PREDSJEDNIČKI IZBORI

Boris Mikšić kao hrvatski Schwarzenegger

Nakon stoje najavio jednom malom noticom u "Globusu" da namjerava ući u trku na idućim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj,
američki businessman hrvatskog
porijekla i počasni generalni konzul Republike Hrvatske u St. Paulu, Minnesota Boris Mikšić dao je
prvi veći interview jednom hrvatskom dnevniku. "Slobodna Dalmacija" pod naslovom "Bit ću hrvatski predsjednik" objavila je odluku Borisa Mikšića koji se odlučio
na taj korak ohrabren relativno dobrim uspjehom na nedavnim izborima za Hrvatski sabor kad je njegova nezavisna lista u 1. i 7. izbornoj jedinici postigla bolje rezultate
od hrvatskih političara s bogatijim
iskustvom, kao što su Ivić Paša-

lić, Miroslav Tuđman, Dobroslav
Paraga i Stipe Šuvar. Na pitanje
novinara splitskog dnevnika nije li
njegova odluka da se uključi u
predsjedničku trku ambiciozan
pothvat zbog čega će ga neki smatrati čudakom, Boris Mikšić se
pozvao na slučaj Arnolda Schwarzeneggera u Kaliforniji koji je pobijedio jer je shvatio da u politici
trebaju nova lica u dubokoj ekonomskoj i političkoj krizi. "Smatram, dakle da je i u Hrvatskoj potrebno i najbolje pristupiti u politici iz sasvim novog smjera, sa sasvim novim licima. Nudim sasvim
drukčije perspektive za naše ljude,
a moji ljudi i ja znamo kako ćemo
to uspjeti učiniti", rekao je kandidat za predsjednika Republike Hr-

vatske Boris Mikšić. Iz njegovog
izbornog stožera saznaje se da će
Boris Mikšić 9, ožujka/ March u
Vukovaru hrvatskoj javnosti službeno objaviti da ulazi u predsjedničku tricu, a potom će se u idućih
nekoliko mjeseci predstaviti u većim hrvatskim gradovima, da bi na
kraju prezentaciju svojeg predsjedničkog programa izložio u Zagrebu.
Predsjednički izbori vjerojatno
će se, nakon isteka petgodišnjeg
mandata predsjednika Mesića, održati u siječnju/January iduće godine. Dosad je samo predsjednik
Mesić najavio da će se ponovno
kandidirati, te ponovno Slaven Letica koji je na prošlim izborima
dobio manje od 2 posto glasova. U
HDZ-u postoje dva ozbiljna kandidata, Andrija Hebrang i Jadranka Kosor, a tko će od njih dvoje
biti nominiran saznat će se na idućem izbornom saboru HDZ-a, zakazanom za kraj travnja/April u
Rijeci.
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