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Nenechajte za seba hovoriť!

Aké Slovensko?

Dôvody prečo sa zúčastniť:

Vízia občianskeho hnutia

Najväčšou spoločenskou udalosťou tohto roka bude referendum o rodine. Pozvaných je takmer 4,5 milióna dospelých ľudí. Je to ich právo
a výsada. Ale zároveň aj morálna povinnosť zaujať zodpovedný postoj.

1. Nenechajte za seba hovoriť politikov !
Referendum je jedinečná príležitosť vyjadriť sa priamo ku konkrétnej
téme. Tu nie je dôležité, čo hovorí Kuffa alebo Sulík, ale čo si myslíte vy!
2. Nenechajte za seba hovoriť svojich susedov !
Referendum je jedinečná príležitosť vyjadriť svoj vlastný názor a nenechať
za seba hovoriť iných. Tí môžu mať totiž názor značne odlišný od vášho.
3. Nenechajte za seba hovoriť prieskumy !
Referendum je jedinečná príležitosť presne zistiť, aký je názor spoločnosti v tejto kľúčovej téme. Agentúry robia neisté prieskumy na vzorke
1000 ľudí. Tu budeme s istotou vedieť, aký názor majú milióny občanov.
4. Nenechajte za seba hovoriť média !
Referendum je skvelou skúškou médií. Či sa zachovajú profesionálne
a demokraticky, alebo podľahnú pokušeniu manipulovať a nadŕžať
jednej strane. Bohužiaľ, mnohé prepadli na celej čiare. Informujú nevyvážene a odmietajú dať priestor organizátorom a zástancom referenda. Povedzte, čo si o tom myslíte vy!
5. Nenechajte bez svojho vyjadrenia tému rodiny a výchovy !
Referendum je jedinečná príležitosť jasne povedať, čo pokladáte za
dobré, prirodzené a samozrejmé. V tejto dobe sa spochybňuje totiž

všetko. Aj manželstvo, rodina či výchova.
Účasťou na referende určite nevyjadrujete nenávisť a zlobu voči komukoľvek. Referendum je ladené pozitívne a vedené záujmom o zachovanie inštitútov životne dôležitých pre spoločnosť: manželstvo muža
a ženy, rodiny s otcom a matkou a zodpovednej rodičovskej výchovy.
Nikto netvrdí, že referendum vyrieši všetky problémy rodín na Slovensku. Úlohou referenda totiž nie je riešiť problémy, ale jasne vyjadriť vôľu
občanov, na základe ktorej majú potom politici – najmä vláda – konať.
Za obzvlášť nezodpovedné pokladám, keď niektorí politici verejne
prezentujú svoju neúčasť, vyzývajú k nej aj občanov a organizujú
antikampaň proti legitímnemu referendu odobrenému Ústavným súdom a vyhlásenému prezidentom.
Je to politický kotrmelec najvyššieho rangu.
Dôvodom neúčasti by určite nemali byť zbabelosť, ľahostajnosť, lenivosť či strach.
Toto referendum je historickým momentom.
Ťažko obhájite, prečo ste sa ho nezúčastnili.
Dnes ale aj v budúcnosti pred svojimi deťmi.
A o tie ide v prvom rade!

Richard Vašečka (OĽaNO),
predseda poslaneckého klubu

Fico sa správa ako
nezodpovedný kráľ
Začnime predstavou. Predstavme si rozprávkovú krajinu, ktorá má,
samozrejme, svojho kráľa. Kráľ je, samozrejme, mocný a silný. Na prvý
pohľad udatný a spravodlivý. Poddaní, samozrejme, v kráľovstve dennodenne hrdlačia na panskom. Kráľovskí vyberači daní, samozrejme,
dane vyberajú a kráľovskí zbrojnoši naháňajú tých, ktoré ich akosi
platiť nechcú či nevládzu. Napriek tomu, väčšina ľudí v kráľovstve má
svojho kráľa rada. Kráľ sa k nim totiž správa ako k ľuďom. Chodí po
kráľovstve a svojim poddaným vysvetľuje, že dane, ktoré platia, on
nemíňa na svoje hýrenie, ale potreby všetkých ľudí - platí armádu,
aby ich chránila. Platí zbrojnošov, aby bol poriadok. Platí iné veci, ktoré
pomáhajú ľuďom ako-tak dôstojne žiť ... a ľudia majú preto svojho
múdreho vládcu radi.

A teraz šup do reality.

Strana SMER získala (v demokratických voľbách) na Slovensku absolútnu moc. Jej predseda - Robert Fico moc absolútne absolútnu.
Už siedmy rok na Slovensku sa nestane preto nič zásadné, o čom by
on sám nerozhodol. Tak si svoju stranu vybudoval. Svojich okresných
predsedov v SMERe nikto nevolí - menuje ich rovno Robert Fico sám to preto, aby všetci vedeli, že oponovať sa neoplatí, lebo inak sa pôjde
pásť ... a potom už nedostane teplé miestečko, či dobrý kšeft.
Robert Fico si v 21. storočí vybudoval na Slovensku de facto svoje
kráľovstvo. Poddaní hrdlačia a platia dane. Jemu blízke panstvo si
ich mozole užíva. Rozhodne sa dnes zmeniť zákon, aby jeho kamarát
sa mohol nafutrovať na slnečných elektrárňach, zmení ho. Kamarát
sa nafutruje. Poddaným podhodí vianočné dôchodky ... a nikto sa už
nepýta na kamarátove vrecká. Potom sa rozhodne inému kámošovi
podhodiť diaľnicu ... a má ju mať. Boliestku ľudí opäť zaslepí niečím
ľúbivým a lacným, samozrejme. Kedy-tedy sa podelí aj so svojou
šľachtou. Svojmu princovi dovolí ovládnuť zdravotníctvo. Jeho „bývalej“ firme dohodí zákazky za stovky miliónov eur (nie korún). Dovolí
mu, aby ryžovala nekresťanské peniaze na chemoterapii pre zúfalo
chorých ľudí. Bez akýchkoľvek výčitiek svedomia. To je Robert Fico.

Je to fér?

Jasné, že nie. Čo môže byť fér na správaní panovníka, ktorý najprv
ľuďom vezme dvoma zákonmi vyše 500 miliónov eur a potom tým
istým ľuďom zaslepuje oči s nápadmi ako vlaky zadarmo, na ktoré
dá len omrvinku z toho, čo im predtým vzal. Nič na tom nie je fér, je to
podvod. Podvod na ľuďoch, ktorých dokonale opantal predstavou, že
len on je ten dobrý vládca, ktorý na nich aj v noci myslí ... a opantaní
ľudia mu veria až natoľko, že ani nemajú rozmýšľať o tom, že veci
môžu byť aj inak, ako si oni vysnili. Robert Fico sa tým správe presne
opačne ako kráľ z úvodu tohto článku. Ani sa len nesnaží vysvetľovať
ľuďom, ako vlastne funguje štát a že peniaze vláda netlačí niekde na
tlačiarni v Národnej banke. To nie je je jeho záujem. Ten je iný - chce
dlhodobo ľudí udržiavať v nevedomosti a naivnej predstave, že to s
nimi a so Slovenskom LEN ON myslí vážne. Povedané inak - systematicky a premyslene zneužíva neznalosť svojich voličov na svoj osobný
prospech a prospech svojich priateľov ... a neznalosťou nemyslím hlúposť, skôr nedostatok informácií, či slepú dôveru.

Tieto dni sa opäť vyfarbil.

Slovenská pravica pred desiatimi rokmi prišla s návrhom na zavedenie
druhého dôchodkového piliera. Správne identifikovali problém, že na
Slovensku sa rodí už dlhšiu dobu tak málo detí, že raz bude problém
s vyplácaním dôchodkov. Navrhli systém, ktorý mal problém z veľkej
časti riešiť - II. pilier. Skoro 2 milióny ľudí šancu využili.
Robert Fico sa však rozhodol urobiť všetko preto, aby toto riešenie
zmaril. Prikázal svojim poslancom zmeniť zákon tak, aby správcovské
spoločnosti de facto nemohli investovať do akcií. Tým SMER pripravil
sporiacich ľudí o cca 2 miliardy eur. Plus urobil ďalších X krokov, ktorými z druhého piliera urobil len karikatúru pôvodného plánu.
A čo robí dnes? Vykrikuje a ukazuje prstom na opozíciu. Vraj ona, vraj
ona, vraj to ona! Smutné. Smutné asi tak ako zbabelý a pažravý kráľ,
ktorý rozhajdáka majetok ľudí na svoje radovánky. igor matovič

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.

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti:

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.

Slovensko, kde sa budeme cítiť dobre ako doma.

Igor Matovič

