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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:

Strýčko z Ameriky
Chceli by ste za suseda prisťahovalca zo Sýrie alebo Iraku? Súhlasíte 
s tým, aby nám Európska únia prideľovala kvóty utečencov, ktorých 
musíme na Slovensku prijať?
Téma prisťahovalectva je vysoko aktuálna a vzbudzuje silné emócie. 
Jedni sú za tvrdý postup, aký používa napr. Austrália – t.j. každý nelegál-
ny imigrant porušil zákon a bude vyhostený. Iní tvrdia, že je naopak na-
šou morálnou povinnosťou otvoriť hranice a prijať všetkých utečencov.
Túto otázku treba riešiť bez zbytočných emócií – ľudsky a rozumne. 
Štát je v prvom rade povinný chrániť pred nebezpečenstvom svojich 
občanov. A  masová imigrácia z  kultúrne a  nábožensky odlišného 
prostredia zo sebou bezpochyby prináša množstvo nebezpečenstiev 
pre spoločnosť – ako to vidíme v štátoch západnej Európy. Skúsenosti 
z Veľkej Británie, Francúzska či Holandska o tom hovoria dosť výrečne. 
Kamarátka, žijúca v  Anglicku, mi často opisuje nepríjemné zážitky 
s tamojšou netolerantnou (zatiaľ) menšinou.
Z tohto dôvodu nemôže štát súhlasiť s neobmedzeným prisťahova-
lectvom a nič proti nemu nepodniknúť. Hranice a zákony sú na to, aby 
sa rešpektovali. Krajiny ako USA, Kanada, Austrália, majú prísnu imi-
gračnú politiku, ktorá vznikla na základe ich historických skúseností.
Na druhej strane sme ako štáty i  jednotlivci povinní byť solidárny-
mi. Nemôžeme sa tváriť, že tieto problémy sa nás netýkajú a zavrieť 
dvere. Či už ide o politické alebo ekonomické dôvody. Z našej krajiny 
v minulom storočí za rôznych režimov a z rôznych dôvodov emigrovali 

státisíce Slovákov. A boli na Západe prijatí. Treba však zároveň pove-
dať, že išlo o kultúrne kompatibilné prostredie.
Utečenci sú v prvom rade ľudia. Muži, ženy, otcovia, matky, deti. Ne-
utekajú zo zábavy alebo roztopaše. V  ich domovských krajinách sa 
situácia zmenila na neúnosnú a  pre nás často nepredstaviteľnú. 
Preto je prejavom ľudskosti a morálnou povinnosťou intenzívne sa 
zaoberať touto témou a hľadať ľudské a  rozumné riešenia. Tak sa 
napríklad zachovali ľudia z iniciatívy „Kto pomôže?“ (www.ktopomoze.
sk). Náš kolega, europoslanec Branislav Škripek osobne pred niekoľ-
kými dňami navštívil Sýriu a stretol sa s predstaviteľmi 
tamojších prenasledovaných menšín.
Dôležité je tiež zasadiť sa za mier a pokojný 
život v krajinách, odkiaľ utečenci pochádzajú. 
Sú to ich domovy a podľa ich vlastných slov 
by preferovali život tam, ak by sa situácia 
stabilizovala. Toto je najmä úloha politikov 
a diplomatov. Zjednodušené byrokratické rie-
šenia ako kvóty neriešia podstatu problému, 
len sa ho pokúšajú zmeniť na štatistiku.
Európu i Slovensko čaká vážna historická skúš-
ka. Obstojíme v nej?
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.
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Toľko ľudí sa dalo dokopy a zvolili si svoju vládu, hoci ich bola len štvr-
tina z dospelých … a dnes si užívajú plody svojho odhodlania. Svojho 
boha vidia dennodenne v správach, ako im buduje „sociálny štát“. S ra-
dosťou od neho prijímajú vlaky zadarmo. Tešia sa na nižšiu „dépeháč-
ku“ na chlieb a mlieko. Čakajú na január, keď im prinesie tretí balíček.
A ostatní majú smolu. Zväčša vedia, že vláda môže dať len to, čo iným 
zoberie. Vedia, že Fico ročne v našom mene hospodári s priemernou 
stratou tri miliardy eur, čiže o akýkoľvek balíček len zvyšuje náš dlh. 
Vedia, že 90 centov na osobu a mesiac cez nižšiu DPH je ničovaté nič v 
porovnaní s tým, čo im predtým vzal.
Napriek tomu, dramatická väčšina môže o deväť mesiacov prehrať 
znova… ale aj nemusí, a o tom som vlastne dnes chcel.
Bohužiaľ, mnohým mojim opozičným kolegom chýba ambícia vyhrať. 
Trpia pocitom, že aj tak to vyhrá Fico, a preto sa nemá ani veľký zmysel 
snažiť. Nanajvýš tak dostatočne nato, aby si aj nabudúce mohli užívať 
pocit byť „pánom poslancom“ a „tritisíc eur cink!“ na účte mesačne.
Lenže priznajme si tiež, že stav politiky je vždy len zrkadlom ľudí. Ak 
majú ľudia nízke nároky, ani politici sa nepretrhnú. Ak ľudia nebudú tla-
čiť politikov do boja so Zlom, oni si sami ruky nezašpinia. Radšej budú 
pozabučky dohodovať kolaboráciu s Ficom a deliť budúce fleky a kšefty.
Takže: ak chceme spolu Zlo poraziť, prvý a najzákladnejší predpoklad 
je, že vy dotlačíte svojich politikov, aby povedali svoje rozhodné „NIE“ 
Smeru po budúcich voľbách. Dodnes to zo štyroch najsilnejších opo-

zičných strán a hnutí urobilo len KDH a naše OĽaNO (Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti). Most-Híd a Sieť zatiaľ vyprodukovali len práv-
nicko-alibistické stanoviská v duchu „nevieme si to predstaviť“, čo, 
samozrejme, znamená, že po voľbách sa môžu v pohode „obetovať“.
Druhý predpoklad je, že opozičné strany a hnutia (reálne) otvoria svo-
je kandidátky novým a dôveryhodným ľuďom. Panoptiká dinosaurov 
ľudia voliť nebudú, prípadne budú, ale stačiť to určite nebude. My 
svoju kandidátku otvoríme a ja osobne so súputníkmi budem rád 
skladať účty z úplného konca, lebo tak je to fér.
Tretí predpoklad je, že opozičné strany vyslyšia naše volanie, aby sme 
ľuďom ešte pred voľbami predstavili spoločný volebný program strán 
a hnutí, ktoré chcú alternatívu bez Smeru vytvoriť. Mnoho opozičných 
voličov je totiž z minulosti natoľko sklamaných, že bez takto silného a 
nezvyčajného kroku voliť ani neprídu.
Štvrtý predpoklad je, že vopred zrušíme budúce koaličné vydierania, 
ktoré si zvykli strany dávať do koaličných zmlúv – že nič, s čím ne-
súhlasia ostatní, nemôže žiaden poslanec koalície predložiť do par-
lamentu. Ak by tam toto ustanovenie nebolo, o eurovale by rozhodla 
väčšina v pléne a nevládol by nám dnes Fico.
Áno, vyžaduje si to o to zodpovednejšie napísať programové vyhlásenie 
vlády, ale ak je dobrá vôľa, môžeme začať hoc aj zajtrajším dňom – my 
sme pripravení. Predídeme tak povolebným stresom a ľuďom vyšleme 
ešte pred voľbami jasný signál, že nádej na zmenu skutočne existuje.
Za deväť mesiacov vznikne z malého nič krásne dieťa. Nás čaká tiež 
rovnaký čas. Verím, že opoziční politici a ľudia, ktorým na osude Slo-
venska skutočne záleží, využijú tento čas zmysluplne a naša spoloč-
ná snaha sa dožije úspešného pôrodu.                  Igor Matovič


