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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:

Slabá rodina, silný štát?
Ľudia milujú darčeky. Na narodeniny, na Vianoce. Alebo len tak. Darče-
ky si dobre pamätáme a voči darcovi si vytvárame pozitívnu emóciu. 
Darčeky však nemôžu nahradiť „chlieb náš každodenný“.
Ako otec som vždy pociťoval zodpovednosť za tento „každodenný 
chlieb“ pre našu rodinu. A bol som hrdý, že sa o to môžem osobne 
postarať. Aj vďaka tomu, že som nikdy nebol nezamestnaný. Učiteľský 
plat v spojení s manželkinou materskou samozrejme nestačil na lu-
xusný život pre rodinu s postupne štyrmi deťmi a splátkou za dom. 
Nikdy som však nemal pocit, že mi štát niečo dlží.
Mnoho rodín však žije v nelichotivej situácii. Vysoká nezamestnanosť 
a nevyplácanie miezd za vykonanú prácu pripravuje mnoho ľudí nielen 
o prostriedky k živobytiu, ale aj o osobnú dôstojnosť a rodinné vzťahy. 
Dospelý človek nepotrebuje „darčeky“ od štátu, ale reálnu možnosť 
postarať sa o seba a svoju rodinu. Tu, doma, na Slovensku. Sám poci-
ťujem, ako negatívne vplýva na mňa i na našu rodinu moja neprítom-
nosť doma, keď som na týždňovkách v Bratislave.
Verím, že úlohou štátu nie je suplovať rodinu. Štát ma byť sociálny, ale 
som presvedčený, že sociálne cítenie a solidarita sú najsilnejšie a naj-
prirodzenejšie v rodine. Nepotrebujeme posilňovať štát, ale rodinu!
Vláda Roberta Fica však nejde touto cestou. Namiesto toho, aby 
využila svoj silný mandát na zmenu, zneužíva situáciu a pokúša sa 
v predvolebnom roku ľudí podplatiť peniazmi, ktoré vzala iným. Tým, 
ktorí sa o seba a svoje rodiny pokúšajú postarať. Nie, nehovorím tu 
o pomoci pre najbiednejších a odkázaných, ale o zbytočné populistic-

ké gestá typu „vlaky zadarmo“ a rôzne tzv. sociálne balíčky. To sú tie 
„darčeky“. Namiesto chleba.
Rozpad mnohých rodín je spôsobený aj zlými sociálnymi podmienka-
mi. Riešením však nie je robiť ich ešte viac závislými od štátu a takto 
podlo si vyrábať voličov. Riešením je podporovať všetko, čo ľuďom 
umožňuje a uľahčuje zarobiť si na živobytie a byť so svojou rodinou. 
Napríklad podpora rodinného podnikania, lepšie ocenenie žien na 
materskej, účinná ochrana pred nezákonným nevyplácaním miezd, 
zlepšovanie infraštruktúry a pod.
Chce to však aj zmenu v našom rozmýšľaní. Nevzhliadajme neustále 
k štátu, nenatŕčajme dlaň „Daj, daj!“ Tým len zvyšuje-
me riziko, že sa nájdu politici, ktorí podľahnú po-
kušeniu klamať ľuďom a falošne ich chlácholiť: 
„My vám dáme, my sa o vás postaráme!“ Špe-
ciálne pred voľbami.

Štát musí byť silný navonok – voči medziná-
rodným partnerom či prípadným protivníkom 
– a  dovnútra voči tým, čo porušujú zákony 
a obohacujú sa na úkor ľudí. V ostatných zá-
ležitostiach stačí, keď bude sekundovať silnej 
rodine a pracovitým ľuďom.

Richard Vašečka (OĽaNO),
predseda poslaneckého klubu

Aké Slovensko?
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.

Jahodový džem
Na „štandardných“ politikoch, ako si zvyknú hovoriť, nemám rád jed-
nu veľmi nepeknú vlastnosť. Veľmi rád zneužívajú nevedomosť svo-
jich vlastných voličov. A Robert Fico je v tejto disciplíne preborník.
Ak politik zneužíva nevedomosť svojich voličov, znamená to, že veľmi 
dobre vie, že ľudia nemajú šancu presne vedieť, ako funguje štát, a 
preto to zneužije vo svoj vlastný prospech.
Najlepšie sa to chápe na príklade. Absolútna väčšina ľudí napríklad 
nevie to, že vláda Roberta Fica ročne minie viac o 2 miliardy eur, ako 
vyberie od ľudí a firiem. Ľudia, bohužiaľ, nevedia, že tieto peniaze si 
vláda v mene nás všetkých musí požičať od bánk. Ľudia, bohužiaľ, ne-
vedia, že tieto peniaze raz budú musieť splatiť aj s obrovskými úrokmi 
ich deti a vnúčatá. Ľudia, bohužiaľ, nevedia o tom, že za 2 miliardy by 
sa dalo postaviť 60 tisíc trojizbových bytov.
Ale Robert Fico to všetko vie, lenže ľuďom nepovie. Ak by to totiž 
ľuďom povedal a ľudí do týchto vecí verejných zaúčal, zrazu by zistil, 
že ľudí už len tak ľahko so svojimi „sociálnymi balíčkami“ neoklame. 
Preto Fico vždy hovorí len o tom, čo ľuďom rozdá, ale nikdy nie o tom, 
že to v skutočnosti zaplatia ich deti a vnúčatá.

Pre takéto veľmi nezodpovedné správanie Roberta Fica, môžem pou-
žiť na neho prirovnanie, z ktorého aj jeho najvernejší fanúšikovia do-
kážu pochopiť, ako zvrátene sa Fico k ľuďom správa:
Robert Fico sa správa ako zlodej, ktorý vám najprv v noci vykradne 
špajzu a ráno vám s úsmevom zazvoní s tým, že vám priniesol na 
raňajky jahodový džem.
Áno, Robert Fico sa k ľuďom správa presne takto. Nikdy (za ten 
svet) ľuďom nepovie, že celých 8 rokov, ktorých vládne, systematicky 
„preSMERováva“ naše spoločné majetky do vreciek svojich kamarátov 
a známych. Inak sa totiž to, že robí zákony a kroky, na základe ktorých 
bohatnú o miliardy jeho kamaráti nazvať nedá.
Potom, zvyčajne, keď sa blížia voľby, urobí zrazu mimoriadny snem 
SMERu a ľuďom podhodí pár drobných a čaká, že ho za to budú ve-
lebiť. A to je podlé, lebo zneužíva to, že ľudia nemajú šancu presne 
vedieť, kto to zaplatí. Preto som sa rozhodol počas celého snemu 
SMERu držať pred dverami hotela, kde bol snem, tento transparent 
(viď nižšie) ... a Ficovi to teda príjemné vôbec nebolo a radšej vyšiel 
zásobovacím vchodom. Zľakol sa svojho zrkadla.             Igor Matovič


