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Ustrajat ću na vlastitom
političkom putu
B

oris
Mikšić
unatoč
tijesnom porazu na
predsjedničkim izborima
u Republici Hrvatskoj i
danas gdje god dođe plijeni pozornost građana.
Nedavno je izabran za
predsjednika Hrvatskog
svjetskog kongresa i kao
takav grubo je izbačen iz
svečane lože za vrijeme
održavanja sinjske Alke
o čemu smo govorili u
prošlom broju. Kako smo
tada najavili u ovom broju donosimo razgovor s
gospodinom Mikšićem u
cijelosti.
a proslavi sinjske
Alke doživjeli ste
neugodnosti jer su Vas
izbacili iz počasne lože?
Gdje je rađen takav scenarij i s kojim ciljem?
-Ne bih znao reći gdje
je rađen takav scenarij
i s kojim ciljem, ali je
činjenica da sam imao
protokolarnu akreditaciju

-N

Hrvatsko zvono sam podržao i to je
sve vezano uz taj politički program.
Svoj nezavisni brand sam mukotrpno gradio i ne mislim ga sada
utopiti u neku političku stranku ili
opciju

na kojoj je pisalo uzvanik.
Došavši pola sata ranije u
svečanu ložu pogledao
sam gdje je moje mjesto (
u četvrtom redu) i ispred
lože sačekao sam ostatak
uzvanika. Nakon ulaska
svih gostiju pokušao sam
i ja doći do svog mjesta,
ali mi je rečeno da mi
nije mjesto u loži. Iako
me je predsjednik Sabora
Vladimir Šeks pozdravio

Šito je kao odličan
orator postao glasnogovornik i smatram kako je to vrlo
dobra kombinacija

pri dolasku, ne vjerujem da je on bio taj koji
je naložio takvu odluku.
Također, i ostali uzvanici
koji su grupno pristigli nisu imali vremena
o tome razmišljati. Preostaje jedino dio gostiju
koji je kao i ja ranije bio
u svečanoj loži i sada tu
ima nagađanja tko je što i

Mikšić je član vijeća grada Zagreba
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Boris Mikšić
kome rekao. Sve u svemu
odlično sam se proveo na
Alki i nisam se nimalo
uvrijedio.
No, u pitanju je institucija
predsjednika Hrvatskog
svjetskog kongresa pa
sam morao naknadno
reagirati. Pogotovo kada
sam informiran kako
se u poslove protokola
umiješala stranačka pripadnost.
-U tisku se moglo
pročitati kako ste novoizabrani predsjednik
Hrvatskog
svjetskog
kongresa (HSK), ali
neki dvoje oko toga, tj.
da fra Šito Ćorić još
obnaša dužnost pred-

sjednika i je li riječ o
usporednim institucijama Hrvata iz dijaspore
i ako je tako vodi li to u
nove hrvatske podjele?
-Šimun Šito Čorić je
dugogodišnji predsjednik

Čavoglave, Anica
kninska Kraljica,
Moj Ivane, i drugi
vječni hitovi su
nas pripremili za
zajedničku himnu
integralnih Hrvata:
Lijepa li si, orilo
se iz svakog grla,
praćeno najljepšim
vatrometom
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HSK i osobno sam tražio
da ostane u najužem
krugu ljudi koji vode tu
organizaciju. Stoga je
kao odličan orator Šimun
postao glasnogovornik
i smatram kako je to
vrlo dobra kombinacija
i kvalitetno rješenje za
HSK u cjelini.
-Iako ste vijećnik u
skupštini grada Zagreba, mnogi Vam zamjeraju što često odsustvujete zbog odlaska u
Ameriku što smatraju
neozbiljnim političkim
angažmanom?
-Moram vas ispraviti
jer nisam vijećnik već
zastupnik u gradskoj
skupštini. Što se tiče mog
angažmana mogu se pohvaliti kako sam jedan od
najredovitijih na sjednicama što se može i javno
provjeriti na web stranicama skupštine. Svoje
sam poslovne obveze podredio sjednicama i vlastitim sredstvima ﬁnanciram dolazak jednom
mjesečno u Hrvatsku.
Stoga mi je neshvatljivo
kako su pojedini zastupnici neaktivni iako
žive u Hrvatskoj, a rjeđe
su od mene na sjednicama. Prema tome ne
znam tko mi to zamjera i
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o čemu je riječ.
-Mislite li osnovati
svoju političku stranku
ili svoju političku proﬁlaciju vidite kroz
‘’Hrvatsko zvono’’ koje
ste podržali?
-Hrvatsko zvono sam
podržao i to je sve vezano
uz taj politički program.
Svoj nezavisni brand sam

Da sam uspio na
predsjedničkim
izborima, mnoge
bi stvari bile
drugačije

mukotrpno gradio i ne
mislim ga sada utopiti u
neku političku stranku
ili opciju. Nude mi se
raznorazni prijedlozi i
kombinacije, ali čvrsto
sam odlučio ustrajati na
svom putu, a to očigledno
još uvijek mnogima smeta. Mislim na one koji
žive od politike, a ne kao
ja za politiku.
-Pred zadnje izbore
ste obećali pomoći gospodarski i medijski
Hrvate u BiH. Je li to
bila samo predizborna
retorika?
-Sigurno, da sam uspio u svom naumu u
predsjednički izborima,
mnoge bi stvari bile
drugačije. Jedna od njih

Boris Mikšić, predsjednik Hrvatskog
svjetskog kongresa
je i odnos službene politike prema Hrvatima u
BiH. U tom kontekstu jedan od prioriteta bi bio i
gospodarska pomoć kako
bi ljude zadržali na tim
područjima i omogućili
im dostojan život.
Nažalost, kako nisam
uspio nemam polugu ili
mehanizam kako pomoći
Hrvatima u BiH, ali i
to je jedan od razloga
da nisam odustao od
političke borbe. Svojatanje hrvatskih teritorija, nepriznavanje Hrvata
u Sloveniji, maltretiranje

Hrvata u vlastitoj domovini od strane Srba povratnika ili recimo učestalo
paljenje i uništavanje
hrvatskih zastava dovoljno govore u kakvoj nam
je situacija država.
Ako sami sebe ne cijenimo zašto bi nas i
drugi cijenili i poštivali?
Ipak završio bih s
optimističnom porukom.
Hrvatska je prelijepa
zemlja i nadam se kako
će novi naraštaji i mladi
ljudi imati za nju više razumijevanja i osjećaja.

Boris Mikšić na Sinjskoj alci
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