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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:

Je milión málo?
Bezmála milión ľudí minulú sobotu v referende vyjadrilo svoj názor. 
Za to im patrí vďaka a úcta. Pri každej z troch otázok navyše povedalo 
viac ako 90% z nich svoje áno. Nestačí. Referendum je neplatné. Roz-
hodli tak tí, ktorí sa nezúčastnili. Ale najmä politici, ktorí nie sú ochotní 
tento inštitút priamej demokracie sfunkčniť.
A tak hlavnou otázkou nie je, či bolo referendum úspešné alebo nie, ale 
či je na Slovensku funkčné. Ukazuje sa, že za takýchto podmienok nie.
Práve takéto nastavenie určilo aj charakter predreferendovej kam-
pane. Nedebatovalo sa ani tak o  obsahu otázok (ÁNO či NIE), ako 
skôr o účasti. Emócie by sa drali do popredia aj pri diskusii o obsahu, 
pretože téma rodiny je príliš silná, než aby sa o nej dalo debatovať 
absolútne chladnokrvne. Pri motivovaní k účasti či neúčasti sa však 
spoliehalo najmä na ne. A  pretože „ukecať“ ľudí, aby neurobili nič 
a zostali doma, je oveľa oveľa ľahšie, antikampaň slávila úspech. Reči 
o zbytočnosti či nenávisti, snaha znechutiť a odradiť. Je pochopiteľ-
né, že človek nechce byť pokladaný za netolerantného spiatočníka či 
nenávistného fanatika. O to viac, ak ako alibi postačí zostať doma.
Predstavte si, že by neexistovalo žiadne kvórum. Ten, kto by považoval 
za zlé obmedzovať manželstvo na zväzok jedného muža a jednej ženy, 
chcel by umožniť homosexuálom adoptovať si deti alebo by pokladal 
povinnú sexuálnu výchovu bez ohľadu na názor rodičov za dobrý nápad, 
by sa musel unúvať k urnám a odpovedať na referendové otázky NIE.

Až vtedy by sa ukázalo, aký je skutočný názor ľudí. Teraz rôzni politici aj 
analytici ponúkajú svoje dohady. Škoda. Nie pre Alianciu. Pre Slovensko.
Argumentovať, že otázky boli zlé, o ľudských právach sa nemá hlaso-
vať, referendom sa nič nerieši a pod., je mimo misu. Viac ako 400 000 
ľudí chcelo, aby toto referendum bolo vypísané, Ústavný súd ho 
odobril a prezident ho vyhlásil. Hotovo.
Ani nie pred rokom sa volieb do Európskeho parlamentu zúčastnilo 
len 13% oprávnených voličov. Najnižšia účasť v celej Európe. A to ani 
nikto nerobil antikampaň. O ich platnosti niet však 
najmenšej pochybnosti. Volebný výsledok celej 
strany SaS bol 37 376 hlasov, čo je 0,85% hla-
sov oprávnených voličov. A tak sa ich jediným 
poslancom v EP stal predseda Richard Sulík. 
Lebo voľby do EP nemajú kvórum. Na rozdiel 
od referenda.
Ľudia na Slovensku si zaslúžia rešpekt politi-
kov, slušnú a inteligentnú diskusiu a funkčné 
referendum. Už roky na tom pracujeme. A ne-
prestaneme, pokým sa to nestane realitou.

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.

Zrušme kvórum pri referende
Po neúspešnom referende sa zrazu vyrojili spasitelia. Väčšina z nich 
chce zrazu rušiť 50% kvórum pri referende. Pravdou je však to, že za po-
sledné 3 roky sme takýto návrh predložili do parlamentu 4 krát a ani raz 
nás títo spasitelia nepodporili. Vždy sme zostali pri hlasovaní sami ako 
prst, ale napriek tomu sme sa nevzdali a návrh podali opäť.
Existencia dnešného 50% kvóra dokonale a systematicky ubíja v 
ľuďoch  záujem o veci verejné. Ľudia každým ďalším neúspešným re-
ferendom podliehajú pocitu, že zrejme my ľudia nie sme schopní roz-
hodovať o našich spoločných veciach a jediný, kto je to schopný robiť za 
nás rozhodnutia, sú naši osvietení páni politici. A politikom to vyhovuje.
Politické strany nechcú z ľudí angažovaných občanov, ktorí sa zaujímajú 
o veci verejné. To je pre ne nebezpečné. Angažovaný občan totiž neodp-
úšťa žiadne zlodejiny ... no a bez nich by politikov politika nebavila.

Osobne si týmto vysvetľujem, prečo našu snahu o zrušenie referenda 
štandardné strany tak systematicky blokujú. Omnoho viac ma ale mrzí 
to, že nás blokujú poslanci Siete, Miškovov spolok či náš bývalý Hlina, kto-
rý sa síce vyviezol do politiky na našom chrbte, ale hneď, ako sa do nej 
dostal, stal sa z neho najväčší ochranca vymožeností politických strán.
Verím, že tak, ako sa nám podarilo vyvolaním verejného tlaku zrušiť 
imunitu poslancov, podarí sa nám raz zrušiť aj nezmyselné kvórum. 
Nemajú ho také rozvinuté krajiny ako Švajčiarsko, Švédsko, Fínsko ... a 
evidentne im to len a len pomáha - lebo dôverovať ľuďom sa oplatí. 
Slovensko môže byť skutočne dobré miesto pre život, ale nie v stave, 
kedy ľudia budú odsúdení len do rolí oviec, ktorým je dovolené raz za 
štyri roky si zvoliť svojho baču. Vivat referendum!     igor matovič

   Igor Matovič s manželkou a dcérami na referende o rodine


