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Boris Mikšić objavio kandidaturu za
predsjednika Republike Hrvatske
Podsjetimo, Mikšić je nakon
Ugledni američki poduzetnik i
hrvatski iseljenik Boris Mikšić u završetka studija strojarstva i brosubotu 11. rujna/September u dogradnje na Sveučilištu u Zagrezagrebačkoj u Zračnoj luci »Ple- bu i svojeg sudjelovanja u Hrvatso«, stigavši iz Amerike, održao je skom proljeću razočaran napustio
konferenciju za novinstvo na kojoj Hrvatsku i otišao Sjedinjene Držaje pod sloganom "Novo lice za ve u potrazi za boljim životom.
bolju Hrvatsku" objavio kandi- Vlastitom upornošću i radom podaturu na idućim izborima za stao je jedan od uglednijih amepredsjednika Republike Hrvatske. ričkih poduzetnika. Danas je vlasVoden idejom kako Hrvatskoj više nik uspješene tvrtke »Cortec« koja
ne trebaju političari prošlosti, već proizvodi antikorozivna sredstva i
ljudi - lideri s novim iskustvima i posluje u više od 80 zemalja u svisposobnostima koji će znati Hr- jetu. U SAD je bio vrlo aktivan u
vatsku voditi u 21. stoljeću, lobiranju za Hrvatsku u doba DoMikšić je najavio svoj definitivni movinskog rata i kao počasni
kozul Republike Hrvatske u Minpovratak u Hrvatsku.
Kako je rekao, njegov će se nesoti.
Boris Mikšić je bio svojevrsno
politički program temeljiti na potpuno novom smjeru i strategiji u iznenađenje prošlih parlamentargospodarsko - ekonomskoj politi- nih uzbora u studenom 2003.
ci, projektu zapošljavanja i pove- godine. U sedmoj izbornoj jedinićanju nataliteta. Mikšić je naročito ci u Karlovcu medu nezavisnim
istaknuo važnost rješavanja goru- listama osvojio je prvo, a u Zagrećeg hrvatskog problema - masov- bu čak drugo mjesto, pretekavši u
nog odlaska mladih stručnjaka i izbornoj utrci poznatije političare,
kao što su Ivić Pašalić, Stipe
intelektualaca u inozemstvo.
Šuvar, Miroslav Tuđman i DobroOdgovarajući na jedno pitanje, slav Paraga.
Mikšić je ponovio da će na izboriUočljivo je da su njegovu konma nastupiti kao neovisni kandi- ferenciju za novinstvo u zagrebačdat, te kako iza njega ne stoje bilo
koj zračnoj luci bojkotirali državkakvi lobiji ili interesne grupe. Na
na novinska agencija HINA, "Vjepredsjedničku kandidaturu odlusnik", Hrvatski radio, "Jutarnji
čio se, kako bi vratio dug Hrlist", Radio 101 i RTL, dok su je
vatskoj iz koje je otišao prije više
pokrili HTV, "Nova TV", "Novi
od 30 godina. Na upit novinara
riječkog "Novog lista" što misli o list" i "Slobodna Dalmacija".
(KrsnikMedia)
predsjedniku Mesiću, Boris Mikšić je odgovorio: "Mesićev stil je
zastario. Hrvatskoj je danas potreban predsjednik lider s vizijom
koja će cijelu naciju povući za
sobom i biti katalizator društvenih
promjena. To može netko nov na
političkoj sceni", rekao je Mikšić.

Boris Mikšić objavio je svoju kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske na novinskoj
konferenciji u zagrebačkoj zračnoj luci

