Za slušné Slovensko
Tento dokument slúži na to, aby sme si pripomenuli, aké udalosti viedli k tomu, že v piatok
organizujeme zhromaždenia „Za slušné Slovensko“ a vysvetľuje naše požiadavky.

Čo sa stalo?
1.

Investigatívny novinár Ján Kuciak a jeho a jeho snúbenica Martina
Kušnírová boli zavraždení. Ján bol investigatívny novinár, ktorý pracoval okrem
iného aj na odkrývaní prepojení talianskej mafie na vládnu stranu SMER-SD

2.

Odhalili sa podozrenia na prepojenia medzi vládnou stranou a organizovaným
zločinom. Médiá publikovali Jánov nedokončený článok o prepojení mafie na
predstaviteľov vládnej strany.

3.

Vyjadrenia premiéra Roberta Fica v tieto dni sú nedôstojné a dokazujú, že nie je
ochotný vyvodiť akúkoľvek politicku zodpovednosť za stav krajiny, ktorý viedol
k zavraždeniu novinára a jeho partnerky. To znamená, stav krajiny, kde existuje
dôvodné podozrenie na prepojenie predstaviteľov vlády s organizovaným
zločinom a prepojenie predstaviteľov vlády na korupciu. Namiesto toho sa snaží
odvádzať pozornosť inam.

Čo požadujeme?
Minulý týžden bolo našou úprimnou motiváciou uctiť si pamiatku Jána a Martiny
a zároveň vyjadriť nesúhlas s tým, čo sa stalo. Je neprístupné, aby v demokratickej
krajine bol zavraždený novinár a motív tejto vraždy by súvisel s jeho prácou. Špeciálne,
ak poukazoval na možnú korupciu členov vládnej strany.
Kedže nesúhlasíme s vývojom udalostí a s vyjadreniami vládnych predstaviteľov, na
zhromaždeniach máme dve požiadavky:
1.

Žiadame dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov.

2.

Žiadame novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých
existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin.

Všetci za slušné Slovensko
(vraj sme príliš „profesionálni“ a príliš „organizovaní“?)
Medzi občanmi sa ozývajú ľudia z celého Slovenska a sveta, ktorí vyjadrujú svoju
nespokojnosť s riešením danej situácie a nedôveru takejto vláde. Podporu okrem nich
vyjadrili rôzne občianske združenia, kultúrne centrá, univerzity a fakulty, študenti či
cirkvy. Máme množstvo dobrovoľníkov (veľa z nich je profesionálov), ktorí nám
pomáhajú. Sú to ľudia z celého Slovenska, od zamestnancov fabrík, zdravotných sestier,
učiteľov, cez úradníkov až po vysokoškolských profesorov. Živnostníci, súkromní
podnikatelia maličké slovenské firmy z regiónov. Títo všetci chcú pomocť, pretože im
záleží na Slovensku a už sa viac nechcú pozerať na korupciu, klientelizmus, nechcú, aby
vražda mladých ľudí zostala nevyšetrená. Sú to všetko ľudia, ktorí sú za slušné
Slovensko.

Čo by sa malo stať, aby to pre nás stačilo?
Je neprístupné, aby Slovensko viedli ľudia, ktorí majú prepojenie s organizovaným
zločinom, ktorí sú podozriví zo zapletenia v korupčných kauzách.
Ste spojení s politkmi?
S opozíciou ani politkmi sa nestretávame, zhromaždenia spolu neorganizujeme
a neposkytujeme im na nich priestor. Nie sme členovia žiadnej politickej strany alebo
hnutia.
Prečo sa zhromaždenie volá „Za slušné Slovensko“? Má to byť ďalšia spomienková
akcia?
Minulý týžden bolo našou úprimnou motiváciou uctiť si pamiatku Jána a Martiny
a zároveň vyjadriť nesúhlas s tým, čo sa stalo. Je neprístupné, aby v demokratickej
krajine bol zavraždený novinár a motív tejto vraždy by súvisel s jeho prácou.
Kedže nesúhlasíme s vývojom udalostí a s vyjadreniami vládnych predstaviteľov, na
tohtotýždňové zhromaždenia máme dve požiadavky:
Žiadame dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za
spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov.
A žiadame novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú
podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin.
Akákoľvek vláda musí mať dôveru ľudí. Ak ľudia prestávajú veriť, že predstavitelia
vlády nie sú skorumpovaní, že im poskytnú záruku, že štát budú spravovať vo verejnom
a nie korupčnom záujme, takú vládu musí vystriedať nová vláda. Dôvera ľudí v to, že
politickí reprezentanti konajú v ich a nie cudzom (korupčnom) záujme je základnou
požiadavkou demokracie. Je základným predpokladom stability v krajine.
Nasledujúce zhromaždenia pripravujeme v podobnom – slušnom duchu, ako
minulotýždňové pietne pochody a veríme, že sa nám to podarí.
Oslovujú nás matky s deťmi a kočíkmi i vozíčkari, rodiny, seniori a my sa budeme snažiť
spraviť všetko preto, aby sa na zhromaždení cítili bezpečne a dobre.
Všetci títo ľudia prídu vyjadriť svoj občiansky postoj. Prídu ukázať, že sú Za slušné
Slovensko.
Nemýľte si našu slušnosť s nedostatkom odhodlania a vytrvalosti.
Organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko

