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Boris Mikšić: "Angažiranjem u hrvatskoj politici želim pomoći svoju zemlju i
vratiti svoj dug domovini"
kao predsjednički kandidat koji će se
Piše: Višnja MIOČIĆ
Za Borisa Mikšića. diplomiranog sljedeće godine suprostaviti sadašnjem
inžinjera strojarstva, koji je svoj rodni predsjedniku Stjepanu Mesiću i ostalim
Zagreb napustio odmah nakon završetka kandidatima.
Što je navelo uspješnog i bogatog
školovanja 1974. godine, može se slobod
no reći da predstavlja istinsko utjelovljen američkog Hrvata da se kandidira za pred
sjednika Hrvatske, upitali smo gospodina
je ostvarenog klasičnog američkog sna.
Mikšića.
U Ameriku je
"Iako je do
došao s trideset
toga došlo sada,
sedam dolara u
ideja sama po
džepu i trudnom
sebi nije nova. U
suprugom, a od
vrijeme
do
1977. godine kada
movinskog rata
je osnovao svoju
prvu tvrtku do
"Hrvatsko iseljeništvo je prednost koju puno sam radio s
danas uspio je Hrvatska mora prepoznati i iskoristiti. Mislim o s t a l i m
razviti multimili da se ljudima mora dati šansa da se vrate u a m e r i č k i m
junsku korporaci Hrvatsku, a to će biti moguće ako im se Hrvatima na or
ju.
Mikšićev omogući da ravnopravno ulažu. U prošlosti je ganiziranju hu
Cortec Corpora bilo svega, ljudi su često ostajali razočarani. manitarne i os
tion postala je Bilo je i korupcije i protekcije, ali smatram da tale pomoći koja
kompanija
za to moramo zaboraviti i krenuti ispočetka, ako je u Hrvatskoj u
zaštitu od korozi stvarno želimo bolju budućnost za Hrvatsku. to vrijeme bila
je s poznatim kli Iseljeništvo se mora organizirati, jer zajedno prijeko potrebna.
jentima u osam možemo puno više napraviti, kaže Boris Kada je guverner
desetak zemalja Mikšić, koji pozdravlja inicijativu Grupe 100 o Minnesote i moj
svijeta, meu ko poslovnom okupljanju iseljene Hrvatske u dobar prijatelj
Prpić
jima su Ford Clevelandu u lipnju ove godine, na kojem će, Rudy
otišao
u
Motor Company, poručuje, i sam sigurno sudjelovati.
Hrvatsku kako bi
Motorola i Mor
k
r
o
z
narica SADa.
Pedesetpetogodišnji Boris Mikšić već demokratsku stranku plasirao odreene
devetu godinu uspješno obnaša i funkciju ideje iz Washingtona i lobirao za Hrvatsku,
počasnog konzula Republike Hrvatske u on mi je jednom spomenuo kako ne bi bilo
St. Paul, Minnesota, na koju ga je postavio loše da se jedan utjecajni američki Hrvat
Predsjednik Franjo Tuman 1995 godine. politički angažira u zemlji. U to vrijeme
Posljednjih nekoliko mjeseci Mikšić nije me to toliko privlačilo, ali je ta misao
plijeni pažnju hrvatske javnosti svojim kao ideja ostala prisutna. Danas smatram
političkim angažmanom; na parlamentarn da se nalazim na vrhuncu svoje poslovne
im izborima prošle godine nastupio je kao karijere, ostvario sam većinu svojim cilje
nezavisni kandidat, a pred par tjedana va i smatram kako imam dovoljno iskust
započeo je i službeno putovati Hrvatskom va, znanja i sposobnosti da na pravi način

Iseljeništvo Zaboraviti loša
iskustva i okrenuti se
budućnosti

Boris Mikšić i njegova kćer Evonne u društvu sa slovenskim predsjednikom
Janezom Drnovšekom
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BORIS MIKŠIĆ  Prvi iseljenički
kandidat za predsjednika Hrvatske
"Hrvatskoj nudim znanje, iskustvo i bogatstvo!"
"Hrvatskoj danas definitivno trebaju nova, svježa lica. Politička scena općenito već duže vremena ne nudi ništa novoga, uglavnom su
to uvijek isti ljudi i iste ideje. Tu vidim svoju šansu. Vjerujem da je i Schwarzenegger u Kaliforniji uspio velikim dijelom zato što je sh
vatio da ljudima trebaju nova lica. Ja ljudima mogu ponuditi jednu svježu, modernu viziju rasta i razvoja, na kojoj sam izmeu ostaloga
razvio i svoj uspješni business", ističe Boris Mikšić, uspješni Hrvat iz Minnesote i počasni hrvatski konzul u St. Paulu koji je upravo
započeo svoju kampanju za mjesto predsjednika Republike Hrvatske
vratim dug domovini, iz koje sam otišao
pred 30 godina. Tada sam želio pokrenuti
novi život, doći do novih ideala i sada se
vraćam u svoju rodnu Hrvatsku trideset go
dina stariji sa znanjem i iskustvom.
Izgradio sam u svojoj karijeri svjetsku kor
poraciju i želio bih tim svojim iskustvima
pomoći Hrvatskoj da se ona digne na nivo
svjetske tehnologije. Mislim da bi to mo
gao napraviti kao predsjednik Hrvatske",
reći će Mikšić. Na pitanje što je to čime
namjerava privući hrvatske glasače, a što
nemaju ostali kandidati, odgovara:

surovom meunarodnom gospodarskom
polju želim pretočiti u Hrvatsku, a pri tome
je na početku svakako najvažnije izbjeći
nova financijska zaduženja i smanjiti
poreze", kaže Mikšić.
On svoju viziju razvoja Hrvatske vidi
kroz
razvoj
malog
i
srednjeg
poduzetništva. "Male i srednje firme mora
ju raditi na povećanju izvoza i obogaćenju
tehnologije. Izvrstan primjer je finska
Nokia. Prije 25 godina to je bila obična
tvornica kabela. Nema nekih naročitih ra
zloga zašto se "Nokia" tako dobro razvila,
no oni su se pravilno postavili prema svije
tu i danas kontroliraju preko 50% svjetskog
"Hrvatskoj danas definitivno trebaju tržišta telekomunikacija. Takve firme kao
što su "Nokia" bi se trebale razviti u
nova, svježa lica.
Hrvatskoj.
Politička scena
Imamo talenti
općenito već duže
ranih
ljudi,
vremena ne nudi
imamo znanja, ali
ništa
novoga,
država bi trebala
uglavnom su to
Udruženje NASE International dodijelilo je
uvijek isti ljudi i ove godine Borisu Mikšiću prestižnu nagradu pomoći takvim
iste ideje. Tu za životno dijelo na polju korozije, kao firmama da se
Boris Mikšić sa suprugom Annom, Amerikankom talijanskog podrijetla iz Pittsburga
vidim
svoju stručnjaku u razvoju i primjeni organskih in t e h n o l o š k i
šansu. Vjerujem hibitora korozije. Ova značajna meunarodna uzdignu i počnu
izvoziti
na
svjet
nezavisni kandidat u rodnom Zagrebu i u dodaje kako obećanje graanima u predi
da
je
i nagrada Borisu Mikšiću će biti uručena 31.
Schwarzeneger u ožujka za vrijeme trajanja 59te konferencije sko tržište". Osim Karlovcu, odakle su mu roditelji, nije uspio zbornoj kampanji za ulazak u Sabor da će
zadržavanja
tale
ukoliko bude iz
ući
u
Sabor,
Kaliforniji uspio CORROSION 2004, u New Orelansu. To je
abran raditi be
smatra
velikim dijelom prvi put da je dobija jedan Europljanin, a isto nata i razvoja Mikšić
splatno, nije bio
kako na predsjed
zato što je shvatio tako to je prvi put je da ju je dobio netko bez g o s p o d a r s t v a ,
Mikšić
veliku
po
ničkim izborima
trik; "Radio bih
da ljudima trebaju doktorata na tom polju. Kao utemeljitelj Cortec
zornost
pridaje
i
ima
velike
šanse.
bez plaće, jer
nova lica.
Ja Corporation, Mikšić osmišljava i razvija
za
ljudima
mogu principe primjene organskih inhibitora korozije e k o l o g i j i . "Kampanju
"Kao pretendent na kandidaturu za pred novca imam do
"Zaštita
okoliša
parlamentarne iz sjednika Republike, ali još više kao predstavnik voljno. Nije mi
ponuditi jednu u polimerima kao što su premazi, guma, sredst
svježu, modernu va za brtvljenje, ljepila. Cortec se razvio u na jako je bitna i tre bore započeo sam velikog dijela hrvatske dijaspore, najodlučnije potreban ni no
bamo
razmišljati
jako kasno, tako odbijam kvalifikaciju navedenu u optužnici vac, ni moć. Sve
viziju rasta i jveću svjetsku kemijsku kompaniju koja se bavi
razvoja, na kojoj inovativnim razvojem sintetskih organskih što ostavljamo u da s obzirom na to protiv generala Ivana Čermaka i Mladena to već imam.
n
a
s
l
j
e

e
moram reći da Markača da je oslobodilačka akcija Oluja bila Kandidirao sam
sam izmeu osta kemikalija za borbu protiv korozije u različitim
loga razvio i svoj industrijama. Mikšić je vlasnik 31 patenta u sljedećim gen iako nisam ušao u "zajednički zločinački pothvat" u kojem je sud se iz čistih i
uspješni
busi SADu i svijetu iz područja proširenog eracijama. Čiste i Sabor ne mislim jelovao i pokojni predsjednik Franjo Tuman", poštenih pobuda
pomognem
ness",
ističe korištenja materijala i proizvodnih procesa koji e k o l o š k i da nisam uspio. stoji u priopćenju koje je Boris Mikšić uputio da
Mikšić. A vizija su u raznim industrijama znatno unaprijedili osvještene indus Kampanja je izaz hrvatskoj javnosti. On smatra, dodaje se u pri svojoj Domovini
Hrvatske koju on, zaštitu od korozije. Mikšić je diplomirao na trije posao su vala veliku po općenju kako bi hrvatski predsjednik i premijer i vratim joj dug.
Mikšić danas
u trebali odbaciti takve političke kvalifikacije
kao
eventualni Strojarskom Fakultetu sveučilišta u Zagrebu, a budućnosti, a ja zornost
suprugom
budući predsjed postdiplomska istraživanja obavio je na sam upravo na Hrvatskoj i da koje dolaze iz Haaga, a odnose se na karakter sa
(45),
nik nudi zasniva University of Minnesota. Pohaao je i Mini tom polju i sa smo krenuli malo Domovinskog rata. Mikšić ističe kako se ne Annom
se na konkretnim i Masters programe iz proizvodnih procesa na svojom tvrtkom ranije mislim da smije dopustiti da se agresija u kojoj je A m e r i k a n k o m
jasnim formula University of St. Thomas u St. Paulu, saveznoj Cortec napravio bi rezultati bili Hrvatska bila žrtvom svede na "zajednički talijanskog podri
jako
puno". puno bolji, kaže
ma;
zločinački pothvat" državnoga i vojnog vrha, jetla živi u St.
državi Minnesoti. Održao je više od sto preda
" H r v a t s k o j vanja po cijelom svijetu, na temu hlapljivih in Cortec zahvalju Boris, koji je svo što ugrožava same temelje Republike Hrvatske. P a u l  u ,
Minnesota i ima
nudim
sasvim hibitora korozije i migrirajućih inhibitora, a jući Borisovom ju službenu pred
koristi sjedničku kam
dvoje
odrasle
drukčiju perspek predstavio je i preko 50 stručnih radova na izumu
raz panju započeo početkom ožujka posjetom djece iz prvog braka. No brojne poslovne
tivu i znam kako NACE susretima. 2000te dodijeljena mu je ekološki
gradiva sredstva gradovima u Slavoniji i Dalmaciji.
obaveze kojih je sve više i u Hrvatskoj gdje
to
ostvariti. NACE Fellow titular.
protiv korozije, a
"Okupio sam dobru ekipu, imam sav prenosi dio svojih poslova, a u zadnje vri
Temelj uspješne
upravo ove go jetnike i suradnike meu ljudima koji ima jeme i predsjednička kampanja sve češće
Hrvatske
mora
biti uspješno gospodarstvo. Stabilna i sv dine Borisu Mikšiću je udruženje NASE ju dragocijena iskustva u američkoj i ga drže na njegovoj hrvatskoj adresi 
h r v a t s k o j prekrasnoj kući u zagrebačkom naselju
jetski konkurentna privreda i proizvodnja International
predizbor Zelengaj. Njegova djeca, kći Evonne (29) i
zamašnjak su i pokretač svih društvenih re d o d i j e l i l o
noj kam sin Paul (26) veoma su vezani za Hrvatsku,
formi i države u cjelini. Kada gospodarstvo p r e s t i ž n u
panji i mis i kako kaže Boris, koriste svaku priliku da
diše, društvo cvjeta, a gospodarstvo diše nagradu za
lim
da je posjete. "Obvoje obožavaju Hrvatsku i
kada se otvaraju nova radna mjesta, razvi životno dije
ćemo za čak su pokušali i živjeti ovdje ali kako nisu
jaju snažna mala i srednja poduzeća, lo na polju
k
o
r
o
z
i
j
e
,
jedno usp uspjeli naći posao vratili su se u Ameriku",
omogući dostojna zarada i zajamče temelj
a
o
ješno preni kaže Boris, koji se nada da će u Hrvatskoj
na prava radnika", ističe Mikšić koji doda k
jeti ideju do uskoro biti posla i perspektive za sve njene
je kako je uz to potrebno spriječiti odlazak stručnjaku u
i
h r v a t s k i h graane.
mladih, talentiranih i školovanih ljudi iz razvoju
Boris Mikšić je 1996. godine u suradnji
glasača
i
Hrvatske, iskorijeniti korupciju i provesti primjeni or
osvojiti nji s književnicom Ljiljanom Ščurić napisao
pravednu privatizaciju. "Nitko mi ne može ganskih in
h o v e knjigu o svom životnom putu ostvarenja
reći da se samo razbacujem riječima jer hibitora ko
g l a s o v e " , američkog sna pod nazivom "Američki san
sam iz ničega stvorio svjetski uspješnu i rozije.
Iako na
k a ž e dečka s Trešnjevke" .
poznatu firmu. Stoga svoja svjetska po
Predsjednik
Republike
Hrvatske
Stjepan
Mesić
i
njegov
duzetnička iskustva i znanje stečeno na lanjskim iz ozbiljni protivnik na slijedećim izborima  Boris Mikšić Mikšić. On
borima, kao

Hrvatskoj trebaju nova lica

NAGRADA ZA
ŽIVOTNO DIJELO

Potrebno spriječiti kriminali
zaciju Domovinskog rata

