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Deja vu: Boris Mikšić opet će se kandidirati za
predsjednika Hrvatske
Mikšića očito nije obeshrabrio poraz na prošlim predsjedničkim izborima kada ga je pobjedio aktualni hrvatski
predsjednik Stjepan Mesić. I danas tvdi da je izgubio zbog "glasova mrtvih", odnosno smatra da su njegovi
suparnici u izbornoj utrci sebi uračunavali glasove mrtvih

Boris Mikšić Boris Mikšić, američki poduzetnik hrvatskih korijena,
ponovno će pokušati napraviti proboj na hrvatsku političku scenu. Američkom portalu Presspubs.com ispričao je
kako je ostvario američki san zahvaljujući svojoj tvrtki Cortec koja mu je donijela milijunske zarade. Sada mu je
još želja postati predsjednik Hrvatske i na taj način uzvratiti svojoj zemlji. Kako je rekao za Presspubs.com,
njegov glavni motiv u ponovnom kandidiranju krije se u nostalgiji za Hrvatskom, ali i porivu da čini dobro.
Mikšića očito nije obeshrabrio poraz na prošlim predsjedničkim izborima kada ga je pobjedio aktualni hrvatski
predsjednik Stjepan Mesić. I danas tvdi da je izgubio zbog "glasova mrtvih", odnosno smatra da su njegovi
suparnici u izbornoj utrci sebi uračunavali glasove mrtvih. "Tijekom iduće kampanje 'operirat' ću i po grobljima",
našalio se Mikšić.
Dečko s Trešnjevke ipak nije toliko siguran u svoju drugu predsjedničku kandidaturu. Dvoji, naime, zbog
zabrinutosti korupcijom i izostankom fair playja u hrvatskoj politici. “U Hrvatskoj je korupcija trenutno najveći
problem”, pojasnio je Mikšić Amerikancima iz, kako je rekao, osobnog iskustva. Napomenuo je i da je zbog
korupcije imao problema s izbornim sustavom, a ustvrdio je i da mu na putu stoje "političari koji manipuliraju
izborima". Mikšić se trenutno previše ne zamara predsjedničkom kandidaturom jer smatra da još ima vremena
razmisliti o tome.
Mikšić je govorio o nužnim promjenama ako se bude kandidirao za predsjednika. Smatra da najprije treba
promijeniti svoj euroskepticizam jer je Hrvatska na putu u EU. Javnosti se želi predstaviti kao novo lice "kandidat oslobođen korupcije - kad već ima novca". Naglasio je da će si sam finacirati kampanju, a prioritet mu
je poboljšanje ekonomije. Ne brine se da su ga ljudi zaboravili i smatra da je u Hrvatskoj itekako poznat.
"Ljudi koji su na prošlim izborima glasovali za mene, vjerojatno bi to ponovno učinili. 95 posto ljudi u Hrvatskoj
zna tko sam ja. Bio sam često u medijima, možda i prečesto... Ponekad to ljudima ide na živce", rekao je Mikšić
koji smatra da bi mu njegovo profesionalno iskustvo itekako pomoglo u predsjedničkoj funkciji.
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