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PREDSJEDNIČKI IZBORI

Mediji počinju uvažavati Mikšića
kao predsjedničkog kandidata

Američki Hrvat Boris Mikšić
koji je još početkom godine
najavio svoju kandidaturu na
idućim predsjedničkim izborima
u Hrvatskoj, boraveći na početku
ljeta oko mjesec dana u njoj,
počeo je dobivati veću pozornost
medija, što mu je i te kako važno,
budući da je biračkom tijelu još
uvijek relativno nepoznat.
U posljednjih mjesec dana
Boris Mikšić dao je više interviewa hrvatskim medijima, od
čega je za njegovo predstavljanje
u javnosti svakako najvažniji bio
nastup u vrlo gledanoj političkoj
emisiji "Forum" na Hrvatskoj
televiziji. Taj nastup uslijedio je
odmah nakon što je najtiražniji
hrvatski tjednik "Globus" objavio
informaciju da Boris Mikšić u
svojoj kampanji namjerava angažirati kalifornijskog guvernera i
bivšeg
popularnog
glumca
Arnolda Schwarzeneggera, a
možda i bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona. Što je
najvažnije, tom je emisijom Boris
Mikšić, iako joj je po sastavu
sugovornika bila namjera da ga
minorizira, uspio hrvatskoj televizijskom gledateljstvu prenijeti
svoje ideje u predsjedničkoj kampanji.
Od tada on je postao mnogo
uvaženiji u dnevnom tisku, pa ga
se više ne zaobilazi, kao što je to
bilo u samom početku kad je
najavio da će se kandidirati na
izborima
za
predsjednika
Republike Hrvatske. Politički
utjecajan "Vjesnik" objavio je 10.
srpnja / July s njim veliki interview pod naslovom "Živim za
politiku, a ne od politike" u kojemu je iznio glavne značajke svojeg političkog programa. Između
ostalog, ukazao je da po Ustavu,
iako su mu ovlasti nakon smrti

predsjednika Tuđmana bitno
smanjene, predsjednik Republike
još uvijek ima moć koju sadašnji
predsjednik Mesić uopće nije
koristio, recimo da saziva sjednice Vlade i predlaži razmatranje
određenih pitanja.
Uočljivo je da se same njegove pojave kao predsjedničkog
kandidata neki pribojavaju.
Slaven Letica, nezavisni predsjednički kandidat na prošlim, a u
predstojećim izborima kandidat
HSP-a totalno ga ignorira, kao i
neki tiskovni mediji. Međutim,
visokonakladni "Večernji list" u
anketi o tome trebaju li političari
objaviti svoj zdravstveni karton
stavio ga je na treće mjesto,
odmah iza predsjednika Mesića i
pretpostavljene
kandidatkinje
HDZ-a Jadranke Kosor, a ispred
Slavena Letice. U toj anketi Boris
Mikšić je jasno odgovorio da
visoki državni dužnosnici trebaju
objaviti svoj zdravstveni karton,
dok je, na primjer, na to pitanje,
pokrivajući se svojim glasnogovornikom Ratkom Mačekom, pre-

mijer Sanader (također potencijalni predsjednički kandidat
HDZ-a) odbio izravno odgovoriti.
Za vrijeme boravka u
Hrvatskoj Boris Mikšić je
darovao svojem bivšem Fakultetu
strojarstva u Zagrebu s čijom je
diplomom otišao u Ameriku
18.000 dolara za znanstveni rad.
Ta donacija nije međutim dobila
adekvatno mjesto u medijima, jer
HRT, na primjer, to uopće nije
zabilježio. Dosadašnju marketinšku kampanju Borisu Mikšiću
vodila je agencija "Millennium",
ali budući da je bio nezadovoljan
njezinim učinkom, otkazao joj je
angažman.
Boris Mikšić se vraća u
Hrvatsku krajem kolovoza/
August i ostaje sve do izbora, koji
će se najvjerojatnije održati uoči
Božića. Početkom rujna/September očekuje se da će on objaviti
svoj kampanjski tim i oštrije ući u
predizbornu utrku. Tada će vjerojatno i HDZ istaknuti svojeg kandidata.

