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Blaženka Divjak

Ostat će zapamćena kao osebujna ministrica znanosti. Njezina komunikacija s javnošću je
posebna. Politikanti, stari znanstvenici čije je ideje vrijeme pregazilo samo je dio bogatog
promišljanja naše ministrice. Na kraju mandata (sic!) tuži se kako gospodarstvo ne izdvaja
dovoljno sredstava za istraživanje i znanost. Gospođa Blaženka Divjak očito nije upoznata sa
strukturom i stanjem hrvatskog gospodarstva koje je porezno preopterećeno i ovisno o kreditnoj
podršci poslovnih banaka kako bi opstalo. Ni to nije sve.

Onaj koji služi morao bi biti ponizan. Taj i takva odnos imaju ministri u demokratskim državama.
Blaženka Divjak umjesto poniznosti preferira bahatost. Ta bahatost ide tako daleko da
superiorno dijeli lekcije svima oko sebe, uključivo i premijeru Andreju Plenkoviću. Podrška dijela
vladajuće koalicije toliko je značajna da gospođa Blaženka Divjak može pokazati sve svoje
bogate osobnosti. Sve zna, u sve je upućena, i tako dalje. Koliko mi je poznato znanost je uvijek
oprezna u zaključivanju. Opreznost je uvijek prisutna ako ne postoje višekratni dokazi da se
određena hipoteza prihvaća. Da bi u to bili sigurni često koristimo rezultate istraživanja drugih
znanstvenika. Sve to gospođi Blaženki Divjak nije potrebno. Dovoljno je da Premijer šuti kako bi
očuvao koaliciju. To je ujedno i „istočni grijeh“ našeg premijera Andrea Plenkovića.

Ipak pored svih „suza“ koje je priuštila gospođa Blaženka Divjak našem Premijeru danas je sva
ponosna vodila sastanak na razini EU. Njezin ushit sigurno je impresionirao našeg Premijera i
„izmamio“ osmijeh. Svaka vlast godi. Kada je ona osigurana ucjenom Premijera o mogućem
napuštanju koalicije tada vlast postaje bezgranična i, obično, pokazuje moćnog političara u
njegovom pravom svijetlu. Neka nam je naša ministrica gospođa Blaženka Divjak ponosna na
svoja postignuća. Manje je važno što njezin rad nikako nije moguće pozitivno ocijeniti. Zar je to
uopće važno? Tako veza na relaciji zaprešićkog gradonačelnika Željka Turka i ministrice
Blaženke Divjak donosi obostrano zadovoljstvo. To što ne poštuju hrvatske zakone, kao što ću
pokazati u knjizi koju pišem, nije važno. Uostalom, u Lijepoj našoj dnevno svjedočimo
nezakonitostima i nikom ništa. Zašto tako moćni političari, Blaženka Divjak iako osporava to
zapravo jest, ne bi uživali u blagodatima vlasti. Premijer Andrej Plenković, da ogolim mišljenje
do kraja, treba oba političara kako bi ostao na vlasti. Cijena je visoka, ali zašto o tome voditi
računa. O tome će se raspravljati sutra koje neće doći dok su oni na vlasti.
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