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Predsjednički izbori i Zaprešić

Dobili smo novog predsjednika gospodina Zorana Milanovića. Tako je HDZ ponovno izgubio
izbore. Izbori za Europski parlament je opravdan crnim labudom. Drugi su izbori iznjedrili cijelo
jato crnih labudova. Gospodin Miroslav Škoro, koji je poslao upozorenje politici HDZ-a,
proglašen je krivcem, crnim labudom, i tako se je bar u izbornoj noći našao „pravi krivac“. Jedan
se crni labud godinama prikrivao u Zaprešiću. Zaprešićki HDZ je izgubio izbore u prvom i
drugom krugu predsjedničkih izbora. To nije slučajnost. To je jasni pokazatelj što građani misle
o HDZ-u i njegovom visoko pozicioniranom dužnosniku u HDZ-u i gradonačelniku grada
Zaprešića gospodinu Željku Turku. Pođimo redom.

Predsjednica je, povezujući svoju sudbinu sa sudbinom premijera Andreja Plenkovića,
propustila reagirati na mnoga pitanja koja su bitna za biračko tijelo HDZ-a. Nije se javljala, a
morala je, kad su građani prikupljali potpise za referendum i javno prosvjedovali na, po njima,
krive odluke hrvatske Vlade i Hrvatskog sabora. Nije javno osudila ponašanja lokalnih čelnika
koje je ustrajno posjećivala. Prigodno je govorila o problemima koje građani imaju i to je
tumačila kao veliko razumijevanje i postignuće. Sve je mogla, i morala, znati putem institucija
koje joj stoje na raspolaganju. Â Umjesto posjeta trebala je, temeljem mandata hrvatskih
građana, djelovati. Tako su njezini obilasci postali dio „turističke“ Â promidžbe same
Predsjednice. „Grijeh struktura“ i „grijeh propusta“, kojima je podlegao i sam kardinal Bozanić,
pravi je razlog zašto je gospođa Kolinda Grabar Kitarović izgubila izbore.

Premijer je u izbornoj noći kazao kako nije dopustivo, zašto bi građani ga trebali pitati?, da tako
veliki broj građana poništi svoj glasački listić. Nije želio čuti i shvatiti poruku glasača koji su
odabrali treću mogućnost i javno rekli kako ne podržavaju niti jednog od ponuđenih kandidata.
Gospodine Plenkoviću ponašanje građana je njihovo pravo u demokratskim zemljama što se
odnosi i na Lijepu našu. Pri tome morate znati da nisu „izgubljeni“ glasovi samo gospođe
Kolinde Grabar Kitarović već i novoizabranog Predsjednika. Velik broj nevažećih listića mora
zabrinjavati jednako kao i mala izlaznost građana na izbore. Dobro je kazao Zoran Milanović
kako je pobjeda tijesna i nadam se da će tu izjavu imati u vidu u vrijeme svog mandata. Kad
gotovo polovina građana propusti glasati tada je to veliko upozorenje i pokazatelj kako mnogo
toga nije dobro u Lijepoj našoj.

Gospodin Škoro je svojim pozivom da građani koji ga podržavaju izađu na izbore i nadopišu
trećeg kandidata, hrvatski narod, kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo. Škorin poziv je prihvatio
mali broj njegovih birača što je pokazatelj kako hrvatski građani nisu odlučni u borbi za
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promjenama. Ipak, njegova pojava na političkoj sceni, ukoliko ne odustane, mogla bi poremetiti
više desetljetne odnose na hrvatskoj političkoj sceni. Valja imati u vidu da je pobjeda gospodina
Zorana Milanovića veća od broja nevažećih glasačkih izbora koji su rezultat Škorina poziva.

Po mome mišljenju ovi su izbori pokazali kako HDZ gubi snagu na lokalnoj razini. Grad Zaprešić
i gospodin gradonačelnik Željko Turk je jedan od brojnih slučajeva koja pokazuje kako vlast
kvari, a kad vlast traje više godina, tada vlast gubi imunitet običnog čovjeka i pripisuje si
nadljudske mogućnosti.

Ukoliko je HDZ shvatio poruke hrvatskih građana tada mu je nužno „provjetriti“ organizacije na
lokalnoj razini i uvesti visoke moralne i etičke standarde koji će iznjedriti mlade ljude koji će se
ponašati na način kako to građani očekuju od javnih djelatnika. Taj i takav pristup bi
restrukturirao HDZ u modernu i demokratsku političku opciju. To u ovom trenutku nije realno
očekivati pa je vjerojatno da će se najmoćniji „pograbiti“ i izgubiti slijedeće parlamentarne
izbore.

2/2

