtoch. To tiež spôsobilo, že pribudla ďalšia kopa ľudí, 
ktorým sa II. pilier neoplatí. No a to je dnes opäť vodou na mlyn Ficovi a 
preto opäť ľudí z neho vyháňa. Smiešne a smutné zároveň.
Fico najprv spraví všetko, aby z II. piliera urobil vypelichanú sliepku a teraz 
ukazuje prstom a hľadá vinníka. Áno, pravica nemala dovoliť vstúpiť pár 
tisíc ľuďom, ale následná Ficova politika okradla 1,5 milióna ľudí. igor m.
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