KOLUMNA

Boris
Mikšić

Za ulazak u EU
imamo vremena, a do
tada možemo i
moramo sami
riješiti naše
unutarnje probleme
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Zašto sam zahvalan slovenskim
vlastima?
Ovotjednu
kolumnu,
ili kako više volim reći
razmišljanje,
započet
ću
pitanjem:“ Što
znači i kako se postaje
političar?“ Ne postoje
škole za političare, dakle kada student završi
Fakultet
Političkih
Znanosti u Zagrebu,
ne znaći da će i postati
političarem.
Sjetimo
se kako su u Hrvatskoj
velika većina političara
donedavno bili liječnici.
Iako sam gradski zastupnik u Zagrebu,
ne volim za sebe reći
da sam političar. Jednostavno sam čitav
život poduzetnik i inovator. Političkim profesionalcima upravo to smeta,
jer želim, ne gledajući
osobnu korist, na najeﬁkasniji način prenijeti
svoja znanja i iskustva na dobrobit svih
građana. Nadam se
kako sam na pravom
putu i da sam najviše
na predsjedničkim izborima to i dokazao.
Iako sam imao daleko
više, izborno povjerenstvo mi je ipak priznalo ogromnih 380000
glasova.
Time
sam
demantirao političkog
analitičara prof. Šibera,
koji je dan prije izbora
izjavio da sam kandidat bez šanse. No
kao što rekoh, politički
establišment može si
svašta dozvoliti,- govoriti neistine, ne glasovati

po savjesti već po diktatu, stvarati političke
i interesne lobije bez
obzira na stranačku pripadnost… Političari imaju vrlu veliku odgovornost ali u stvari nikome
ne odgovaraju. Kakav
utjecaj imaju birači na
njihove odluke? Što
su one, važnije donose se u užem krugu
umjesto da bude obratno. Za takvu smo
situaciju pomalo i sami
krivi jer nam je manje
važno što političari rade
i govore već kako govore i izgledaju. Zasluga
je to političkog marketinga ili moje rado
korištene kovanice polimara koji doista čini
čuda. Zbog toga u velikom broju ovotjednih
negativnih vijesti za koje
su političari očigledno
krivi nitko neće odgovarati ili ne daj bože biti
smijenjen. Izjava glasnogovornika
Haškog
suda velika je pljuska
svima nama. Selidba“
CEFTE“ u Beograd i
međunarodna ekonomska i ﬁnancijska pomoć,
zemlji agresoru dokaz
naše slabosti. I konačno
oružane
provokacije
slovenske vlade na
našoj granici, odraz su
hrvatske mlakosti. Zar
treba biti političar kako
bi se razumjelo o čemu
se tu radi? Međunarodni
pritisak na Hrvatsku od
doba prvog predsjednika Tuđmana sve do
danas nije popustio.
To naši političari nas-

toje neprincipijelnim i
ulagivačkim postupcima,
samo oslabiti. Smatram
da je to pogrešno i da
se sva energija usmjerena na ulazak u EU može
daleko bolje iskoristi.
Zahvaljujem
stoga
susjedima
slovencima
koji žele spriječiti naš
ulazak u tu asocijaciju.
Za ulazak u EU imamo
vremena, a do tada
možemo i moramo sami
riješiti naše unutrašnje
probleme. Osim toga
nije potrebno pristupati
negdje gdje nas ne žele
i to još na koljenima.Što
je s ponosom i obzirom
prema svima onima koji
su dali svoje živote kako
bi nakon 900 godina
imali samostalnu državu
Hrvatsku? Siguran sam
kako će se o tim temama
govoriti na stranačkim
nastupima i govorima.
Naime,
predizborna
kampanja u Hrvatskoj je
počela. Nakon SDP-ova
dvodnevna druženja na
Sljemenu HDZ se odlučio
za početak predizborne
kampanje u „Domu OS
RH“ u Karlovcu!? Mobilizirat će se i novinari i
medijski vlasnici, tajkuni
će ravnomjerno ﬁnancirat sve političke opcije, a dobar će se dio
predizbornih aktivnosti
naplatiti od svih nas.
Ipak se nadam da su
slovenci biračima otvorili oči, koje se konačno
neće zatvoriti unatoč
žestokom djelovanju polimara. Zato im još jednom –hvala!
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