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PREDSJEDNIČKI IZBORI

Boris Mikšić: "Vraćam se za stalno u Hrvatsku

Boris Mikšić vlasnik korporacije "Cortec" sa sjedištem u Minnesoti i počasni generalni konzul
Republike Hrvatske u St. Paulu
koji je najavio da će se kandidirati
na idućim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj polako ulazi u
predizbornu kampanju. Početkom
mjeseca boravio je nekoliko dana
u Hrvatskoj, održao nekoliko predavanja i dao više interviewa, između ostalog i za "Glas Koncila".
Najavio je da će se u Hrvatsku
vratiti za stalno početkom jeseni,
dakle oko četiri mjeseca prije
održavanja izbora, najvjerojatnije
u siječnju iduće godine. Po
povratku posjetio je i američke
Hrvate u New Yorku, te sudjelovao
na teniskom turniru, što su ga
organizirale hrvatske udruge u
NewYorku. U interviewu što ga je
dao "Glasu Istre" na pitanje nije li

preambiciozno da se kao nepoznati iseljenik kandidira na predsjedničkim izborima izjavio je da
je na posljednjima i predsjednik
Mesić bio autsajder, a ipak je
pobijedio.
"Po našoj analizi, koju je na
uzorku od nekoliko tisuća ljudi iz
različitih slojeva društva izradila
agencija Puls, pokazalo se da bi
idealan background za predsjednika bio da je stručan, da nije tajkun,
da se dokazao na nekom polju, a
ne to da ima puno političkog iskustva", rekao je Boris Mikšić
"Glasu Istre".
-I ovu kampanju, kao i prethodnu za Sabor, financirat ćete
vlastitim novcem. Znači li toliki
ulog da se planirate dugoročno
baviti politikom ovdje?
- Jasno. Vraćam se u Hrvatsku i
tu će mi biti baza, iako moje kor-

poracije po svijetu normalno rade.
Nova vijest je da ćemo ovdje napraviti najmoderniju tvornicu ekološke plastike. U Hrvatskoj će
nam biti baza za proboj na evropsko tržište. Dakle, ja sam optimist.
U slučaju da ne uspijem, opet ću
se kandidirati na sljedećim parlamentarnim, a možda čak i na lokalnim izborima. Htio bih stvarno
utjecati na hrvatsku politiku tako
da se okrene zapadnom modelu,
ali ne previše jer ni tamo nije sve
apsolutno dobro. Čini mi se da Hrvatska stvarno mora podići svoje
gospodarstvo, da mladi ljudi ne
moraju odlaziti van kao što smo
mi bili prisiljeni... Možda sam ja
prvi koji je došao u novom valu
ljudi koji su vidjeli svijet i dokazali se vani, ali nadam se da ću svojim primjerom potaknuti druge da
se na taj način zauzmu. Sistem se
mora mijenjati, to je neminovno.
Mladi ljudi sada imaju šansu da taj
kontinuitet vladavine političara
starog kova presijeku. Hoće li to
učiniti na predsjedničkoj razini ili
na parlamentarnoj, to je pitanje
odluke naroda. Treba friške krvi u
svemu, a najviše u politici."

