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Neuspjeh kandidatkinje Hrvatske
demokratske
zajednice
Kolinde
Grabar-Kitarović na izborima za
predsjednika Republike Hrvatske
nije trenutak preko kojeg treba olako
prijeći. Naprotiv. Iz njega naša stranka mora izvući potrebne pouke, od
kojih je vjerojatno najvažnija ona da
u doba kad smo suočeni s ozbiljnim
političkim izazovima nije vrijeme za
štetno soliranje ili nametanje osobnih
političkih ambicija. Jednako je važno
primijetiti da također nije vrijeme za
apatiju, nevjericu ili malodušje.
Postoje naime brojni razlozi na
temelju kojih na blisku budućnost
možemo i trebamo gledati s optimizmom. Naša je stranka i dalje ključna
politička snaga iza aktualne vlade,
koja se itekako ima čime pohvaliti. U
ekonomskoj problematici HDZ-ova
je vlada dakle na dobrom putu da
nezaposlenost učini jednom od najmanjih u Europskoj uniji. Brojnost i kvaliteta prijavljenih projekata za europske fondove u snažnom je porastu
pa je posljedično i količina novca
koja otud završava u Hrvatskoj sve
veća, a socijalni problemi koje su joj
u naslijeđe ostavili prethodnici, poput
posrnule brodograđevne industrije ili
nezadovoljstva prosvjetara, uspješno
su riješeni. Međunarodni ugled Hrvatske predvođene HDZ-ovom vladom
također je u stalnom porastu. Niz je
hrvatskih kadrova došao na utjecajna mjesta u europskoj administraciji,
upravo je počelo hrvatsko predsjedanje Europskom unijom te time i velika
prilika za novu međunarodnu afirmaciju, a naša je država prepoznata kao
snažan zagovornik daljnjeg proširenja Unije. U međuvremenu, domaći
je politički život u protekle tri i pol
godine normaliziran, tj. radikalne su
političke grupacije gurnute na marginu političkog života. Sve navedeno
treba predstavljati presudan adut u
predstojećim političkim borbama.
Čak i poraz našeg kandidata u
proteklim predsjedničkim izborima
krije nekoliko pozitivnih pojavnosti
za našu stranku. Ona se prvi puta u
povijesti predsjedničkih nadmetanja u Hrvatskoj suočila s ozbiljnim
desnim političkim izazovom kojeg je
na kraju uspjela poraziti. Zbog toga
joj je u konačnici pomanjkalo snage
za jednako uspješan sraz s – treba
naglasiti – ujedinjenom ljevicom, kojoj
se pridružio i nezanemariv broj protestnih glasača. Bez trošenja energije na
izazov s desnice pobjeda bi nesumnjivo pripala kandidatkinji HDZ-a. U
parlamentarne izbore dakle HDZ ulazi
sa spoznajom da njegov uspjeh ovisi
samo o njemu. Zato, bez straha!
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Učinimo sve kako bi naša stranka osnažila svoje zajedništvo,
učvrstila redove i spremno dočekala nadolazeće izazove.
Andrej Plenković

Početak unutarstranačkih izbora
značajan je trenutak i prilika za
jačanje HDZ-a kao moderne i vjerodostojne stranke koja je u stanju
odgovoriti na ključne političke,
gospodarske, društvene i sigurnosne izazove suvremenog hrvatskog
društva. Tijekom njih svaki će naš
član, zahvaljujući nastavku politike
podizanja standarda unutarstranačke demokracije i izmjena statuta koje
sam potaknuo, moći neposredno
sudjelovati u izboru čelnih ljudi svoje
organizacije – predsjednika i dopredsjednika, a na nacionalnoj razini
predsjednika, zamjenika predsjednika i potpredsjednika stranke.
U ime vodstva Hrvatske demokratske zajednice pozivam vas da u njima
sudjelujete. Činite to u okviru općeg
programa i politike HDZ-a slušaju-

ći glas svog srca i svog razuma kao
što je to bio mudro rekao naš prvi
predsjednik, dr. Franjo Tuđman,
kad je prije trideset godina zatražio
potporu za vodeću ulogu HDZ-a u
stvaranju hrvatske države.
Snagom HDZ-a i okupljanjem oko
istog cilja stvorena je hrvatska država.
To je model i za njezin napredak,
daljnju izgradnju te nastavak uspješnog puta kojim smo krenuli. HDZ
mora i u budućnosti, na istoj razini
odgovornosti kao i do sada, prepoznavati izazove vremena i ostati
čvrsto jamstvo sigurnosti, stabilnosti i napretka naše domovine te
osigurati uvjete za boljitak svih naših
građana. To je ono čime se vodimo
u svemu što radimo i što smo radili
protekle četiri godine. I unatoč svim
preprekama činimo to uspješno, u

okolnostima koje nisu nimalo jednostavne i koje nam ne daju vremena
za opuštanje ni prostora za neslogu
i nesnalaženje.
Pozivam vas da tijekom slijedećih
nekoliko mjeseci učinite sve kako bi
naša stranka ovim izborima osnažila svoje zajedništvo, učvrstila svoje
redove i spremna dočekala izazove
koji su pred nama. U svemu što radite,
pa i u ispunjavanju svojih ili podupiranju tuđih ambicija, uvijek i najprije
vodite računa o interesu Hrvatske. To
ste uvijek i činili i pozivam vas da u
tome ustrajete.
Svi su naši kandidati ljudi koji žele
dati svoj doprinos našem zajedničkom cilju. Svi oni žele dobro Hrvatskoj.
Moja je želja da iz ovih unutarstranačkih izbora iziđu neokaljani. Nadmećimo se u dobrome, stremimo k rješe-

njima koja će biti dobra i za Hrvatsku
i za njezine interese i za HDZ. Pružimo ruku svakom takvom nastojanju
i svakom našem članu. Uvjeren sam
da svi želimo moderan, ambiciozan i
uspješan HDZ koji je svjestan političkog i društvenog konteksta Hrvatske
na početku trećega desetljeća 21.
stoljeća i važnosti svoje uloge kao
stožerne hrvatske stranke. Uvjeren
sam da svi želimo snažan, uvažen i
utjecajan HDZ koji, zajedno sa svojim
partnerima u Europskoj pučkoj stranci, najbolje može promicati hrvatske
interese na europskoj razini.
Želim da se svi koji sudjeluju u
ovim izborima vode plemenitom
mišlju koja nas je i okupila, dobrobiti naših ljudi, naše domovine i naše
jedine i vječne Hrvatske!
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Intervju:

Damir
Krstičević
Vratili smo Hrvatskoj vojsci
sjaj iz Domovinskog rata

Sve slike: MORH/Josip Kopi

Razgovarali smo s Damirom
Krstičevićem, čelnikom jednog
od najzahtjevnijih resora u
hrvatskoj vladi.
Intervjuirao: Mario Kapulica

Ministre Krstičeviću, puno je toga napravljeno u protekle tri godine mandata ove
HDZ-ove vlade govorimo li o nacionalnoj
obrani. Što biste Vi izdvojili kao Vama osobno
najvažnija postignuća?
U protekle tri godine vratili smo Hrvatskoj
vojsci sjaj kakav je imala u Domovinskom ratu,
osnažili smo vezu Hrvatske vojske i hrvatskog
naroda stvorenu u Domovinskom ratu vodeći
računa o vrijednostima za koje su se borili
hrvatski branitelji. Razvijamo i jačamo Hrvatsku
vojsku na ponos naših ljudi.
Kako bismo mogli realizirati ključne projekte za razvoj i modernizaciju Hrvatske vojske,
glavni je preduvjet bilo zaustavljanje pada
obrambenog proračuna nakon šest godina, što
smo učinili zahvaljujući potpori predsjednika
Vlade Andreja Plenkovića.
Sredstva iz proračuna smo usmjerili na
realizaciju ključnih projekata, prvenstveno
na poboljšanje i vraćanje materijalnih prava
pripadnicima Hrvatske vojske, koji svojim
predanom radom služe domovini. Briga za
čovjeka je fokus našeg rada.
Veliku smo pozornost usmjerili i na izravan
kontakt s ljudima na terenu. Postrojbe Hrvatske vojske vratili smo u gradove, u šest novih
ključnih strateških lokacija: Sinj, Vukovar –
herojski grad – Ploče, Varaždin, Udbinu i Pulu.
Tu posebno moram istaknuti kako je Hrvatska
vojska jako dobro prihvaćena u svim tim sredinama te zahvaljujem na potpori lokalnoj zajednici. To sve pokazuje kako hrvatski narod voli
svoju Hrvatsku vojsku.
Uspostavili smo i sustav domovinske sigurnosti, koji izvrsno funkcionira na terenu. Ustrojili smo 2019. godine i tri nova zapovjedništva – Zapovjedništvo za kibernetički prostor,
Središte za besposadne zrakoplovne sustave i
Središte za razvoj vođa „Marko Babić”.
Nakon što smo osnažili položaj i poboljšali
uvjete života i rada pripadnika Hrvatske vojske
te razvili nove sposobnosti, sredstva ulažemo
i u opremanje te modernizaciju. Pred nama su
ključni strateški projekti modernizacije Hrvatske vojske.

Uz nastavak procesa nabave višenamjenskog borbenog aviona, kojeg provodi Međuresorno Vladino povjerenstvo, jedan od ključnih
projekata modernizacije HV-a je opremanje
helikopterima Black Hawk, kojima će se osigurati nove sposobnosti važne za daljnji razvoj
i modernizaciju Hrvatske vojske i za daljnju
izgradnju sustava domovinske sigurnosti.
Također, planirano je i opremanje Hrvatske
vojske borbenim oklopnim vozilima Bradley
te završetak opremanja borbenih oklopnih
vozila Patria topom od 30 mm i protuoklopnim vođenim raketnim sustavima, čime ćemo
povećati vatrenu moć Hrvatske kopnene vojske.
Prepoznajemo potrebu za neprekidnim
usavršavanjem i jačanjem novih sposobnosti
kako bi mogli primjereno odgovoriti na sve
sigurnosne izazove i prijetnje.

Pred nama su ključni strateški
projekti modernizacije
Hrvatske vojske. Obrana
i nacionalna sigurnost su
nadstranačka pitanja.

Je li bilo otpora i kako ste se nosili s njima?
Pitanje obrane i nacionalne sigurnosti je
nadstranačko pitanje i važno mi je uvijek čuti
mišljenja i stavove onih ljudi koji su za i onih koji
su protiv određenih projekata.
Sretan sam što su odluke i zakoni iz područja obrane i sigurnosti donesene u Hrvatskom
saboru gotovo dvotrećinskom većinom, dakle
dobili smo potporu i oporbe, što osobno
smatram priznanjem kako radimo izvrstan
posao.

Ogroman izazov predstavljao je povratak
Hrvatske vojske u grad heroj, u Vukovar. Mnogi
su bili skeptični oko tog važnog projekta, ali
uz sustavan rad i zalaganje svih pripadnika
Hrvatske vojske vratili smo hrvatskog vojnika
u Vukovar, na što sam iznimno ponosan. Tu
zahvaljujem predsjednici Republike Hrvatske
Kolindi Grabar-Kitarović, cijeloj Vladi Republike Hrvatske na čelu s predsjednikom Andrejom
Plenkovićem i gradu Vukovaru na čelu s gradonačelnikom Ivanom Penavom.
Kruna ovog četverogodišnjeg mandata
bit će upravo razmještaj ostatka inženjerijske bojne iz Vinkovaca u Vukovar. Vukovar to
apsolutno zaslužuje.
U ovome broju smo u članku o isplativosti
nacionalne obrane objasnili zašto je kupnja
izraelskih Baraka bila sjajna prilika: vrhunski avioni, za trećinu cijene novih, velik broj
preostalih sati resursa. Dakle, argumenti su
tu, ali napadi su bili nesmiljeni. Zašto?
Hrvatsko ratno zrakoplovstvo strateška je
grana Hrvatske vojske koja je donosila prevagu u Domovinskom ratu. Želim zahvaliti svim
pilotima koji su svojom hrabrošću i požrtvovnošću pridonosili pobjedama u ključnim operacijama Domovinskog rata.
Ova vlada je prepoznala važnost borbene
komponente zrakoplovstva i odlučila se za
rješavanje ovog strateškog projekta za Hrvatsku vojsku i državu Hrvatsku.
Prvi proces vođen je transparentno i profesionalno. Na sam rezultat nabave nismo mogli
utjecati jer je to ovisilo o bilateralnim odnosima između dviju država, Sjedinjenih Američkih
Država i Izraela.
To nas nije obeshrabrilo, nismo se predavali kao što se nisu predavali hrvatski branitelji u
Domovinskom ratu. Napravili smo analizu tog
prvog procesa i na temelju naučenih lekcija
otvorili smo drugi proces. Uvjeren sam kako
ćemo u ovom postupku doći do kraja, odnosno
kako ćemo kupiti višenamjenske borbene
avione zapadne proizvodnje.
Međuresorno Vladino povjerenstvo uputilo
je zahtjeve za ponudom potencijalnim ponudi-
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teljima i tijekom svibnja očekujemo konkretne
ponude na temelju kojih ćemo donijeti najbolju
odluku za Republiku Hrvatsku.
Naravno, kao savjesna i odgovorna vlada
moramo uvijek voditi računa o troškovima.
Svjesni smo kako zdravstvo, obrazovanje,
umirovljenici i drugi trebaju dostatna financijska sredstva. Strateški je bitno sačuvati sposobnost borbenog zrakoplovstva. Država koja je u
stanju čuvati svoje nebo ima budućnost.
Vidimo da neki kritiziraju našu vladu da
je nedovoljno desno, pri tome kao argument
navode i odnos prema Domovinskom ratu,
Hrvatskoj vojsci, nacionalnoj sigurnosti
općenito. S obzirom na sve što je učinjeno,
kako komentirate takve kritike?
To nije tako! Pa upravo je ova vlada osnažila odnos prema Domovinskom ratu. U ovoj
vladi dva su ministra ratni zapovjednici i itekako vodimo računa o vrijednostima Domovinskog rata. Domovinski rat je temelj moderne
Republike Hrvatske, a hrvatski branitelji njezin
su kamen temeljac.
Upravo zato značajne obljetnice iz
Domovinskog rata slavimo na trgovima zajedno s našim narodom i promičemo vrijednosti
Domovinskog rata.
Nakon 17 godina vratili smo Veliku smjenu
straže na Trg sv. Marka, a Hrvatsku vojsku
proželi smo simbolima Domovinskog rata. U
znak zahvale herojima Domovinskog rata i
postrojbama koje su ostavile neizbrisiv trag
pobjedama u Domovinskom ratu imenovali
smo vojarne i amfiteatre po njegovim junacima
i gardijskim brigadama.
Ključne dvorane u Ministarstvu obrane i
Glavnom stožeru Oružanih snaga nose imena
po junacima Domovinskog rata, ratnom ministru
Gojku Šušku, stožernim generalima Janku
Bobetku, Zvonimiru Červenku, Blagi Zadri.
Vojarna u Zagrebu preimenovana je u vojarna Prve gardijske brigade „Tigrovi” – Croatia,
vojarna u Kninu nosi ime Četvrte gardijske
brigade „Pauci”.
Veliko postignuće je povratak aviona MiG-21
Rudolfa Perešina nakon 28 godina u Hrvatsku.
Njegov MiG jedan je od simbola borbe hrvatskog naroda za samostalnost, a njegov povratak u Hrvatsku ima za našu državu nemjerljivu
vrijednost. Ova vlada itekako poštuje žrtvu i
snagu svih hrvatskih branitelja.
Vratili smo Dan državnosti na 30. svibnja, a
kao znak sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje,
18. studenoga je proglašen danom sjećanja na
sve žrtve Domovinskog rata.
Ovi datumi urezani su u svijest svakog
hrvatskog čovjeka.
Donijeli smo i novi jedinstveni Zakon o
hrvatskim braniteljima, a hrvatskim braniteljima i umirovljenim djelatnim vojnim osobama
prvi put je omogućen rad uz mirovinu, a donijeli smo i mnoge druge mjere.

Vidjeli ste jasan stav Vlade o provokacijama
koje su dolazile od srbijanskog ministra obrane.
Kao država spriječili smo njihove pokušaje
kojekakvih parada na području naše domovine i izrugivanja institucijama i ljudima koji su za
ovu domovinu položili svoje živote. Na tome
ćemo biti ustrajni i ubuduće.
Jačamo Hrvatsku vojsku i policiju kao dijelove osnovanog Sustava domovinske sigurnosti.
Taj sustav je brend ove vlade.
Brži smo, spremniji, bolji i odlučniji u
odgovoru na sve sigurnosne izazove koji su
prijetnja našemu društvu. Hrvatska je danas
sigurna zemlja, a jedna od institucija koja je
jamac sigurnosti i stabilnosti je Hrvatska vojska.
Hrvatska se obvezala u iduće četiri godine
povećati obrambeni proračun za 40 % i
dovesti ga na od NATO-a preporučenih 2 %
BDP-a. Zadnja dva plana dugoročnog razvoja oružanih snaga, 2004. i 2014. godine pod
SDP-ovim vladama, napravljena su krajnje
neambiciozno (da ne kažemo stihijski). Planirate li izradu novoga, ambicioznijeg plana,
posebno u pogledu domaćeg razvoja nadolazećih tehnologija (mreže, bespilotne letjelice,
pametni sustavi itd.)?
Ovo je prvi put kako smo izradili nacionalni
Plan za dostizanje 2 % BDP-a, koji je predsjednik Vlade Andrej Plenković predstavio na
sastanku šefova država i vlada članica NATO-a
u Londonu u prosincu prošle godine.
Treba posebno naglasiti kako NATO od
svojih članica traži ulaganje u vlastitu obranu i
vlastite snage, radi stvaranja snažnih modernih
oružanih snaga koje u zajedništvu svih članica
mogu u prvom redu odvraćanjem, a onda i
obranom odgovoriti na sve sigurnosne ugroze.
Do sada su izrađena dva Dugoročna plana
razvoja Oružanih snaga i treba ih sagledavati
u kontekstu i vremenu u kojem su nastali. Prvi
kad smo transformirali Hrvatsku vojsku i prilagodili ratni ustroj ovom mirnodopskom i drugi
nakon ulaska Republike Hrvatske u NATO
savez i potpune prilagodbe Hrvatske vojske
NATO savezu. Uvjeren sam kako je svaki od
tadašnjih ministara koji su bili odgovorni za
izradu dugoročnih planova razvoja radili taj
dokument u dobroj vjeri i namjeri da Hrvatska
vojska bude još bolja, modernija i jača.
U današnjim okolnostima, nakon izrade
Strategije nacionalne sigurnosti Republike
Hrvatske na samom početku mandata ove
vlade i novog Strateškog pregleda obrane te
uspostave Sustava domovinske sigurnosti,
kao logičan slijed nametnula se izrada novog
Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga.
Upravo novim DPR-om želimo realizirati ciljeve
iz Strategije nacionalne sigurnosti i preporuke
Strateškog pregleda obrane.
U DPR-u bit će definirano nekoliko kapitalnih projekata, od kojih bih istaknuo višenamjenski borbeni avion, jačanje vojne pokret-

ljivosti, zamjenu helikopterskih platformi,
raketne sustave protuzračne obrane, ophodne
brodove. Tu su i drugi projekti modernizacije
i opremanja koje smo već započeli, primjerice
besposadne letjelice, sustavi za kibernetičko
djelovanje, povećanje vatrene moći Hrvatske
kopnene vojske i mnogi drugi.
Iako su modernizacija i opremanje važni
preduvjeti za stvaranje i održavanje potrebnih
sposobnosti, u središtu i dalje ostaje čovjek,
vojnik, mornar, dočasnik i časnik, državni
službenik i namještenik bez čije profesionalnosti, volje, motivacije, obučenosti i domoljublja
nije moguće ostvariti ciljeve i obveze.
Zbog toga ćemo u DPR-u snažan naglasak
staviti na privlačenje i zadržavanje osoblja,
povećanje standarda života i rada vojnika i
njihovih obitelji, cjelovit profesionalni razvoj,
brigu i skrb.
Jačanje digniteta hrvatskog vojnika je
imperativ, a jačanje Hrvatske vojske naša misija!
Nakon što je Andrej Plenković prije gotovo
četiri godine objavio svoju kandidaturu za
predsjednika stranke prvi ste stali uz njega.
Kako ocjenjujete politiku stranke u proteklom
razdoblju?
Kad se 2016. godine Andrej Plenković
kandidirao za predsjednika stranke, dao sam
mu punu podršku te sam bio direktor njegova
izbornog stožera za izbor predsjednika stranke.
Njegove ljudske vrijednosti, vrline i intelektualne sposobnosti bile su jamac kako će kao
predsjednik stranke moći odgovoriti svim onim
izazovima u kojima se Hrvatska demokratska
zajednica tada našla.
I moram reći kako je Andrej Plenković u
potpunosti ispunio sva moja očekivanja.
Pobijedio je na parlamentarnim izborima,
organizacijski i financijski konsolidirao stranku,
pod njegovim je vodstvom Hrvatska demokratska stranka najjača parlamentarna stranka u
Hrvatskom saboru, uspješno vodi Vladu. U
svemu tome pokazuje sigurnost, zna što radi
i ima jasnu viziju za budućnost.
Hrvatska demokratska zajednica pod
vodstvom Andreja Plenkovića danas je stranka
desnog centra, koja je na političkom spektru
čvrsto pozicionirana kao državotvorna, narodnjačka, moderna, domoljubna i europski
orijentirana demokršćanska stranka, koja drži
do obiteljskih vrijednosti, osobnih sloboda i
odgovornosti.
Stranka se značajno afirmirala na međunarodnom planu. Prošle godine smo bili domaćin
velikog skupa Europske pučke stranke, gdje
smo potvrdili snagu HDZ-a.
Pri tome nismo zaboravili našu povijest,
podrijetlo i našu tradiciju. Kao stranka koja je
stvarala i očuvala hrvatsku državu uvijek smo i
uvijek ćemo biti uz naš narod.

3

Andrej Plenković slijedi viziju našeg utemeljitelja i prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana.
Slijede nam novi unutarstranački izbori,
najavljene su mnoge kandidature. Je li Andrej
Plenković i dalje Vaš favorit i hoćete li i ovog
puta voditi njegov izborni stožer?
Naravno. Andreja Plenkovića u kampanji
za izbor predsjednika Hrvatske demokratske
zajednice. Uvjeren sam kako još uvijek može
puno toga dobroga napraviti za našu domovinu i Hrvatsku demokratsku zajednicu.
Dosadašnjim radom kao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i predsjednik Vlade
dokazao je kako vodi Hrvatsku demokratsku
zajednicu i hrvatsku državu u pravom smjeru
štiteći hrvatske nacionalne interese.
Andrej je primjer modernog političara, s
izrađenim osobinama lidera, koji je uvijek na
terenu s ljudima. Vrlo je uspješan u međunarodnoj afirmaciji Republike Hrvatske, kao i u
promicanju europskih vrijednosti.
Kao predsjednik Vlade aktivno radi na
jačanju i osnaživanju Hrvatske vojske i policije,
puno obzira vodi o hrvatskim braniteljima te o
promicanju vrijednosti Domovinskog rata, koji
je temelj moderne hrvatske države.
Kao ratni general i hrvatski branitelj uistinu sam ponosan što imamo takvu osobu na
mjestu predsjednika stranke i Vlade.
Pozdravljam i kandidature drugih kandidata, svatko tko želi dobro stranci i državi
je dobrodošao, ali istinski vjerujem kako će
Andrej Plenković uvjerljivo pobijediti na izborima za predsjednika stranke te da ćemo pod
njegovim vodstvom ujedinjeni povesti HDZ u
još jednu pobjedu na predstojećim parlamentarnim izborima.

Andrej Plenković ima
moju apsolutnu potporu u
kandidaturi za predsjednika
HDZ-a. Bit će mi čast što
ću, baš kao i prije četiri
godine, ponovno biti direktor
njegovog izbornog stožera.
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Predsjednički izbori:

Mnogima
smo trn u oku,
moramo se
izdignuti iznad
svih podjela
Iz ovih izbora treba izvući pouku, a politika
zajedništva i okupljanja svih te stvaranja
snažne i ponosne Hrvatske mora ostati naš
temeljni smjer kako bismo zajedničkim radom
realizirali konkretne projekte gospodarskog
rasta i razvoja Hrvatske.
Ivan Anušić

Foto: Denis Despot

U drugom krugu predsjedničkih izbora
1.034.170 birača dalo je povjerenje predsjedničkom kandidatu Zoranu Milanoviću, dok je
929.707 birača podržalo kandidatkinju HDZ-a
i aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Zoran Milanović je tako postao novi
predsjednik Republike Hrvatske. To su činjenice koje se moraju uvažavati i na temelju
kojih treba čestitati novom predsjedniku
Republike Hrvatske. No ovaj tekst ne pišem
da bih čestitao Zoranu Milanoviću, kandidatu
trinaest stranaka ljevice, nego da utemeljiteljima i dužnosnicima HDZ-a, a preko njih i
ostalim članovima, dam svoju ocjenu izborne kampanje i rezultata koje je postigla naša
predsjednička kandidatkinja, a koji unatoč
svim naporima koje smo ulagali nisu rezultirali njezinim reizborom.
Kao voditelj izbornog stožera predsjedničke kandidatkinje HDZ-a Kolinde Grabar-Kitarović – što sam prihvatio i radio časno i
odgovorno, u interesu naše kandidatkinje,
političke stranke i cijele Republike Hrvatske,
dajući sve od sebe i bez fige u džepu – više
sam puta rekao kako sam spreman otvoreno i
odgovorno razmatrati tijek kampanje i konačni rezultat, njegove razloge i posljedice.

Dominantna politička
pozicija HDZ-a nije bila
dovoljna za pobjedu
Uspješnost politike HDZ-a dokazali smo
2016. godine pobjedama na parlamentarnim i 2017. godine na lokalnim izborima. No
izbori za predsjednika odnosno predsjednicu
Republike Hrvatske su personalizirani i cijela je
Hrvatska jedna izborna jedinica. Jedna izborna jedinica smo bili i na europarlamentarnim
izborima, gdje također nismo polučili željeni
rezultat. Kolinda Grabar-Kitarović ostvarila
je bolji rezultat, no i dalje nedovoljno za novi
mandat. To što imamo većinu u Saboru, svoju
vladu, predsjednika Vlade i Sabora, većinu
županija, gradova i općina, mnoge je uljuljalo
u uvjerenju kako dominantna politička pozicija koja iz toga proizlazi može sama po sebi
i bez prevelikih napora prevagnuti i u ovom
tipu kampanje. U predsjedničkim izborima nije
dovoljna samo podrška članstva stranke koja
podržava kandidata, nego je potrebno zagra-

biti puno šire. Ponovio se i u Hrvatskoj već
ustaljeni scenarij, a to je da kandidat stranke
na vlasti puno teže dobiva izbore. Ne vidim
razlog gubitka izbora naše kandidatkinje ni
u glasačima Miroslava Škore jer kad zbrojite
poništene listiće, na razini Hrvatske imate 37
tisuća više nevažećih listića nego inače, što na
kraju nije utjecalo na rezultat.

mu nismo dovoljno kontrirali, čak ni kad bi
agresivno i lažima krenuo na našem biračko
tijelo, naše članstvo i naše dužnosnike. Iako
se dio članstva koji je u prvom krugu jasno
stao uz Miroslava Škoru vratio i podržao našu
kandidatkinju, njihov izlet u protivnički tabor
u prvom krugu zasigurno nije pomogao u
konsolidaciji našeg izvornog biračkog tijela.

Ulazak u HDZ-ovo
biračko tijelo

Zašto je važno nastaviti
provoditi dosadašnju politiku?

U prvom krugu predsjedničkih izbora
takozvanom desnom spektru birača nudila
su se dva kandidata. Kandidatkinja Kolinda
Grabar-Kitarović, koju je podržao HDZ i još
tri stranačke opcije i Miroslav Škoro, koji je
u javnosti nastojao stvoriti percepciju novog
političkog lidera i „svježeg” kandidata. Škoro
nije ni jedno od toga jer je već obavljao visoke
političke dužnosti pod okriljem HDZ-a, ali je
bio u poziciji da napada predsjedničku funkciju pa si je tu mogao dozvoliti i više slobode
u govoru i obećanjima nego je to u javnom
prostoru mogla izreći aktualna predsjednica.
Zauzimanjem jasnijih stavova o suverenističkim temama uspio je dijelom ući i u biračko
tijelo HDZ-a, a obećavajući potpuno nerealne ustavne promjene. No nipošto ga se ne
može apostrofirati kao krivca za izgubljene
izbore jer je protukandidat u drugom krugu
bio Zoran Milanović, a ne Miroslav Škoro. U
drugom krugu agresivni moto „svi protiv
povratka komunjare” više nije imao nikakva
efekta, osim dodatnog poziva ljevici da izađe
na izbore.

Trn u oku svih koji s radikalnih pozicija
jurišaju na politiku naše stranke je to što smo u
svakoj situaciji koja je imala potencijal stvaranja novih podjela unutar hrvatskog nacionalnog korpusa, pa i onih na međunacionalnoj
osnovi, djelovali smireno i nastojali ne povećavati nego smanjivati tenzije.
Nismo to radili zato što s nositeljima takvih
pokušaja dijelimo isti svjetonazor i stavove,
nego upravo suprotno – kako im ne bismo
dali prostora da od takve situacije profitiraju
nauštrb nacionalnih interesa. Vlada Andreja Plenkovića bilježi pozitivne gospodarske pokazatelje, donijela je evidentno jaču
poziciju države na vanjskopolitičkoj sceni,
ojačala obrambeno-sigurnosni sustav Hrvatske i smatram kako generalno ide u dobrom
smjeru.
Trebamo se izdignuti iznad svih vrsta
podjela, što unutarstranačkih, što svjetonazorskih i političkih te raditi u zajedničkom
interesu svim građana Republike Hrvatske.
Za HDZ je važno da što prije prestane ta
dvostruka igra, u kojoj oni koji pozivaju na
zajedništvo u svakoj situaciji koja se ukaže
šalju poruke da se sa zajedničkom politikom
ne slažu ili da prema njoj imaju ozbiljne rezerve. Nije nimalo korektno žaliti se na podjelu
našeg biračkog tijela, a za vrijeme predsjedničke kampanje javno objavljivati svoja
razmišljanja o kandidaturama na unutarstranačkim izborima i rabiti predsjedničke izbore
za svoju unutarstranačku pretkampanju.

Škoro nje bio naš cilj, ali mi
jesmo njegov
Nikome od nas u izbornom stožeru nije bio
cilj napadati Miroslava Škoru, koji se tijekom
ove kampanje, kojoj je bio cilj umanjiti važnost
HDZ-a i onemogućiti kandidata kojeg smo
podržavali da uđe u drugi krug, predstavljao kao „pravi HDZ-ovac”. Na taj je način
uspio pridobiti dio naših članova, posebno
onih koji ga pamte kao našeg člana. Ali javni
pozivi nekih visokih stranačkih dužnosnika
da se ni pod koju cijenu ne bi trebali braniti od takvih napada doveli su do situacije da

Kako dalje?
Dužnosnici stranke trebaju odlučno zastupati politiku HDZ-a, koji je prije svega narodna
i stožerna državotvorna stranka koja promiče

hrvatske nacionalne interese, domoljublje te
tradicionalne i demokršćanske vrijednosti.

Za HDZ je važno da što prije
prestane ta dvostruka igra,
u kojoj oni koji pozivaju na
zajedništvo u svakoj situaciji
koja se ukaže šalju poruke da
se sa zajedničkom politikom
ne slažu ili da prema njoj
imaju ozbiljne rezerve.
U središtu politike HDZ-a je hrvatski čovjek;
stranka smo koja promiče vrijednosti slobode,
demokracije, pravne države, poštivanja temeljnih ljudskih prava i obiteljskih vrijednosti.
Samo zastupanjem i promicanjem osnovnih
načela stranke možemo osnažiti koherentnost
naše politike i ostati pobjednička stranka. Svi
se moramo jasnije suprotstaviti manipuliranju
informacijama i onima koji se služe dezinformacijama kako bi pojačali dojam da politika
HDZ-a nije „dovoljno desna” i koji provedbu
politike desnog centra lažno prikazuju kao
odustajanje od izvornih vrijednosti i programa HDZ-a. Osnovno obilježje prvog kruga
predsjedničkih izbora bila je, nažalost, borba
za glasove između naše kandidatkinje i onih
koji su ciljali na njezino biračko tijelo. Tu smo
bitku, unatoč brojnim gafovima, sustavnim
angažiranjem uspjeli dobiti. Međutim, unatoč
većoj potpori našoj kandidatkinji u 12 županija, 5. siječnja zabilježeno je značajno povećanje izlaznosti birača u županijama i gradovima
koji su, kao i u ranijim izborima, skloniji ljevici,
što se presudno odrazilo na ukupni izborni
rezultat.
Rezultate izbora uvažavamo, a na njihovu
temelju moramo izvući konkretne zaključke i
smjernice za daljnji rad. Politika zajedništva i
okupljanja svih te stvaranja snažne i ponosne
Hrvatske ostaje naš temeljni smjer i cilj, a put
do njihova ostvarenja moramo tražiti u još
većem osobnom i zajedničkom angažiranju
na realizaciji konkretnih projekata, poglavito
gospodarskog rasta i razvoja Hrvatske.
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Aktualno: Utemeljitelji

Zajedništvom
do pobjede na
parlamentarnim
izborima
Četrdeset ključnih dužnosnika naše Zajednice utemeljitelja iz svih hrvatskih županija
sastali su se 28. siječnja 2020. u Zagrebu
uoči redovitih unutarstranačkih izbora. Bio
je to sastanak dogovoren još u Turnju, na
sjednici Nacionalnog odbora uoči predsjedničkih izbora, u kojima su utemeljitelji bili
snažno angažirani na postizanju naših izbornihciljeva.
Osnivači HDZ-a uvijek su snažno zainteresirani za stranku i sve unutarstranačke procese, u kojima sudjeluju na liniji jačanja zajedništva na kojem je stranku osnovao njezin prvi
predsjednik dr. Franjo Tuđman.
Iz rasprave je bilo vidljivo da će odaziv
utemeljitelja i ovoga puta biti velik, te da će
na unutarstranačkim izborima sudjelovati i

kao glasači i kao kandidati na mnogim razinama. Utemeljitelji očekuju da će ovi unutarstranački izbori, na kojima članovi izravno biraju
više od četiri i pol tisuće dužnosnika, proteći
u demokratskoj atmosferi i da će svi njegovi akteri u njima sudjelovati vodeći računa o
zajedničkoj politici i nacionalnim ciljevima koji
nas okupljaju.
U prijateljskoj atmosferi predsjednici i
tajnici svih županijskih organizacija izmijenili su razmišljanja suglasni da iz ovih izbora
stranka mora izaći jedinstvena i spremna za
pobjedu na parlamentarnim izborima. Sastanku se pridružio i predsjednik stranke Andrej
Plenković koji je okupljenim utemeljiteljima
otvoreno govorio o prioritetima državne i
stranačke politike.

Sve slike: HDZ

Hrvatska i svijet:

Hrvatska na čelu EU!
dr. sc. Ivica Miškulin

Nova velika prilika za međunarodnu
afirmaciju Hrvatske

Točno dvadeset i devet godina nakon što je
postala samostalnom državom Republika
je Hrvatska preuzela predsjedanje Vijećem
Europske unije!
Kako se radi o političkoj činjenici prvorazredne važnosti, odlučili smo u idućim brojevima naše čitatelje detaljnije upoznati sa što
je moguće više aspekata tog događaja. Na
početku valja navesti da je Vijeće najvažnija institucija odlučivanja Europske unije. U
njegovu radu sudjeluju vlade država članica,
a zadaća mu je koordinacija njihovih politika, sudjelovanje u zakonodavnom djelovanju (zajedno s Europskim parlamentom) te
donošenje odluka o proračunu Unije. Predsjedanje Vijećem temelji se na pravilu rotacije pa je za svaku državu članicu rezervirano
šestomjesečno razdoblje.
Tako je od srpnja do prosinca prošle
godine Vijećem predsjedala Finska, a u srpnju
ove godine naslijedit će je Savezna Republi-

ka Njemačka. Država predsjedateljica na sebe
preuzima ulogu određivanja dnevnog reda i
programa rada Vijeća, pri čemu se mora pridržavati načela neutralnosti i nepristranosti.
Kako su se u našoj javnosti već pojavili
komentari u kojima se na svaki način pokušava umanjiti važnost hrvatskog predsjedanja
Vijećem, iznimno je važno napomenuti da
država predsjedateljica ima najvažniju ulogu
u određivanju prioriteta tijekom šestomjesečnog vođenja Unije.
Uz suglasnost drugih Hrvatska je u središte
svog predsjedanja odlučila postaviti koncepte razvoja, integracije, zaštite i utjecaja. Ili,
kako su nazvani u službenim dokumentima
Unije: „Europa koja se razvija”, „Europa koja
povezuje”, „Europa koja štiti” i „Europa koja
je utjecajna”. Navedene prioritete najbolje je
shvatiti kao načelne smjernice na temelju kojih
će država predsjedateljica koordinirati izradu
preciznijih operativnih programa, koji će se

potom provoditi na razini cjelokupne Unije.
Prioriteti, dakle, uočavaju eventualni problem
ili prostor za poboljšanje. Nije dvojbeno,
primjerice, da se Europska unija mora pripremiti za gospodarsko suočavanje s ozbiljnim
konkurentima (poput SAD-a, Kine i Indije), ali
i da istovremeno mora paziti i na uravnotežen,
ekološki održiv te socijalno uključiv razvoj.
Hrvatska će tijekom predsjedanja koordinirati razgovore o razmjenama iskustava i planova iz cjelokupne Unije da bi potom usklađivala izradu posebnih i zajedničkih operativnih
politika. Među prioritetima koje je Hrvatska
uspjela istaknuti nalaze se i planovi za daljnju
integraciju država članica (radom na uspostavi jedinstvenog prometnog prostora i zajedničke infrastrukture), za zaštitu demokratskog
stupnja razvoja, manjinskih skupina, pojedinačnih prava i sl.
Posebno je važno spomenuti da je jedan
od prioriteta hrvatskog predsjedanja Vijećem

jačanje globalnog utjecaja Unije, osobito na
polju promicanja demokracije i mira.
Svaka država članica tijekom predsjedanja
Unijom nastoji u što je moguće većoj mjeri
unutar zajedničkih europskih politika etablirati i neke svoje posebne državne interese.
Tako i Hrvatska. Tako će hrvatsko predsjedanje Unijom obilježiti naglašeni interes za
problematiku uravnoteženog razvoja, masovnog iseljavanja iz nekih država članica, bolje
regulacije masovnih migracija s prostora
Bliskog istoka i sjeverne Afrike te borbe protiv
govora mržnje, netolerancije i dezinformacija koji su preplavili sve utjecajnije društvene
mreže.
Očekuje nas, dakle, iznimno bogato
šestomjesečno razdoblje u kojem će Hrvatska,
samo 29 godina nakon što je napustila raspadajuću Jugoslaviju, biti na mjestu prvog među
jednakima u Europskoj uniji.
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Mi i oni:

Trojanski konj
dr. sc. Ivica Miškulin

Protiv planova koji nemaju podršku
hrvatskog društva

Prema dobro poznatoj legendi prije više
od tisuću godina prije Krista grčki su ratnici dugo vremena neuspješno pokušavali
zauzeti maloazijski grad Troju. Premda su
uspjeli okružiti grad, očekivana pobjeda
uporno im je izmicala iz ruku. Kad ih je već
počelo obuzimati malodušje, prvom mudrijašu među njima, kralju Itake Odiseju, na
pamet je pala vjerojatno najveća lukavost
cjelokupne antike. Jednog prekrasnog jutra,
misleći da su osvajači podvijenog repa otplovili kući, Trojanci su na plaži zatekli veliku
drvenu maketu konja. Smatrajući konja
božjim darom, odnosno potvrdom grčkog
poraza, odvukli su ga u grad te se prepustili – kako su mislili – slavlju nakon zaslužene
pobjede. Većina ih je spavala u trenutku kad
su iz konja iskočili grčki ratnici pa nije uspjela spriječiti zauzimanje njihova grada. Odisej
i njegov konj tada su uplovili u legendu.

Termin „trojanski konj” od tog se trenutka
rabi ne samo kao znak velike grčke pobjede
nego i kao simbol iznimna lukavstva kojim se,
usprkos nevelikim izgledima, na kraju ipak
svladava protivnik. Njime se također najbolje može opisati taktika kojom su neki naši
politički suparnici pokušali nedavno unijeti
pogibeljni razdor u HDZ.
Početke političkog projekta „trojanski
konj” treba tražiti u ljetu 2016., kad je aktualno
vodstvo stranke izabrano na dužnost. Neke
grupacije, nezadovoljne smjerom normalizacije (vidljive primjerice u sređivanju financija,
napuštanju ratničke retorike i demokratizaciji
sustava odlučivanja) kojem je stranka krenula,
počele su vrh HDZ-a, posebno predsjednika
Andreja Plenkovića, neutemeljeno prozivati
zbog navodnog manjka brige za nacionalne interese. Dio ih je potom napustio HDZ i
osnovao vlastite stranke. Nekako su uspjele

preživjeti, koristeći se u prvome redu tendencioznom retorikom koja je često završavala
u civiliziranom svijetu odbačenom nostalgijom za nedemokratskim razdobljima naše
prošlosti, zlonamjernim izvrtanjem činjenica,
ali, treba priznati, i slabostima naše stranačke
propagande. Od početka je bilo jasno da im
je pravi cilj povratak na pozicije moći unutar
HDZ-a. Zato su koristili svaku – ali baš svaku
– priliku da u redove naših birača i pristaša unesu zloćudno sjeme nemira i razdora. Najbolji su primjeri za to događanja oko
usvajanja Istanbulske konvencije i Marakeškog sporazuma, dvaju benignih dokumenata
kojima se pokušava poboljšati položaj ranjivih
skupina, poput žena izloženih seksualnom
nasilju, invalidnih osoba i legalnih migranata. U oba su navedena slučaja mjesecima u
javnost plasirali krajnje neistinite i zlonamjerne poruke te ih se treba smatrati odgovorni-

ma za primjetan stupanj napetosti koji je tada
obilježavao javni život Hrvatske. U svojim su
nastojanjima nažalost naišli na podršku nekih
utjecajnih društvenih čimbenika ili pak nekih
naših ranijih protivnika.
Kako snage za preuzimanje HDZ-a očito
nemaju, na nedavnim su se predsjedničkim
izborima udružili u podršci jednom kandidatu. Doista, do sada u analima naše političke
povijesti nije zabilježeno da netko otvoreno
poziva članove – ali i, kako je naveo, „strukture” HDZ-a – da ne glasuju za svog kandidata
(a zapravo da cijepaju vlastitu stranku)! Danas
valja konstatirati da operacija „trojanski konj”
nije uspjela. To pokazuje da članstvo i pristaše HDZ-a nastavljaju pružati podršku političkom smjeru stranačkog vodstva, a nasuprot
opasnom avanturizmu koji – kako uporno
treba ponavljati – nema političke budućnosti.

Beljakov žal za Udbom i likvidacijama
Ubiti čovjeka nije isto što i provaliti u automobil.
Zato bi Beljak to prepustio UDBA-i.
dr. sc. Ivica Miškulin

Nedavno je nažalost domaća javnost bila
svjedokom jednog od najgnusnijih javnih
istupa nekog hrvatskog političara modernog
doba.
U raspravu o nesretnim sudbinama brojnih
hrvatskih obitelji u vrijeme komunističke
Jugoslavije, koja se odvijala na jednoj društvenoj mreži, odlučio se uključiti šef Hrvatske
seljačke stranke Krešo Beljak. Pokazujući
žalosno nizak stupanj poznavanja engleskog
jezika, na tvrdnju da je jugoslavenska UDBA
počinila više od stotinu političkih ubojstava
u emigraciji i iseljeništvu, napisao je (donosimo prijevod): „Preko 100? Očito nedovoljno.
Vidjeli smo tko je radio sranja od 1991. – 1999.
Fašisti u bivšoj Jugoslaviji i u drugim zemljama koji su nažalost pobjegli UDBA-i.”.
Kršeći sve norme demokratskog ponašanja, ali i običaje dobrog odgoja, Beljak je ovom
izjavom zapravo pohvalio projekt jugoslavenskog državnog terorizma, posebno njegov
najbrutalniji dio, odnosno politička ubojstva
hrvatskih emigranata i iseljenika. Dao nam je
do znanja da bi takav sustav, da je Jugoslavija
poživjela, gorljivo zastupao, a možda u njemu
i osobno sudjelovao.
No okolnosti su se, zahvaljujući u prvome
redu Franji Tuđmanu i HDZ-u, promijenile i
Beljak na sreću to više ne može činiti. Krajnje
paradoksalno, Beljaku je tako žao jer UDBA
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nije ubila njegove prethodnike u HSS-u, koji
su također bili natjerani na prisilnu emigraciju
nakon Drugog svjetskog rata!
Jednako je važno uočiti i da je Beljak – u
daleko manje spominjanom dijelu njegova
mrziteljskog napisa – sve borce za demokraciju u Hrvatskoj, uključujući dakle i hrvatske
branitelje, nepošteno nazvao fašistima. Treba
podsjetiti da su takav rječnik 1990-ih rabili
projugoslavenski i velikosrpski propagandisti.

Šef HSS-a odavno je prepoznat u hrvatskoj
javnosti kao političar sklon neciviliziranom
ponašanju što vjerojatno sugerira da se nije
uspio do kraja odvojiti od nasilničko-provalničkih dijelova vlastite prošlosti.
Još je važnije primijetiti da je Beljak utjecajna figura u hrvatskoj politici, pored toga i
saborski zastupnik HSS-a te gradonačelnik
Samobora. Također i najvažniji koalicijski
saveznik SDP-a Davora Bernardića, a unutar
samozvanog antikorupcijskog saveza. Još
jučer moglo ga se vidjeti i u izbornom stožeru
izabranog predsjednika Republike Hrvatske
Zorana Milanovića, u čijoj je kampanji sudjelovao.
Iz navedenih se razloga zato preko Beljakova primitivizma ne smije olako prijeći.
Ne radi se naime ovdje samo o tome da je
jedan neobuzdani političar napisao glupost.
Ponovimo, nasljednik je časne dužnosti, koju
su svojevremeno obavljali velikani hrvatske politike poput Stjepana Radića i Vlatka
Mačeka, opravdao brutalne zločine tajne
političke policije jugoslavenskog komunizma,
tomu dodao i žal što nije ubijeno dovoljno
osoba, a sve začinio uvredom svima koji su
se tijekom 1990-ih borili za hrvatsku slobodu!
Trebalo bi biti dovoljno za trajno uklanjanje iz
hrvatske javnosti i hrvatske politike.
Način na koji su lijeve opozicijske stranke,

ali i brojne nevladine organizacije za ljudska
prava, popratile ovu posljednju Beljakovu
sramotnu izjavu upravo je skandalozan.
Podsjetimo, predsjednik je SDP-a Bernardić Beljakovu izjavu okarakterizirao „nepromišljenom i nepotrebnom".
Beljak, da je UDBA još živa, od nje ne bi
bježao. Ne bi se potucao po emigraciji ili bio
zatvaran kao njegovi prethodnici. Naprotiv, on
bi, kao i Stjepan Mesić u odnosu prema potpisnicima Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, s političke govornice
tražio veću agilnost u progonu. Pitanje kako bi
u tim okolnostima na takve zahtjeve odgovorio Bernardić.
U vezi s tragičnim slučajem u Splitu najoštrije je osudio monstruozni napad i ubojstva
koja su se tamo dogodila. Kada ljudi upleteni
u koloplet kriminala, nasilja i ucjena uzimaju stvar u svoje ruke, to je svakako nešto što
treba osuditi. Od toga se i prema Bernardiću
„svima treba lediti krv u žilama”. Za UDBA-u
očito vrijede druga pravila. Stoga je legitimno upitati se bi li Bernardić i javnu objavu
o tome da je UDBA masovno likvidirala ljude,
kao što je učinio u slučaju Beljakova primitivizma, također proglasio „nepromišljenom
i nepotrebnom”, a njezin model egzekucija
pripisao njezinu „osebujnom stilu”.
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Intervju:

Tomislav
Družak
Šport je snažan punkt
nacionalne identifikacije
i zajedništva

Foto: HDZ

Tomislav Družak je član HDZ-a
više od trideset godina. Obnašao
je različite dužnosti, od osnivača
i predsjednika ogranka stranke
na zagrebačkoj Trešnjevci do
dužnosnika i člana središnjih
tijela stranke. Danas je zamjenik
predsjednika Zajednice
utemeljitelja „dr. Franjo
Tuđman” i član središnjeg
odbora HDZ-a. 9. siječnja 2020.
Vlada ga je imenovala državnim
tajnikom Središnjeg državnog
ureda za šport.
Intervjuirao: Gordan Hanžek

Početkom siječnja, na prijedlog predsjednika Plenkovića, Vlada Vam je povjerila
zadaću upravljanja Središnjim državnim
uredom za šport. O kakvoj se zadaći radi?
Hrvatska je nacija velikih športaša i športskih uspjeha. Predsjednik Plenković zna
reći da na međunarodnoj sceni postižemo
vrhunske rezultate iznad svoje kategorije.
To se može reći i za šport koji je stvaranjem
hrvatske države eruptirao nošen snažnim
nacionalnim nabojem i činjenicom da konačno kao Hrvati možemo pokazati svoju pravu
vrijednost u svim sportskim granama i disciplinama. Zadaća je ovog Ureda podupirati
snažan razvoj športa, činiti to na strateškoj, ali
i konkretnoj razini.
Koja je glavna misao kojom se pri tome
vodi država, a onda i Središnji državni ured
kojem ste na čelu?
U nacionalnom programu već na prvoj
stranici piše naš kredo: „Zdrava i aktivna nacija
ponosna na športske uspjehe!”. Moramo nastaviti razvijati strateške uvjete na svim razinama.
Šport je važan i pojedincima i društvu u cjelini.
Bavljenje športom na bilo kojoj razini važno
je za izgrađivanje samopouzdanja, odgovornosti, pa i vještine vođenja, a sve to nam treba
u bilo kojem području ljudske djelatnosti.
O zdravstvenoj, odgojnoj i društvenoj ulozi
športa neću ni govoriti. Ona je nezamjenjiva.
Šport i politika?
Pa i šport i politika. Ali ne u uskom stranačkom smislu, nego upravo suprotno – šport
kao snažan punkt nacionalne identifikacije i
zajedništva.

Kako to mislite?
Šport je preko naših prepoznatljivih vedeta
u svijetu imao iznimnu ulogu u trenucima
našeg državnog osamostaljenja. Nedavno sam
u emisiji HTV-a prigodom obljetnice našeg
međunarodnog priznanja govorio o tome. Ali
to su već dobro poznate stvari. Predsjednik
Tuđman je bio strastven pratitelj i poklonik
športa. To su mu njegovi protivnici zamjerali
izmišljajući sulude priče o njegovu tobožnjem
uplivu u športske rezultate. On je kao velik
državnik znao prepoznati važnost športa,
važnost nacionalne identifikacije s uspjesima pojedinaca i nacionalnih vrsta, važnost
športa u dizanju nacionalnog samopouzdanja.
Tuđman bi sigurno bio ponosan i na današnje
športaše, koji držanjem ruke na srcu demonstriraju snažnu povezanost s domoljubnom
komponentom koju pokazuju/iskazuju u
športskim arenama diljem svijeta.
Ipak, šport nisu samo nacionalne vrste i
iznimno uspješni pojedinci?
Naravno da nisu. Oni su samo najbolji
rezultat velike športske baze koju treba stalno
razvijati. To je između ostalog i zadaća ovog
državnog ureda: ulaganje u veći broj malih
športskih objekata, poticanje športa u službi
zdravlja, poticanje djece i mladih na svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom
aktivnošću, definiranje položaja profesionalnih
i amaterskih športskih klubova… Zato sufinanciramo programe javnih potreba u športu na
državnoj razini, potičemo razvoj športa od
najmlađe dobi, preko rekreativnoga do vrhunskoga i profesionalnoga.
Kao državni tajnik Središnjeg državnog
ureda za svoj rad ste odgovorni predsjedniku
Vlade i Vladi Republike Hrvatske?
Upravo tako. Zahvalan sam što mi je
predsjednik Vlade ukazao povjerenje. Uvjeren
sam da ovo imenovanje nije slučajan događaj.
Više od polovice svoga života sam aktivan
u športu. U svojoj sam karijeri prošao brojne
faze, od amaterskog športaša do vođenja
klubova i najužeg vodstva najtrofejnijih
nacionalnih športskih saveza. U jednom sam
mandatu vodio i šport Grada Zagreba. Izuzetno sam sretan i ponosan što su Vlada i njezin
predsjednik prepoznali moje osobine i odlučili
mi dati povjerenje.
Vaše imenovanje događa se u izbornoj
godini. Je li to prekratko vrijeme da se nešto
bitno napravi?
Ovo je izborna godina, ali ta tvrdnja ne
stoji i to iz dva razloga. Prvo, na ovoj dužnosti nastavljam već započeti posao koji je u
proteklih nekoliko godina vodila Janica Kostelić. S ljudima iz Ureda, koji su u tom razdoblju
napravili značajne pomake u ovom sektoru,
namjeravam, športskim rječnikom rečeno,

Prvi mandat ove vlade
smatram tek prvim
poluvremenom utakmice
koju igramo. Ova će vlada,
na čelu s Plenkovićem i pod
vodstvom HDZ-a, dobiti još
jedan mandat.
stisnuti gas u završnici ovog poluvremena. A to je ujedno i razlog zbog kojeg nema
govora o kratkoći roka. Prvi mandat ove vlade
smatram tek prvim poluvremenom utakmice
koju igramo. Ova će vlada, na čelu s Plenkovićem i pod vodstvom HDZ-a, dobiti još jedan
mandat. Dakle, imat ćemo sasvim dovoljno
vremena da razvijamo usvojenu Strategiju i
pripremljeni Zakon o športu.
Osjećate li da hrvatski šport i športaši
imaju u predsjedniku Vlade i Vladi općenito
dovoljno kvalitetnu i snažnu podršku?
Ako je netko možda i skeptičan ili sumnja
u dobre namjere ove vlade i njezina predsjednika Plenkovića govorimo li o potpori športu,
postoje brojke koje sve dokazuju. Ukupni
proračun SDUŠ-a od početnih 221 milijuna
kuna u 2016. godini popeo se na planiranih
424 milijuna u 2020. godini. Kad je u pitanju
poticanje lokalnog športa i športskih natjecanja, sa 1.399.200 kuna u 2016. godini povećan
je na 11.040.000 kuna. Ili brojka od 136 prijavljenih udruga koje su primile sredstva u 2016.
godini, a koja je narasla na 495 udruga u 2019.
godini. Pa broj korisnika koji je povećan s
deset tisuća u 2016. godini na preko pedeset i
pet tisuća u 2019. godini.
Brojke zvuče dobro…
I govore o političkoj volji i posvećenosti
ove vlade podupiranju športa u Hrvatskoj. Evo
Vam još jedan podatak: u 2019. godini sufinancirana je izgradnja atletskih staza u Kninu i
Karlovcu. Osigurano je preko pet milijuna kuna
te dodatnih devet za sufinanciranje športske
infrastrukture diljem Hrvatske. Za istu namjenu u ovoj godini planiramo uložiti blizu dvadeset i pet milijuna. Ako to nisu pokazatelji da
predsjednik Plenković i njegova vlada u cjelini stoje čvrsto iza športa i športaša, onda ne
znam što jest.
Kako ide s povlačenjem sredstava iz
fondova EU-a?
U protekle je tri godine osigurano 100
milijuna kuna za projekt „Uključivanje djece

i mladih u riziku od socijalne isključenosti te
osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u
razvoju u zajednicu kroz šport”. Cilj je poziva
bio pružanje potpore aktivnostima unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom i
povećanje dostupnosti besplatnih sadržaja za
djecu i mlade. Do sada je odobreno 57 projekata i iskorišteno 63 milijuna.
Nacionalni program športa 2019. – 2026…
na čemu su naglasci?
Glavni ciljevi su svakako dalje povećanje
ulaganja u šport i postizanje veće uključenosti opće populacije. Športska infrastruktura i
ulaganje u veći broj manjih športskih objekata prati programe Vlade i nalazi se u fokusu
aktivnosti. Povećanje i unaprjeđenje skrbi o
športašima i športskim djelatnicima također je
bitna sastavnica Strategije. U izradi je po prvi
puta i program javnih potreba nacionalnog
športa, koji bi trebao biti usvojen na zasjedanju Hrvatskog sabora zajedno s proračunom
za 2021. godinu.
Kakva je suradnja s krovnim športskim
udruženjima i nacionalnim športskim savezima?
Moja suradnja s većinom čelnika krovnih
športskih udruženja je izvrsna. Što se institucionalne suradnje tiče, odnosi su korektni i
većina se dvojbi rješava uz međusobno uvažavanje. Na kraju krajeva svi smo angažirani na
istom poslu i imamo iste ciljeve.
I na kraju možda da se s nekoliko rečenica
predstavite onima koji vas ne poznaju?
Mislim da je među čitateljima „Snage zajedništva”, pogotovu među utemeljiteljima, takvih
malo. Moj je životopis ispunjen čestim mijenjanjem aktivnosti i angažmanom u naizgled
nevezanim sustavima. To bi neki mogli smatrati otegotnim okolnostima jer se nisam mogao
radno razvijati u jednom pravcu. No za mene
je to veliko bogatstvo. Upravo zahvaljujući
tomu stekao sam iznimna iskustva i velik broj
poznanika i prijatelja.
To nije čudno s obzirom da ste aktivni od
samih početaka stvaranja države…
Imao sam čast živjeti u vremenu stvaranja suverene Hrvatske pod vodstvom dr.
Franje Tuđmana. Bio sam njegov vojnik kao
dragovoljac Domovinskog rata, u kojem sam
proveo skoro tri godine. Preuzimao sam bez
straha odgovornosti i obveze od kojih su
mnogi bježali, i u sigurnosnom i gospodarskom sustavu. Kao što sam i rekao neki dan
novinaru Sportskih novosti, nisam od onih koji
razdvajaju, već od onih koji u ljudima uvijek
traže ono pozitivno. Molim se dragom Bogu
da mi da snage i razuma da i ovoj zadaći koja
je sada stavljena pred mene pristupim krajnje
savjesno i pošteno kao što sam radio cijelog
svog života.
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Gospodarstvo i ekonomija:

Isplati li se ulagati
u nacionalnu
obranu?

Foto: Chipworks

Tko ne plaća svoju vojsku,
plaćat će tuđu
Uredništvo

Na ovim turbulentnim
prostorima se u zadnjih
150 godina nitko nije rodio,
živio i umro od starosti, a
da nije promijenio barem
tri države, bez obzira što je
cijelo vrijeme živio u istoj
kući. Jedina je garancija
da se takva životna priča
neće dogoditi vašoj djeci i
unucima sada kada konačno
imamo svoju državu snažna,
dobro opremljena i obučena
Hrvatska vojska.

Foto: Suradnik13 /wikimedia, CC BY-SA 4.0

Hrvatska je na prvim demokratskim izborima
1990. izabrala HDZ, dr. Franju Tuđmana. Već
nakon prvog izbornog kruga postalo je jasno
da će HDZ premoćno pobijediti dobivši gotovo
dvostruko više od SKH-SDP i gotovo četiri puta
više od Koalicije narodnog sporazuma.
Čim je nakon prvog kruga postalo jasno
da će HDZ imati dvotrećinsku većinu, JNA
je otela cjelokupno naoružanje Teritorijalne
obrane i ostavila Hrvatsku potpuno razoružanu (izuzev zanemarive količine automatskih
pušaka u sastavu tadašnje milicije).
Rat u koji je Hrvatska ušla bez ikakvog
naoružanja rezultirao je masovnim razaranjima, kolapsom ekonomije u prvoj godini
rata – prosječna plaća je krajem 1991. bila
130 njemačkih maraka (vrijednih otprilike
isto toliko eura danas) – 400 000 prognanika, gotovo 15 000 poginulih i nestalih civila i
vojnika, gotovo 40 000 ranjenih, od kojih su
mnogi završili kao trajni invalidi, s imidžem
ratom rastrgane, rizične zemlje u koju bi bilo
suludo ulagati.
Jedna od dugoročno najpogubnijih
posljedica rata bio je devastirajući utjecaj
na ekonomski mindset građana. Dok su sve
zemlje bivšeg komunističkog bloka shvatile da je socijalizam/komunizam zlo i propali
eksperiment, a tržišni kapitalizam ključan za
razvoj i blagostanje nacije, kod nas je došlo
do toga da su ljudi pamtili samo to da je u
zadnjim godinama socijalizma „bilo dobro”.
Nisu shvaćali da se radilo o manipulaciji tečaja

dinara koja se kao model raspao i prije rata:
službeni tečaj tadašnjeg dinara i marke 1 : 7
trajao je jedva godinu dana od siječnja do
prosinca '90., pa 1 : 9 prva tri mjeseca 1991. i
na kraju 1 : 13 do uvođenja hrvatskog dinara
23. 12. 1991.

Vojni proračun Hrvatske
Nacionalnu obranu je najbolje gledati
kao policu osiguranja za koju se nadate da
je nikada nećete „unovčiti”. Trenutno za tu
policu osiguranja Hrvatska godišnje ulaže
manje od 0,3 % vrijednosti štete koju je pretrpjela kad ju je zadnji put zatekla ta nesreća. U
ovome trenutku najveći se dio tog iznosa (713
milijuna dolara godišnje) troši na plaće vojnika
i časnika, vrlo malo na održavanje opreme. Na
modernizaciju i kupnju nove opreme trošimo
najmanje od 28 članica NATO-a – samo 6,7 %
vojnog proračuna, odnosno svega 70 milijuna
dolara. Prema NATO-ovim smjernicama to bi
trebalo biti minimalno 20 %, dakle uz sadašnji
proračun 200 milijuna godišnje, 280 milijuna
u 2024, a ukupna vojan potrošnja bi trebala
biti 2% BDP-a.

„Govori tiho i nosi veliku
batinu” – mirna reintegracija
Podunavlja
„Speak softly and carry a big stick; you
will go far”, bio je moto vanjske politike 26.
američkog predsjednika Theodora Roosevelta. Naravno, Hrvatska niti ima potrebe niti
ambicije projekcije sile diljem svijeta, ali isto
načelo vrijedi i lokalno, pogotovo u trusnim
područjima kao što je to slučaj s našim susjedstvom. Na čelu nekih susjednih zemalja su
ratni huškači, njihove imperijalne ambicije su
i dalje žive i zdrave, njihova unutarnja politička scena je nestabilna i zapaljiva. Jedino što
ih sprječava u ponovnom započinjanju novog
ratnog sukoba (ili kako oni to vole reći „drugog
poluvremena”) su po njih nepovoljne geostrateške okolnosti, međunarodne okolnosti koje
su ovoga puta na našoj strani i jadno stanje
njihovih ekonomija.
Danas se mirna reintegracija Podunavlja
rijetko spominje, što je i normalno, jer je u
ljudskoj prirodi pamtiti spektakularne, kratkotrajne događaje. Napadne vojne operacije su
takvi događaji, za razliku od mirovnih procesa
koji traju godinama.
Ali mirna reintegracija je događaj koji
zaista zavrjeđuje proučavanje jer je u njemu
sintagma iz naslova došla do punog izražaja.
U tom trenutku su hrvatske oružane snage
bile na vrhuncu snage. U knjizi „Svi moji tajni
pregovori sa Slobodanom Miloševićem 1993.

– '95., ('98.)” koju je objavio Hrvoje Šarinić, u
jednom od razgovora Šarinić govori Miloševiću kako u slučaju da Hrvatska bude prisiljena vojno oslobađati Podunavlje, na području Srijema nema prirodne granice pa ostaje
otvoreno pitanje gdje bi prodor HV-a završio
kako bi se formirao stabilan front. Milošević
je bio šokiran, što je i razumljivo kad se uzme
u obzir da je SR Jugoslavija već krajem 1992.
imala velike probleme s popunom streljivom
i gorivom jer su je stalna djelovanja vojski
„RSK” i „RS” potpuno iscrpila, i vojno (divljačko granatiranje vojno nevažnih civilnih ciljeva
je najbolji put ka gubitku rata) i gospodarski
(od 30. 5. 1992. dobili su jedne od najtežih
ekonomskih sankcija u povijesti). Poruka je
bila jasna: ne opiri se snažnom HV-u.
Mirna reintegracija ne bi bila moguća da
iza diplomatskih napora nije stajala dobro
naoružana, opremljena i organizirana Hrvatska vojska.

Hrvatska je u NATO-u pa nam
ne treba ovo ili ono
Osnovna zadaća svake države je zaštita stanovništva i ozemlja od stranih ugroza.
Mehanizmi kolektivne sigurnosti i multilateralne organizacije su značajno smanjili mogućnost izbijanja ratova u svijetu, a posebno
u Europi, ali takva mogućnost nikada neće
nestati. I dalje smo svjedoci niza situacija u kojima zemlja čija vojna moć značajno
nadmašuje vojnu moć druge zemlje toj zemlji
nameće politička rješenja vojnim putem.
Hrvatska je članica NATO-a, a potpora i političke i opće javnosti tom članstvu
je velika. Hrvatska javnost je prepoznala
važnost i prednosti članstva u NATO-u, ali
velik dio javnosti, a, što začuđuje, i dio političara, ne shvaća osnovne principe na kojima
je uspostavljen NATO. NATO je organizacija
kolektivne sigurnosti, a ne zaštitarska agencija
koja pruža uslugu zaštite za novac.
Novac koji članice uplaćuju NATO-u je
relativno mali: Hrvatska godišnje uplati oko 30
milijuna kuna. Taj novac se koristi za funkcioniranje NATO-ovih institucija, dok države
članice dodjeljuju snage za NATO-ove misije
(hrvatske snage EFP misiji u Poljskoj dio su
američke borbene grupe (BGPOL) koju čine

Mirna reintegracija ne bi bila
moguća da iza diplomatskih
napora nije stajala dobro
naoružana, opremljena i
organizirana Hrvatska vojska.
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snage SAD-a, UK-a i Rumunjske). Izuzetak
su jedino neke operativne snage od zajedničke važnosti poput flote AWACS (avioni
opremljeni radarima velikog dometa i kontrolnim centrom za upravljanje te koordiniranje
vlastitim snagama).
Snaga NATO-a se temelji na zajedničkoj
snazi zemalja članica. Kad vam netko idući
put kaže da Hrvatska ne treba vojsku jer je
u NATO-u, pitajte ga tko bi branio članice
NATO-a kad bi svaka zemlja članica odlučila
ukinuti potrošnju na nacionalnu obranu jer
će to za njih odraditi netko drugi. Od toga
„argumenta” gluplji je samo onaj da nam
vojska ne treba jer se ovdje ionako više neće
ratovati. Svi se dobro sjećamo da je još početkom 1991., pa čak i nakon krvavog Uskrsa na
Plitvicama, bilo entuzijasta koji su tvrdili da
neće biti rata „jer svijet neće dozvoliti rat u
Europi na kraju XX. stoljeća”. I u vrijeme krvave
agresije na Hrvatsku, postojao je međunarodni poredak, a demokratske vrijednosti bile su
na vrhu prioriteta koje je taj svijet na verbalnoj
razini snažno zagovarao i branio.

Gospodarski element
U Hrvatskoj vojnoj industriji danas radi
preko 3000 radnika (primjerice u Srbiji je ta
brojka 20000), uz godišnji promet od 150 –
250 milijuna dolara. Borbene kacige BK-3
(i sada novija BK-4) tvrtke Šestan-Busch iz
Preloga su među najraširenijim kacigama na
svijetu. HS Produkt proizvodi XD liniju pištolja (rebrandirani HS2000) za američku tvrtku
Springfield Armory i među najprodavanijima
su na tržištu SAD-a. Puške VHS-2 su iznimno
popularne među iračkom vojskom i policijom
(niste pravi „specijalac” ako ne nosite VHS-2).
Brodosplit proizvodi odlične ophodne brodove, RIZ napredni taktički radio TAKRAD i još
mnogo toga.
Ništa od toga se ne bi dogodilo da Hrvatska vojska nije i sama opremljena tim proizvodima koje su kasnije prepoznali njezini partneri. Jedan od osnovnih čimbenika u vojnim
nabavama je koristi li vojska zemlje proizvođača sustav koji se nudi drugima. Većina
vojnih sustava ima vrlo dugo vrijeme uporabe.
Usvajanje sustava od matične zemlje jamči
dugoročnu podršku i opskrbu rezervnim
dijelovima. Drugim riječima, ako HV ne kupi
neki sustav, domaće tvrtke će ga teško prodati u svijetu.
Unatoč domaćoj proizvodnji Hrvatska
vojska je neodgovarajuće opremljena u
cijelom nizu područja, na kojima je pojačavanje naših sposobnosti nužno tražiti na
vanjskim tržištima. Protuzračna obrana svela
se na zastarjele lake sustave kratkog dometa,

tenkovi su također zastarjeli M-84, borbenih
helikoptera, osim vrlo dobrih lakih izviđačkih OH-56D Kiowa Warrior nemamo (iako taj
zračni segment sve više zamjenjuju bespilotne letjelice), a nemamo niti odgovarajuće
zaokruženu mlaznu komponentu. Nabava tih
sustava otvara mogućnosti dobivanja offset
poslova za našu industriju.

Višenamjenski zrakoplov
U bilo kojoj knjizi koja se bavi vojnom
strategijom i taktikom pročitat ćete da je
jedna od najvažnijih stvari u ratovanju zauzeti povišene položaje te onemogućiti neprijatelju da napravi isto. Od iznimne je važnosti
osigurati vlastitu i onemogućiti neprijateljsku
logistiku (najbolje duboko u pozadini), i ako
se ukaže prilika, uništiti neprijateljske centre
veze i zapovijedanja.
„Najviši položaj” danas je onaj u zraku.
Višenamjenski borbeni zrakoplovi su ti koji
drže te najviše položaje. Bez zračnog kišobrana niti jedna vojska ne može u modernom
ratovanju očekivati niti golo preživljavanje.
Višenamjenski borbeni zrakoplovi su
opremljeni cijelim nizom senzora (radari,
infracrveni senzori, razni senzori za izviđanje i
elektroničko izviđanje itd.) i važan su element
poimanja situacije na bojišnici. Najvažniji su
element zaštite vlastitih snaga od neprijateljskih zračnih snaga i potpore vlastitoj kopnenoj vojsci i mornarici.
Na žalost, zbog protivljenja proizvođača
F-16 (i vlasnika intelektualnih prava) izraelska ponuda F-16 moderniziranih na njihov
standard BARAK 2020 (puna interoperabilnost s novim F-16I Sufa) nije prošla. F-16 Barak
2020 je izraelska modernizacija dovršena
2014. godine i uključuje njihovu najnoviju
avioniku (elektronika koja obuhvaća sve sustave potrebne za izvršenje borbenih zadaća),
opremu za elektroničko ratovanje i kompatibilnost s gotovo svim vrstama američkih i
izraelskih ubojnih sredstava. Eskadrila takvih
zrakoplova trebala je biti plaćena 40 milijuna USD po komadu, uključujući i simulatore i
svu zemaljsku opremu potrebnu za prijelaz s
MiG-21 na F-16. Usporedbe radi, kad je Gripen
u pitanju, najsličniji ugovor ovome našem bio
je otkazani češki ugovor iz 2001. o kupnji 24
primjerka, prema kojemu je jedan Gripen s
opremom trebao koštati 113 milijuna dolara po
komadu, što je ekvivalent današnjih 120 milijuna. Česi su tada također prelazili s MiG-ova na
zapadnu tehnologiju i trebali su svu popratnu opremu, simulatore i set naoružanja, ali su
nabavljali dvostruko više zrakoplova, što znači
da bi cijena po komadu na temelju 12 kupljenih zrakoplova bila još veća. Toliko o tome da

Gripen košta 65 milijuna USD. Trebao je koštati 113 milijuna dolara po komadu.
Što se tiče komentara da su ti F-16 stari,
stvari kod zrakoplova ne funkcioniraju kao
kod automobila. Kod zrakoplova se točno
znaju kritični dijelovi zmaja kod kojih dolazi
do zamora materijala i kad se oni zamijene,
zrakoplov je opet potpuno ispravan. F-16 je
originalno imao predviđeni radni vijek od
8000 sati. SLEP-programom dobio je certifikat da se može koristiti do 12 000 sati (Hrvatska ima 100 sati naleta po zrakoplovu godišnje). Zanimljivo je da F-16 nakon SLEP-a može
letjeti preko 25 000 sati. Pronađite „F-16
25 000 hours” i moći ćete pogledati video
ispitivanja zmaja. Uostalom, Izrael namjerava
koristiti iste te F-16 do 2035. (kao i SAD), kad
bi zadnje primjerke trebali zamijeniti F-35.
Zašto bi ti zrakoplovi bili dobri Izraelu, SAD-u
i nizu drugih država, ali ne i Hrvatskoj, znaju
samo ti sveznajući dežurni kritičari svega i
svačega. Inače, najmlađi američki bombarder B-52 proizveden je 1961., a u upotrebi će
ostati najmanje do 2045., 90 godina od prvog
uvođenja u uporabu i 84 godine od uvođenja najmlađeg tipa. Iako je nabavka ovog
tipa zrakoplova iza nas, ovo je dobro znati jer
nema nikakve sumnje da će se ovakvi „znalci”
pojaviti kod bilo koje nabavke bilo kojeg tipa
zrakoplova i u budućnosti.
Kad se pojavljuju suludi prijedlozi o kupovini 6 novih zrakoplova, važno je znati da je
standardna raspoloživost mlaznih lovaca
60 %. Dakle, eskadrila od 12 zrakoplova ima
raspoloživih 7 zrakoplova, a ostali su neispravni ili na održavanju. U slučaju „eskadrile” od
6 zrakoplova, to bi značilo 3 do 4 spremna,
što je nedovoljno, a u nekim okolnostima
može pasti i na nulu. Dakle, 12 zrakoplova je
minimum.

Nadolazeći sustavi /
disruptivne tehnologije
Ovdje se radi o cijelom nizu tehnologija
koje se tiču senzora, komunikacija (umrežavanje je sveprisutno, prelazak na wideband),
softvera za upravljanje bojišnicom, laserskih tehnologija, novih materijala, električnih
pogona, „konvencionalnih” dronova, umreženih rojeva dronova i sl., a koji u potpunosti
mijenjaju način na koji se stvari rade.
Izvrstan primjer takve tehnologije su
jeftini kamikaze-dronovi, obično baterijski
pogonjeni malim električnim motorima, vrlo
male težine i bojeve glave (težine od nekoliko desetaka grama pa do nekoliko desetaka
kilograma) koji pojedinačno ili umreženi u
rojevima napadaju pretprogramirane ciljeve
(autonomno ili s ljudskim nadzorom).

Na čelu nekih susjednih
zemalja su ratni huškači, njihove
imperijalne ambicije su i dalje
žive i zdrave, njihova unutarnja
politička scena je nestabilna
i zapaljiva.

Vrlo je prisutan trend korištenja civilnih,
Consumer Oof The Shelf (COTS) komponenti, što je omogućio eksplozivan razvoj civilnih
tehnologija, prvenstveno mobilne telefonije
i s njom povezanog razvoja kamera, MEMS
(Micro-Electromechanical System) senzora
integriranih u nevjerojatno moćne mikroprocesore.
Takve tehnologije bitno snižavaju prepreke za ulaz u industriju i omogućavaju ulazak
na tržište, što je izuzetna prilika za hrvatske
tehnološke tvrtke, od kojih neke već vladaju
ključnim tehnologijama. Na primjer, Rimac
automobili vladaju tehnologijom kompozita,
koja je ključna za izradu lakih i čvrstih tijela
letjelica. Njihovi automobili imaju sposobnost
samoupravljanja, koja je tehnološki slična
prepoznavanju i odabiru unaprijed odabranih
ciljeva, kao i mogućnosti autonomne procjene
i odabira oportunih ciljeva u zoni leta.
Ovdje je značajno napomenuti da je Hrvatska već proizvodila bespilotne letjelice za
vlastite potrebe. Letjelice „Bojnik”, „Mah 01” i
„Mah 02” plod su rada entuzijasta i djelovale
su tijekom cijelog Domovinskog rata.
Da bi se takve tvrtke odlučile na razvoj
takvih sustava, potrebna je aktivna uloga
MORH-a u poticanju i financiranju razvoja,
poput raspisivanja zahtjeva za prijedlozima,
zatim financiranje određenog broja projekata do određene razine tehnološke spremnosti (TRL 1-9), a na kraju i ugovora o serijskoj
proizvodnji i nabavi gotovih sustava.
Na žalost, u Dugoročnom planu razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2015.
– 2014. donesenom za SDP-ove vlade 2014.
godine ništa od ovoga se ni ne spominje (u
dokumentu dugom 113 stranica ne postoji niti
jedan spomen termina poput UAV, bespilotna, letjelica i sl. niti se umrežavanje spominje
u kontekstu borbenih sposobnosti), a planovi
kad je u pitanju oprema djeluju kao lista želja.
Ova HDZ-ova vlada Andreja Plenkovića je
napravila niz pomaka u modernizaciji HV-a i,
za razliku od prethodnih, povećala i obvezala se dalje povećavati obrambeni proračun.
Nadamo se da će doći i do izmjena u Dugoročnom planu jer se ovakve prilike pozicioniranja
na svjetskom tržištu ne pružaju često.

10

Utemeljitelji Snaga zajedništva : veljača 2020.

Dr. Franjo Tuđman: 10. prosinca 1999. – 10.

Godine prolaze, a
S protekom vremena mnoge stvari postaju
jasnije. Prolazni likovi padaju u zaborav, a
velikani zauzimaju svoja povijesno zaslužena mjesta. Danas, s distancom od 20 godina
slobodno možemo ustvrditi da je hrvatska
povijesna lenta nakon trinaest stoljeća iznjedrila svoje najsjajnije ime.
Članovi Zajednice utemeljitelja HDZ-a
„dr. Franjo Tuđman” u utorak 10. prosinca
2019. kao i svih dosadašnjih godina pohodili
su posljednje počivalište prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana na Mirogoju ponosno
odajući počast svom utemeljitelju i vojskovođi
pobjedničke Hrvatske vojske.
U spomen i na čast Franji Tuđmanu utemeljitelji HDZ-a osmislili su prigodnu svjetlosnu
dekoraciju osvijetlivši Meštrovićev paviljon na
trgu ispred središnjice Hrvatske demokratske
zajednice. Pročelje paviljona osvijetljeno je
plavom bojom i uz sliku predsjednika projicirana je njegova povijesna izjava „Uvijek i sve
za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku
ni za što”. Simboličnim činom paljenja crvenih,
bijelih i plavih svijeća na obrubu paviljo-

na članovi stranke, građani Zagreba i cijele
domovine predvođeni predsjednikom Hrvatske demokratske zajednice Andrejom Plenkovićem i predsjednikom Zajednice utemeljitelja
Mariom Kapulicom odali su počast dr. Franji
Tuđmanu.

Plenković: baštiniti
Tuđmanovo djelo velika je
čast i obveza
Nakon što je Zagreb obavila tama i do
punog sjaja došla slika Meštrovićeva paviljona
u središnjici Hrvatske demokratske zajednice
predsjednik stranke mr. sc. Andrej Plenković
je u pratnji predsjednika Zajednice utemeljitelja Marija Kapulice i mnogobrojnih utemeljitelja iz cijele Hrvatske otvorio prigodnu
izložbu fotografija i izbornih plakata „Tuđman
– sve za Hrvatsku”. Izložbom se, koliko je to
bilo moguće, prikazao politički put dr. Franje
Tuđmana, koji je obilježilo stvaranje Hrvatske
demokratske zajednice te neovisne i slobodne
države Hrvatske. Predsjednik stranke zahvalio

je svim utemeljiteljima na dolasku i izrazio
zadovoljstvo što mu je pripala čast otvoriti izložbu u čast dr. Franje Tuđmana. Tom je
prigodom istaknuo: „Povijesna distanca danas
nam daje puno pravo ustvrditi da je dr. Franjo
Tuđman bez premca najznačajniji hrvatski političar i vojskovođa, a protek vremena
ostavlja sve dublji trag i velika je čast i obveza
baštiniti djelo i dosege dr. Franje Tuđmana.”

Bozanić: Tuđman je bio
ustrajan i strpljiv graditelj
U smiraj dana članovi obitelji Tuđman,
državni vrh i brojni utemeljitelji, članovi stranke i građani Hrvatske su u potpunosti ispunjenoj zagrebačkoj prvostolnici sv. Stjepana
slavili svetu misu zahvalnicu za pokojnog
predsjednika dr. Franju Tuđmana. Misu je
predvodio uzoriti gospodin kardinal Josip
Bozanić, a kojom je na prigodan i dostojanstven način zaključen dan sjećanja na prvog
predsjednika samostalne i neovisne Republike
Hrvatske i njezine stožerne stranke Hrvatske

demokratske zajednice. Kardinal Bozanić u
svojoj je propovijedi istaknuo: „Znamo koliko
je u vremenu snažnih kontrasta koji su pratili
Hrvatsku na putu oslobađanja od nepravda,
nasilja i gušenja ljudskoga dostojanstva bilo
važno čuvati nadu, nositi utjehu, imati čvrst
oslonac; kad se činilo da je svaka sigurnost
dovedena u pitanje. U tom povijesnom vrtlogu naš je narod u Franji Tuđmanu prepoznao
darove koji su davali nadu, polet, zanos te
imali moć utjehe u patnji i tjeskobama… Stoga
je ime dr. Franje Tuđmana upisano u povijest
hrvatske državnosti kao ime utemeljitelja
suvremene hrvatske države. On je jedan od
ustrajnih i strpljivih graditelja koji je predvodio oslobođenje zemlje i oblikovao temeljne
državne institucije, od kojih neke u kasnijem
razdoblju nisu bile pošteđene od osporavatelja upitne dobronamjernosti. Međutim, što
vrijeme više odmiče to njegovo djelo postaje prepoznatljivije. Priznaju mu to sve više i
zahvalni poštovatelji i nekadašnji osporavatelji.”
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trag je sve dublji.
dr. Franjo Tuđman

GOSPIĆ – U povodu obilježavanja dvadesete godišnjice smrti prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana u utorak 10. prosinca u Gospiću su se okupila izaslanstva GO
HDZ-a Gospić predvođeno Ivicom Radoševićem, Zajednice utemeljitelja HDZ-a „dr. Franjo
Tuđman” predvođeno Miroslavom Petryjem,
Zajednice branitelja HDZ-a „Gojko Šušak”
predvođeno Pajom Brkljačićem i Mladeži
HDZ-a predvođeno Tomislavom Vrkljanom.
Članstvo HDZ-a i građani Gospića odali
su počast predsjedniku Tuđmanu tako da su
ispred spomenika dr. Franji Tuđmanu na Trgu
Alojzija Stepinca u Gospiću održali zajedničku
molitvu. Molitvu je predvodio gospićki župnik
vlč. Mario Vazgeč.
VIROVITICA – Zajednica utemeljitelja
HDZ-a „dr. Franjo Tuđman” Virovitičko-podravske županije prisjetila se obljetnice smrti
prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje
Tuđmana. U utorak 10. prosinca u 9:15 sati, na
dvadesetu obljetnicu smrti, delegacija Zajednice predvođena predsjednikom Markom

Teskerom je ispred spomenika dr. Franji
Tuđmanu pred Gradskom knjižnicom i čitaonicom u centru Virovitice upalila lampione i
pomolila se za dušu svog predsjednika i svih
hrvatskih branitelja.
VINKOVCI
–
Predstavnici
Hrvatske
demokratske zajednice Grada Vinkovaca i
Zajednice utemeljitelja HDZ-a 10. prosinca
2019. g. obilježili su obljetnicu smrti prvog
hrvatskog predsjednika i prvog predsjednika
Hrvatske demokratske zajednice dr. Franje
Tuđmana. Kod biste dr. Franje Tuđmana u Ulici
Hansa Dietricha Genschera položeni su vijenci
i upaljene svijeće.
„Mislim da nema Hrvata koji mu ne odaje
priznanje. Ima onih koji politiziraju, ali to nije
dobro jer Hrvatska je iznikla na žrtvi, ali ne
samo na žrtvi naših građana nego i na viziji
prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje
Tuđmana. Trebalo je tada smoći hrabrosti,
trebalo je imati mudrosti da se sve to izvede i
da danas imamo svoju zemlju. Vjerujem kako
je on nju zamišljao još boljom, još bogatijom,

još perspektivnijom i na tom tragu svi mi koji
imamo utjecaja na određene procese trebamo
raditi. Zato je važno prisjetiti ga se, odati mu
dužno poštovanje i zahvaliti na svemu onome
što je činio jer je stao na čelo, s našim braniteljima, sa svima onima koji su željeli Hrvatsku i
učinio je da imamo svoju zemlju”, istaknuo je
potpredsjednik vinkovačkog HDZ-a, gradonačelnik Ivan Bosančić.
VUKOVAR – Gradska organizacija HDZ-a
grada Vukovara i predstavnici Zajednice
utemeljitelja HDZ-a su polaganjem vijenaca i
paljenjem svijeća kod biste dr. Franje Tuđmana na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru
obilježili 20. godišnjicu smrti prvog hrvatskog predsjednika i utemeljitelja Hrvatske
demokratske zajednice, dr. Franje Tuđmana.
SLAVONSKI BROD – U Slavonskom Brodu
10. prosinca 2019. Zajednica utemeljitelja
HDZ-a „dr. Franjo Tuđman” i Mladeži HDZ-a
Brodsko-posavske županije, uz nazočnost
gradskih, općinskih, županijskih organizacija i

Zajednice žena HDZ-a, polaganjem je vijenaca i paljenjem svijeća prigodno obilježila 20.
obljetnicu smrti dr. Franje Tuđmana, utemeljitelja HDZ-a i prvog hrvatskog predsjednika.
Tomislav Teskera, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „dr. Franjo Tuđman”
Brodsko-posavske županije, tom je prigodom mnogobrojnim pratećim medijima:
istaknuo „Na našim licima je osmijeh jer nam
pokojni predsjednik omogućio da živimo u
slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj, a što je bio
višestoljetni san ovoga naroda. Prije stvaranja države predsjednik dr. Franjo Tuđman je
osnovao HDZ, ne samo kao političku stranku
već i kao zajednicu koja će promicati vrline,
koja će spajati, a ne dijeliti ljude, koji će jedni
drugima pružati ruku. Nacionalno jedinstvo
je bio i ostao jedan od glavnih ciljeva Zajednice. Zahvaljujući tome je i stvorena hrvatska
država, unatoč protivljenju nekih svjetskih
čimbenika.”.

Sve slike: Pero Škorput
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Aktualno: HDZ

Otvoreno o izborima,
smjeru i politici HDZ-a
U nastojanju da naše
glasilo, namijenjeno
unutarstranačkoj
javnosti, bude
što aktualnije i
informativnije, željeli
smo dati odgovore na
neka pitanja koja su se
počela postavljati nakon
predsjedničkih izbora.

Odnosi na hrvatskoj političkoj sceni,
pa u izvjesnom smislu i unutar samog
HDZ-a, zrcalili su se proteklih godinu
dana kroz izgrađivanje političkih pozicija u odnosu na kandidate za predsjednika RH. U tom je razdoblju naša stranka
na terenu bila pred brojnim izazovima.
Čitavo vrijeme naše su se županijske
organizacije morale braniti od udaraca i
s lijeva i desna i braniti poziciju desnog
centra, koju naši županijski predsjednici, vidljivo je to i iz ove ankete, smatraju
našom jedinom prirodnom pozicijom
s kojom se najlakše može identificirati
većina hrvatskih građana.
Komentare izbornih rezultata, kao i
odgovore o tome jesmo li napravili sve
što smo mogli, je li smjer stranke dobar
ili ga treba mijenjati, te kako se pripremiti za parlamentarne izbore nude mnogi
unutar i izvan HDZ-a. Mediji, novinari
pa i naši politički oponenti. Što o tome
misle najutjecajniji stranački dužnosnici, naši županijski predsjednici? Kakvo
je njihovo mišljenje i koje odgovore oni
daju?
Kako bismo izašli u susret zainteresiranoj unutarstranačkoj javnosti svim
smo županijskim predsjednicima HDZ-a
nakon predsjedničkih izbora postavili
nekoliko pitanja. Ovo su njihovi odgovori:

ŽUPANIJSKI ODBOR
HDZ-A BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE

Predsjednik:

Miro Totgergeli
1. U kojoj ste mjeri zadovoljni rezultatima
izbora?
Činjenica je da je naša kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović izgubila u drugom izbornom krugu za 1578 glasova i takvim ishodom
nitko u ŽO HDZ-a Bjelovarsko-bilogorske
županije ne može biti zadovoljan. Ipak, hrabri
nas činjenica da smo pobijedili u 16 od ukupno
18 općina. Nažalost, taj smo uspjeh ostvarili u
samo jednom od ukupno pet gradova naše
županije, što potvrđuje ocjenu predsjednika
Plenkovića da svoju politiku moramo približiti glasačima u urbanim sredinama. Imamo
prostora za napredak, tim više što je u našoj
županiji evidentirano ukupno 2234 nevažeća
listića. I zato sam siguran da ćemo na sljedećim izborima, a to su parlamentarni, ostvariti
puno bolji izborni rezultat.
2. Jesu li Predsjedništvo, Nacionalno vijeće
i predsjednik stranke prema Vašem mišljenju
napravili sve da izborni rezultat bude što bolji?
Predsjedništvo stranke i Nacionalno vijeće
dali su punu podršku našoj kandidatkinji i
ne vidim da su u bilo čemu pogriješili. Dakle
učinili su sve što su mogli i trebali, te osigurali
ulazak naše kandidatkinje u drugi krug unatoč
kakofoniji u javnom prostoru kojoj su pridonosili i neki članovi stranke.
3. Jesu li pojedine općine i gradovi te
cjelokupna županijska organizacija kojoj ste
na čelu učinili sve i maksimalno se angažirali?
Članovi u našim općinskim i gradskim
organizacijama su se angažirali na ovim izborima i to je činjenica koju nitko ne može negirati. No jesu li pritom dali svoj maksimum ili je
netko možebitno dozirao svoj angažman, to
jednostavno nitko ne može utvrditi. Odgovor
na to pitanje može dati jedino svaki član za
sebe.
4. Tamo gdje smo ostvarili lošije rezultate
od očekivanih, je li problem u politici i smjeru
HDZ-a ili u tome što tu politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali?

Svoju politiku moramo
približiti glasačima u
urbanim sredinama. Tu
imamo veliki prostor i
potrebu za napretkom.

Ne vidim bilo kakav problem u politici ili u
smjeru kojim kao stranka idemo. Osobno sam
zadovoljan i politikom koju stranka provodi
kao i smjerom kojim ide. Uostalom nije li prije
par dana na Predsjedništvu i Nacionalnom
vijeću iskazan jedinstven stav da su politika i
smjer kojim stranka ide dobri i da ih ne treba
mijenjati? Po mome mišljenju kritike upućene
u tom smjeru nisu ni opravdane ni dobronamjerne.
5. Postoji li neka druga pozicija, osim
sadašnje pozicije desnog centra koju zastupaju predsjednik i vodstvo stranke, za koju
mislite da bi bila prihvatljivija većini biračkog
tijela? (Ako postoji, koja?)
HDZ-u je mjesto na poziciji desnog centra
i u tom pogledu nemam nikakvih dvojbi. HDZ
je stožerna stranka desnog centra i bilo kakvo
skretanje isključivo u desno po mome mišljenju ne bi bilo svrsishodno i ne bi donijelo
ništa dobra. Upravo suprotno, imalo bi štetan
utjecaj, čak jednak kao da skrećemo u lijevo.
6. Što mislite učiniti za postizanje izbornog
uspjeha na parlamentarnim izborima?
Parlamentarni izbori su nacionalni izbori
kojima glasači pristupaju imajući na umu da
odlučuju i o tome tko će voditi buduću vladu.
S obzirom da naša vlada na čelu s Plenkovićem postiže odlične rezultate uvjeren sam
u pobjedu. Lokalne organizacije, županijski,
gradski i općinski odbori dat će toj pobjedi
svoj doprinos. Siguran sam da će to spremno
i s voljom učiniti svi članovi moje županijske
organizacije.

ŽUPANIJSKI ODBOR
BRODSKO-POSAVSKE
ŽUPANIJE

Predsjednik:

Pero Ćosić
1. U kojoj ste mjeri zadovoljni rezultatima
izbora?
36 230 građana Brodsko – posavske
županije u Predsjedničkim izborima 2019.
dalo je svoje povjerenje Kolindi GrabarKitarović i izborilo pobjedu za našu kandidatkinju sa 57,61% u našoj Županiji. Kolinda
Grabar- Kitarović pobijedila je u oba grada
Županije (Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški)
te u 25 općina. Kod nas je naša kandidatkinja
izgubila samo u jednoj općini (Stara Gradiška) i to za 15 glasova. Slavonski Brod najveći
je grad u Republici Hrvatsku u kojem je Kolinda Grabar-Kitarović pobijedila, dok je u šest
općina naše Županije pobijedila sam više od
70% podrške (Vrbje, Sikirevci, Klakar, Davor,
Vrpolje i Okučani). Nažalost, u ovim izborima
u kojima je čitava Hrvatska bila jedna izborna
jedinica, izostala je većinska potpora biračkog
tijela i ukupno nismo mogli nadoknaditi izborni gubitak u nekim drugim sredinama.

Pozicija HDZ-a kao stranke
desnog centra, ne samo zato
što je ona tako definirana
svojim programom i
statutom, nego u prvom redu
zato što se sa njom može
identificirati najveći broj
naših ljudi, je nezamjenjiva
bilo kojom drugom
pozicijom.
2. Jesu li Predsjedništvo, Nacionalno vijeće
i predsjednik stranke prema vašem mišljenju
napravili sve da izborni rezultat bude što bolji?
Nakon izbora uvijek je legitimno postavljati takva pitanja. Osobno smatram da su
želja, volja i angažman predsjednika stranke, predsjedništva i Nacionalnog vijeća bili
u potpunosti usmjereni prema pobjedi.
Međutim, ostvarili smo potporu od 929.707
birača što nažalost, nije bilo dovoljno za
pobjedu.
3. Jesu li pojedine općine i gradovi te
cjelokupna Županijska organizacija kojoj ste
na čelu učinili sve i maksimalno se angažirali?
Uvjeren sam da su i vodstvo i članovi naše
stranke na županijskoj i nižim razinama u
okolnostima ovo izborne trke dali svoj maksimalni doprinos. No, u cijeloj smo se Slavoniji
u prvom krugu suočili s drugim jakim kandidatom desnice koji je u kombinaciji s nekim
gafovima, ukupno oslabio poziciju naše kandidatkinje.
4. Tamo gdje smo ostvarili lošije rezultate
od očekivanih, je li problem u politici i smjeru
HDZ-a ili u tome što tu politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali?
To trebate pitati one koji su u svojim sredinama ostvarili lošiji rezultat od očekivanog.
5. Postoji li neka druga pozicija, osim
sadašnje pozicije desnog centra koju zastupaju predsjednik i vodstvo stranke, za koju
mislite da bi bila prihvatljivija većini biračkog
tijela?
Pozicija HDZ-a kao stranke desnog centra,
ne samo zato što je ona tako definirana svojim
programom i statutom, nego u prvom redu
zato što se sa njom može identificirati najveći broj naših ljudi, je nezamjenjiva bilo kojom
drugom pozicijom.
6. Što mislite učiniti za postizanje izbornog uspjeha na parlamentarnim izborima?
Više naglašavati dobre rezultate koje postižemo u suradnji sa našom Vladom i za naše
izborne ciljeve kvalitetom programa i dobrim
kandidatima pridobiti što više birača.
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Rezultati su dobri, s obzirom na sve stvarne i
prenaglašene mane koje su se tijekom kampanje
doslovno lijepile za našu kandidatkinju, i sve otvorene
i prikrivene opstrukcije...

ŽUPANIJSKI ODBOR
DUBROVAČKONERETVANSKE ŽUPANIJE

GRAD ZAGREB

Predsjednik:

Predsjednik Utemeljitelja:

1. U kojoj ste mjeri zadovoljni rezultatima
izbora?
Zadovoljan sam jer su birači u našoj županiji prepoznali našu kandidatkinju, njezina postignuća i ono što je ponudila tijekom kampanje kao najbolji izbor. Žao mi je što ukupni
zbroj rezultata koje smo ostvarili u pojedinim
županijama nije rezultirao pobjedom.
2. Jesu li Predsjedništvo, Nacionalno vijeće
i predsjednik stranke prema Vašem mišljenju
napravili sve da izborni rezultat bude što bolji?
To mogu osobno posvjedočiti, jer su sve nas
predsjednik i vodstvo stranke stalno poticali
da napravimo sve što je u našoj mogućnosti i
apsolutno se angažiramo na postizanju izborne pobjede.
3. Jesu li pojedine općine i gradovi te
cjelokupna županijska organizacija kojoj ste
na čelu učinili sve i maksimalno se angažirali?
Kad je u pitanju naša županija pitanje je
suvišno. Tijekom čitave kampanje imali smo
dobru atmosferu i iskrenu želju za pobjedom.
4. Tamo gdje smo ostvarili lošije rezultate
od očekivanih, je li problem u politici i smjeru
HDZ-a ili u tome što tu politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali?
Nepostizanje izborne pobjede na razini
čitave Hrvatske ni po čemu ne dovodi u
pitanje smjer naše stranke i politiku koju vodi
Andrej Plenković. Ne može smjer biti dobar u
jednoj županiji, a loš u drugoj. Politika desnog
centra svakome pruža dovoljno prostora da
u svojoj sredini prilagodi politiku zahtjevima
svog biračkog tijela.
5. Postoji li neka druga pozicija, osim
sadašnje pozicije desnog centra koju zastupaju predsjednik i vodstvo stranke, za koju
mislite da bi bila prihvatljivija većini biračkog
tijela? (Ako postoji, koja?)
Već sam odgovorio na to pitanje. Ovo
je pozicija koja najbolje odgovara Hrvatskoj demokratskoj zajednici i pruža najveće
mogućnosti za provedbu njezina programa.
6. Što mislite učiniti za postizanje izbornog uspjeha na parlamentarnim izborima?
Ponoviti angažman iz ove kampanje,
snažno promovirati našu politiku i njezina
postignuća, te ponuditi najbolje predstavnike
te politike kao kandidate za Hrvatski sabor.

1. U kojoj ste mjeri zadovoljni rezultatima
izbora?
Na razini čitave Hrvatske rezultati su dobri,
s obzirom na sve okolnosti, sve stvarne i
prenaglašene mane koje su se tijekom kampanje doslovno lijepile za našu kandidatkinju, i
sve otvorene i prikrivene opstrukcije u dijelu
naših organizacija, posebice tijekom prvog i
ključnog kruga izbora. Kao predsjednik zagrebačkih utemeljitelja nisam zadovoljan rezultatima u Gradu Zagrebu, ali to nije ništa novo.
Rezultati su u Zagrebu nezadovoljavajući već
nekoliko izbornih ciklusa, neovisno o kojoj se
vrsti izbora se radi.
2. Jesu li Predsjedništvo, Nacionalno vijeće
i predsjednik stranke prema vašem mišljenju
napravili sve da izborni rezultat bude što bolji?
Andrej Plenković je već do sada pokazao
da u svim izborima apsolutno podupire
svakog kandidata stranke i tu ne pravi nikakve
razlike svjestan, kao već iskusan političar, da
je svaki pojedinačni uspjeh doprinos zajedničkom uspjehu i u funkciji jačanja naših sposobnosti da provodimo politiku i program stranke.
Mislim da ćete teško naći nekoga tko će reći
da to nije tako. Predsjedništvo i Nacionalno
vijeće tome su davali jednoglasnu potporu.
No ovo su bili specifični izbori u kojima je, iako
naš kandidat, Kolinda Grabar-Kitarović imala
svoj izborni stožer koji bi morao napraviti
svoju analizu. Oni sigurno imaju svoje mišljenje o brojnim aspektima kampanje, ali sam
siguran da će u toj analizi odgovor na ovo
pitanje biti potvrdan.
3. Jesu li pojedine općine i gradovi te
cjelokupna županijska organizacija u kojoj ste
predsjednik utemeljitelja učinili sve i maksimalno se angažirali?
Utemeljitelji su na poseban način povezani sa strankom i njezinim izbornim ciljevima.
Oni su generacija pobjednika u svim ključnim
bitkama za Hrvatsku tako da nema nikakve
sumnje da su snažno zastupali naš izborni cilj,
željeli pobjedu i da su bili onaj segment zagrebačke organizacije koji je tomu snažno doprinosio. No ključ ovih i svakih sljedećih izbora
biti će sve više u rukama mladih ljudi, do kojih
nismo doprli na pravi način. Tu je naravno i
problem koji očigledno imamo u Zagrebu i
određeni nesporazum koji imamo i unutar
sebe i s našim biračkim tijelom. Tek kad riješimo te konflikte, za koje postoje mnogobrojni uzroci koji nisu u vezi samo s generalnim
problemom koji imamo u urbanim sredinama i koji se u konačnici manifestiraju čitavim
nizom slabosti, nelojalnostima i suzdržanosti

Branko Bačić

Radoslav Dumančić

u otvorenom zastupanju politike stranke, pa
i teškoćama u njezinu formuliranju, možemo
očekivati bolje rezultate.
4. Tamo gdje smo ostvarili lošije rezultate
od očekivanih, je li problem u politici i smjeru
HDZ-a ili u tome što tu politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali?
Priče o problematičnom smjeru HDZ-a su
prečesto alibi za slabe izborne rezultate. U
Zagrebu predugo ne postižemo rezultate na
razini značenja i snage koju naša stranka ima
na nacionalnoj razini s da bismo za to mogli
naći krivca u „smjeru HDZ-a”.
5. Postoji li neka druga pozicija, osim
sadašnje pozicije desnog centra koju zastupaju predsjednik i vodstvo stranke, za koju
mislite da bi bila prihvatljivija većini biračkog
tijela? (Ako postoji, koja?)
Većini biračkog tijela sigurno ne bi odgovarala nikakva promjena pozicije koja bi dovela
do sužavanja političkog potencijala naše
stranke. Ova pozicija je dovoljno široka da
u njoj svoje mjesto može naći svatko tko
je s bilo koje osnove ušao u HDZ i prihvatio
njegov program. Koja će politika u tako široko
postavljenom HDZ-u biti u kojem trenutku
naglašenija, stvar je političke prosudbe, pa
ako hoćete i taktike. No nikakvo „redefiniranje” koje implicira sužavanje naše okupljajuće
političke platforme ne dolazi u obzir. Utemeljitelji to znaju, jer znaju da je takvu poziciju za
HDZ odredio naš prvi predsjednik.
6. Što mislite učiniti za postizanje izbornog uspjeha na parlamentarnim izborima??
Ne strahujem od rezultata nijednih izbora
u kojima se natječemo kao stranka sa svojim
programom. Nastojat ćemo što bolje organizirati ljude koji su članovi naše Zajednice jer
njihova je uloga važna i u zadržavanju ove
političke pozicije HDZ-a i u ostvarivanju njegovih izbornih ciljeva. Imperativ HDZ-a treba biti
u pronalaženju nove političke formule za našu
poziciju u gradu Zagrebu. I tu smo spremni
dati svoj doprinos.

Većini biračkog tijela
sigurno ne bi odgovarala
nikakva promjena pozicije
koja bi dovela do sužavanja
političkog potencijala
naše stranke. Ova pozicija
je dovoljno široka da u
njoj svoje mjesto može
naći svatko tko je s bilo
koje osnove ušao u HDZ i
prihvatio njegov program.

ŽUPANIJSKI ODBOR
HDZ-A ISTARSKE
ŽUPANIJE

Predsjednik:

Jurica Šiljeg
1. U kojoj ste mjeri zadovoljni rezultatima
izbora?
S obzirom na činjenicu da naša kandidatkinja nije pobijedila ne mogu reći da sam
zadovoljan ishodom izbora. No, nije to jedino
što je važno. Osobno me više žaloste teme
koje su javnost zaokupljale tijekom kampanje. Previše se kampanja vodila na temama
iz prošlosti, ideološkim temama, što dodatno dijeli društvo i ne donosi nam ništa dobro.
Nadam se da je ovo zadnja kampanja koju
će naši suparnici toliko negativno voditi i da
će se u budućnosti veći naglasak stavljati na
programe kandidata i stranaka.
2. Jesu li Predsjedništvo, Nacionalno vijeće
i predsjednik stranke prema Vašem mišljenju
napravili sve da izborni rezultat bude što bolji?
Potpuno je neupitno da je predsjednik
stranke Andrej Plenković dao punu potporu
našoj kandidatkinji, to je bilo vidljivo u svim
razgovorima, sastancima, na skupovima te u
svim javnim istupima. Bila je to jasna i nedvosmislena poruka. Stranka je čvrsto, svim
raspoloživim resursima podržala aktualnu
predsjednicu, no pokazalo se da to ovog puta
nije bilo dovoljno.
3. Jesu li pojedine općine i gradovi te
cjelokupna županijska organizacija kojoj ste
na čelu učinili sve i maksimalno se angažirali?
Kampanja je bila kratka, ali intenzivna,
puna aktivnosti. Smatram da je većina nas
napravila sve što je u našoj mogućnosti da
naša kandidatkinja pobijedi na ovim izborima.
To se nažalost nije dogodilo, stoga moramo
analizama doći do zaključaka koji će nam u
budućnosti pomoći da budemo uspješniji u
prezentaciji naših politika i vrijednosti kako
bismo mogli zadobiti povjerenje građana.
4. Tamo gdje smo ostvarili lošije rezultate
od očekivanih, je li problem u politici i smjeru
HDZ-a ili u tome što tu politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali?
Čvrsto stojim iza ove politike i smjera
HDZ-a. Vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem odlično radi svoj posao. S druge strane
stranka je konsolidirana. Nema ovdje krivca,
treba pronaći razloge lošijeg rezultata i već
na sljedećim izborima to ispraviti. Može li se
bolje? Ne samo da se može nego se i mora.
Jasnije moramo tumačiti i komunicirati svoju
politiku i s članstvom, i sa građanima i simpatizerima. Mediji to ne rade, pozitivne poruke se
ne prenose, zato tu ulogu prenošenja poruka
mora preuzeti svatko od nas.
5. Postoji li neka druga pozicija, osim
sadašnje pozicije desnog centra koju zastu-

14

Utemeljitelji Snaga zajedništva : veljača 2020.

Aktualno: HDZ

Nije problem u politici niti smjeru kojim stranka
ide i kojim vrlo uspješno vodi državu. Problem
je što je jedan dio našeg članstva zbunjen porukama
koje dolaze s desnijeg političkog spektra, a nismo na
odgovarajući način neutralizirali taj utjecaj.

paju predsjednik i vodstvo stranke, za koju
mislite da bi bila prihvatljivija većini biračkog
tijela? (Ako postoji, koja?)
Moramo biti svjesni činjenice da je većina
naših glasača upravo na poziciji desnog
centra. U Hrvatskoj imamo radikalno desne
stranke koje zajedno osvajaju manje od 10
mandata na parlamentarnim izborima. HDZ
nije takva stranka. Osobno HDZ vidim kao
najveću, najjaču i najvažniju stranku na političkoj pozornici. A takva stranka mora zauzimati u budućnosti upravo ovu poziciju, široku
poziciju desnog centra, kako je to htio i dr.
Franjo Tuđman i kako to sada radi Andrej
Plenković.
6. Što mislite učiniti za postizanje izbornog uspjeha na parlamentarnim izborima?
HDZ će na parlamentarnim izborima
opet pobijediti. Zašto? Zato što ova vlada
radi dobar posao, jer je izvadila Hrvatsku iz
europskog dna na zavidnu poziciju. Hrvatska unutarnja i vanjska politika proživljava
svoje blistave trenutke. Zato što nema druge
stranke koja je sposobna voditi ovu državu i
na ovaj način pridonositi njezinim ciljevima. A
da bismo i u budućnosti pobjeđivali, moramo
svaki dan biti sve bolji, svaki dan raditi više
i cilj nam uvijek mora biti Hrvatska, dobrobit njenih ljudi, društva u kojem živimo, bolji
životni standard. Ako budemo tako promišljali i komunicirali, vjerujem da će građani to
prepoznati i dati nam svoje povjerenje.

ŽUPANIJSKI ODBOR
KARLOVAČKE
ŽUPANIJE

Predsjednik Utemeljitelja:

Ivan Uđbinac

1. U kojoj ste mjeri zadovoljni rezultatima
izbora?
Htjeli smo više, borili smo se da naš kandidat pobjedi. Osjećam određeno razočaranje
zbog neostvarene pobjede koja nam je bila
nadohvat ruke i koju smo propustili djelomično i radi zbunjenosti našeg biračkog tijela u
prvom izbornom krugu, a djelomično i zbog
nekih grešaka samog kandidata. No razočaranje je loš saveznik. Trebamo se okrenuti
pripremi za parlamentarne izbore u kojima
HDZ sigurno pobjeđuje.
2. Jesu li Predsjedništvo, Nacionalno vijeće
i predsjednik stranke prema vašem mišljenju
napravili sve da izborni rezultat bude što bolji?
Mi na terenu osjećali smo da je stranka na
svim razinama, pa tako i na razini središnjih
tijela bez ikakve zadrške dala punu potporu
Kolindi Grabar-Kitarović. Predsjednik Plenković je i kao prvi čovjek stranke i kao predsjednik Vlade davao i od drugih tražio da daju
maksimalnu potporu. Neki su se tom pozivu

odazvali a neki su, posebno u prvom krugu,
kalkulirali.
3. Jesu li pojedine općine i gradovi te
cjelokupna županijska organizacija u kojoj ste
predsjednik utemeljitelja učinili sve i maksimalno se angažirali?
Kao zajednica utemeljitelja predano smo
radili na ostvarivanju naših izbornih ciljeva.
Neovisno o opsegu ustavnih ovlasti, koje nisu
velike, nama utemeljiteljima je zbog našeg
povijesnog sjećanja na dr. Franju Tuđmana
jako važno tko obnaša dužnost predsjednika
države. Ali treba biti iskren pa priznati da je
u nekim sredinama angažman bio i pomalo
doziran i da smo se vjerojatno mogli više
angažirati.
4. Tamo gdje smo ostvarili lošije rezultate
od očekivanih, je li problem u politici i smjeru
HDZ-a ili u tome što tu politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali?
Da bi zadržao svoju vodeću poziciju u
hrvatskom društvu, HDZ mora voditi politiku
koja je u stanju okupiti što šire biračko tijelo
i ne vidim nikakav problem u načinu na koji
se on danas pozicionira i mjestu koje zauzima
na političkom spektru. To bi trebali shvatiti svi
koji s ove ili one pozicije žele sužavanje naše
politike.
5. Postoji li neka druga pozicija, osim
sadašnje pozicije desnog centra koju zastupaju predsjednik i vodstvo stranke, za koju
mislite da bi bila prihvatljivija većini biračkog
tijela? (Ako postoji, koja?)
Ne, jer je samo ova pozicija dovoljno široka
da bi u njoj bilo mjesta za sve koji podupiru
temeljne vrijednosti i ciljeve stranke. Ne vidim
koja bi nam druga pozicija to omogućila.
6. Što mislite učiniti za postizanje izbornog uspjeha na parlamentarnim izborima?
Uspjeh na parlamentarnim izborima je
osiguran ako shvatimo lekcije iz ove kampanje, ako shvatimo da su izbori natjecanje
tijekom kojega ne možemo kalkulirati i doziranjem angažmana jedni drugima slati poruke.
Uvjeren sam da ćemo u tu trku ući u najboljoj formi, svjesni snage zajedništva u borbi za
bolju Hrvatsku.

Uspjeh na parlamentarnim
izborima je osiguran ako
shvatimo lekcije iz ove
kampanje, ako shvatimo da
su izbori natjecanje tijekom
kojega ne možemo kalkulirati
i doziranjem angažmana
jedni drugima slati poruke.

ŽUPANIJSKI ODBOR
HDZ-A KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Predsjednik:

Darko Sobota
1. U kojoj ste mjeri zadovoljni rezultatima
izbora?
Ne mogu reći da sam nezadovoljan rezultatima ostvarenima u oba kruga predsjedničkih
izbora na području Koprivničko-križevačke
županije. Rezultati pokazuju kako se biračko
tijelo u Podravini i Prigorju kao i početkom
'90. okreće sve više našem političkom polu
te jasno prepoznaje napore HDZ-a na nacionalnoj i regionalnoj razini gdje smo na vlasti
u koaliciji. Ostvareni rezultati u Koprivničko-križevačkoj županiji jasan su pokazatelj da
idemo dobrim putem, da se nacionalne politike jasno precrtavaju i na lokalnu i regionalnu
razinu i da su projekti i programi koje provodi
ova vlada na čelu s predsjednikom Andrejom
Plenkovićem donijeli puno dobroga Koprivničko-križevačkoj županiji. To se vidi u svakoj
našoj općini i gradu, a to su u konačnici prepoznali i naši birači.
2. Jesu li Predsjedništvo, Nacionalno vijeće
i predsjednik stranke prema Vašem mišljenju
napravili sve da izborni rezultat bude što bolji?
Birači predsjedničke izbore gledaju kroz
prizmu osobe koja se kandidira za predsjednika, odnosno predsjednicu. Svaki član naše
stranke pa sve do svih nas koji smo u vrhu
HDZ-a učinili smo sve što smo mogli. Tako da
je odgovor na ovo pitanje potvrdan. Svi smo
provodili sate u komunikaciji s članstvom i
simpatizerima te građanima, svaki u svom
području djelovanja. To je ono što je nevidljivo
ali najznačajnije jer smo upravo na taj način
svi mi pa tako i Predsjedništvo i Nacionalno
vijeće i naš predsjednik Plenković učinili sve
što je u našoj moći. Nažalost, to nije ono što
mediji prate te o čemu pišu jer to nije medijski interesantno, već je u ovoj kampanji pa i
u pretkampanji bilo zanimljivije tko je koliko
puta zapjevao, što je obukao, tko se s kime i
gdje fotografirao… Ljudi u velikoj mjeri danas
vjeruju onome što pročitaju na mrežnim (Internet) portalima, a da ne pričam koliku ulogu tu
igraju društvene mreže gdje nije bitno tko piše
već što je napisano bez obzira je li i u kojoj
mjeri to istina.
3. Jesu li pojedine općine i gradovi te
cjelokupna županijska organizacija kojoj ste
na čelu učinili sve i maksimalno se angažirali?
Sve stranačke kolegice i kolege aktivno su
sudjelovali u kampanji, ali i u pretkampanji ovih
izbora, svatko na svoj način i u skladu sa svojim
mogućnostima. Maksimalan angažman pružili su bez zadrške svi članovi i članice HDZ-a
u Koprivničko-križevačkoj županiji, u svakom
naselju Podravine i Prigorja: od organizaci-

je prikupljanja potpisa za kandidaturu, preko
podjele izbornih materijala, lijepljenja plakata
i podjele letaka pa sve do samog dana izbora
(u oba kruga) kada su bili potpora i pomoć
svima kojima je to bilo potrebno, te su na
izborne dane dodatno „zapeli”. Ovime još
jednom zahvaljujem svim članovima i članicama HDZ-a u Koprivničko-križevačkoj županiji jer smo na ovim izborima pokazali kako
zajedništvom i jedinstvom možemo ostvariti
puno, a na tom tragu nastavit ćemo i dalje u
vremenu koje je pred nama, u svemu što nas
još čeka.
4. Tamo gdje smo ostvarili lošije rezultate
od očekivanih, je li problem u politici i smjeru
HDZ-a ili u tome što tu politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali?
Naša stranka jasno ide putem i prema ciljevima koji su zacrtani, u jasnoj politici razvoja i
napretka europske i moderne Hrvatske. HDZ
ima puno članova i svi smo mi HDZ. Nebitno
je kako se tko od nas zove, koju ima titulu,
odakle dolazi i kakve su mu ambicije. Smatram
da smo svi s istim ciljem u našoj stranci, a
to je napredak naše zemlje, našeg društva,
stvaranje još boljeg okruženja za našu djecu
i unuke, našu budućnost, razvijanje dodatnih
prostora za ulaganja i razvoj gospodarstva,
briga za naše branitelje i naše „seniore” bez
kojih ni mi danas ne bismo bili ovdje, pa do
onoga da se svatko od nas u društvu, bez
obzira što radi i gdje se nalazi, mora osjećati
dobro i biti zadovoljan, imati dovoljno za život
i dičiti se svojom zemljom. Politika HDZ-a je
jasna i svima dobro poznata, jer da nije, danas
ne bismo imali tolike značajne investicije
financirane većim dijelom sredstvima EU-a
(samo na primjeru Koprivničko-križevačke
županije – izgradnja pruge, gradnje dječjih
vrtića, aglomeracije…), Hrvatska ne bi toliko
dobro kotirala na europskoj i svjetskoj razini,
a svega toga ne bi bilo da naša vlada na čelu
s predsjednikom Plenkovićem i naša stranka
nisu jasno određeni i nemaju ovu današnju
politiku.
5. Postoji li neka druga pozicija, osim
sadašnje pozicije desnog centra, koju zastupaju predsjednik i vodstvo stranke, za koju
mislite da bi bila prihvatljivija većini biračkog
tijela? (Ako postoji, koja?)
HDZ od osnutka nije bio stranka, a nije niti
danas, koja je mijenjala svoju politiku i usmjerenje. Svi jako dobro znamo što je HDZ, što
je utkano u temelje stranke, na čemu i kako
temeljimo naše politike te nema smisla uopće
pričati treba li okrenuti „malo jače u desno” ili
„malo manje u desno„„. HDZ je u 30 godina
svoga postojanja jasno nebrojeno puta
pokazao i iskazao kako ima jasnu politiku i
političko opredjeljenje koje se svaki puta do
sada pokazalo kao ispravno, od samih početaka stvaranja RH pa sve do danas i europskog
pozicioniranja. Moramo shvatiti kako samo
razvojem i stvaranjem možemo učiniti puno
toga dobroga upravo provodeći politike naše
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stranke upravo na političkom polu na kojem
jesmo, jer je bezbroj dokaza kako je to dobar
put i dobra politička pozicija.
6. Što mislite učiniti za postizanje izbornog uspjeha na parlamentarnim izborima?
Iako se mnogima čine daleko, parlamentarni izbori kucaju na vrata i tu su. Nakon analiza
predsjedničkih izbora krećemo s grupiranjem
i ekipiranjem te radom na terenu i obilaskom
naših gradskih i općinskih organizacija. Planiramo brojne aktivnosti kako bismo što više
komunicirali ne samo s našim članovima i
simpatizerima, već sa svim ljudima, neovisno
o boji dresa koji nose ili za koji navijaju. Važno
je ljudima što više govoriti o radu naše stranke
i naše vlade te brojnim pozitivnim aktivnostima i programima koje se provode upravo u
mandatu aktualne vlade. Puno je toga, a ljudi
često puta zaborave i na ono što im se nalazi
u njihovu dvorištu. Zato ćemo već u narednih
mjesec dana krenuti s aktivnostima na terenu
kako bismo se još bolje pripremili za parlamentarne izbore i kako bismo ostvarili još
bolje rezultate.

ŽUPANIJSKI ODBOR
KRAPISNKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE

Predsjednik:

Žarko Tušek
1. U kojoj ste mjeri zadovoljni rezultatima
izbora?
Nisam zadovoljan rezultatom izbora. Hrvatska demokratska zajednica je stranka koja
uvijek mora težiti izbornoj pobjedi, a izborna
pobjeda ovoga puta se nije dogodila.
2. Jesu li Predsjedništvo, Nacionalno vijeće
i predsjednik stranke prema vašem mišljenju
napravili sve da izborni rezultat bude što bolji?
[Iz općenitog teksta nije bio razvidan
odgovor na ovo pitanje.]
3.
Jesu li pojedine općine i gradovi te
cjelokupna Županijska organizacija kojoj ste
na čelu učinili sve i maksimalno se angažirali?
Zahvalan sam i iskazujem poštovanje
prema svim svojim kolegama u zagorskom
HDZ-u koji su uistinu predano radili na procesu izbora na području Krapinsko-zagorske
županije i ostvarili rezultat od gotovo 24
tisuće glasova. Isti nas ne zadovoljava, ali,
kako smo svjesni da smo u ovom trenutku najveći dio glasova ostvarili u krugu naše
stranačke obitelji i našeg stranačkog utjecaja,
plus koji postotak dodatno, očigledno je da je
većina glasova protesta, neopredijeljenih, dio
desnice, dio građanskog centra te kompletna
ljevica, stvorila većinu oko kandidata Zorana
Milanovića. Isto pokazuju sve naše analize.
4. Tamo gdje smo ostvarili lošije rezultate
od očekivanih, je li problem u politici i smjeru

Što se tiče promocije
naše politike, prije svega
realnih ekonomskih i
razvojnih uspjeha naše
vlade, svi zajedno moramo
ih više predstavljati i više
naglašavati.
HDZ-a ili u tome što tu politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali?
Uzroke koji su do toga doveli detaljno
sam obrazložio u političkoj analizi koju sam u
dogovoru sa svojim stranačkim suradnicima
dostavio u naše Glavno tajništvo. Razlozi su
kompleksni i mislim da su oni prije svega za
stranački razgovor i dijalog, za raspravu nas
članova Predsjedništva HDZ-a, a ne za javnu
objavu u bilo kojem mediju pa tako ni u našem
stranačkom glasniku.
5. Postoji li neka druga pozicija, osim
sadašnje pozicije desnog centra koju zastupaju predsjednik i vodstvo stranke, za koju
mislite da bi bila prihvatljivija većini biračkog
tijela? (Ako postoji, koja?)
Hrvatska demokratska zajednica stranka je
koja pokriva široki spektar glasačkog tijela, od
građanskog centra, do desnog centra koji je
naša većinska politička pozicija, ali i do narodnjačke i demokršćanske političke platforme
pa i do dijela umjerene desnice, koja baštini
temeljne i ishodišne vrijednosti našeg stranačkog statuta, ali i našeg Ustava. U suštini svih
naših politika jest iskreno, neisključivo izvorno
hrvatsko domoljublje te okrenutost temeljnim vrijednostima na kojima počiva moderno europsko društvo. Sve ove pozicije mogu
se ukomponirati u rad našeg stranačkog
orkestra i ne mogu biti uzrok naših podjela,
već naprotiv, zalog naših pobjeda. U njima i
jest naša snaga. Bitno je samo da te političke pozicije, kako u vrhu naše stranke, tako i u
Vladi i Hrvatskom saboru, ali i na nizu drugih
istaknutih javnih pozicija predstavljaju lideri
naše stranke koji imaju političku i stranačku
vjerodostojnost.
6. Što mislite učiniti za postizanje izbornog uspjeha na parlamentarnim izborima?
Što se tiče promocije naše politike, prije
svega realnih ekonomskih i razvojnih uspjeha naše vlade, svi zajedno moramo ih više
predstavljati i više naglašavati. Za to moramo
osigurati adekvatnu medijsku strategiju i logistiku koja tu strategiju prati, a onda,
ponavljam, i pojedince koji sve to skupa mogu
vjerodostojno braniti. Zasigurno se nemamo
čega sramiti, dapače, kao vlada imamo i više
nego mjerljive rezultate. Jednako na unutarnjem, i na međunarodnom planu političkog
rada. Sve potrebne analize smo napravili,
predano dalje pripremamo ŽO HDZ-a Krapinsko-zagorske županije za političke utakmice
koje su pred nama i za njih tražimo podršku
kakvu Hrvatsko zagorje zaslužuje i o kojoj sam
također govorio u političkoj analizi izbora.
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ŽUPANIJSKI ODBOR
HDZ-A LIČKO-SENJSKE
ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKI ODBOR
MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE

Predsjednik:

Predsjednik:

1. U kojoj ste mjeri zadovoljni rezultatima
izbora?
Zadovoljan sam rezultatima u svojoj
županiji, oni su odraz potpore članstva HDZ-a
politici stranke i njezinim izbornim ciljevima.
Cjelokupno gledano, rezultati bi na državnoj
razini, a podsjećam da je čitava Hrvatska bila
jedna izborna jedinica, trebali biti bolji.
2. Jesu li Predsjedništvo, Nacionalno vijeće
i predsjednik stranke prema Vašem mišljenju
napravili sve da izborni rezultat bude što bolji?
Mislim da je vodstvo stranke na čelu s
predsjednikom Plenkovićem dalo maksimalnu
podršku i napravilo sve da naša kandidatkinja
ostvari što bolji rezultat.
3. Jesu li pojedine općine i gradovi te
cjelokupna županijska organizacija kojoj ste
na čelu učinili sve i maksimalno se angažirali?
Svi gradovi i općine, kao i cjelokupna
županijska organizacija dali su svoj maksimum, što i pokazuju naši rezultati na županijskoj razini, i ja ovom prilikom još jednom
zahvaljujem svima koji su u tome sudjelovali.
4. Tamo gdje smo ostvarili lošije rezultate
od očekivanih, je li problem u politici i smjeru
HDZ-a ili u tome što tu politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali?
Mislim da je smjer HDZ-a dobar, da odražava politiku koja je usmjerena na jačanje Hrvatske u gospodarskom, ekonomskom, financijskom i svakom drugom pogledu, vodeći
računa o svim bitnim nacionalnim interesima.
Taj smo smjer nesumnjivo trebali bolje zastupati i za njega se boriti u okviru svih sastavnica stranke.
5. Postoji li neka druga pozicija, osim
sadašnje pozicije desnog centra koju zastupaju predsjednik i vodstvo stranke, za koju
mislite da bi bila prihvatljivija većini biračkog
tijela? (Ako postoji, koja?)
Mislim da je ovo dobra pozicija i ne vidim
neku drugu, bolju i autentičniju poziciju s
kojom bi je mogli zamijeniti.
6. Što mislite učiniti za postizanje izbornog uspjeha na parlamentarnim izborima?
Što se tiče naše županijske organizacije,
maksimalno ćemo se angažirati i zastupati
politiku s kojom smo pobijedili na parlamentarnim i lokalnim izborima i uvjereni smo u naš
zajednički uspjeh.

1. U kojoj ste mjeri zadovoljni rezultatima
izbora?
Nažalost ne mogu njima biti zadovoljan,
jer kandidatkinja koju smo podržavali, i za čiji
smo se uspjeh zalagali nije dobila dovoljan
broj glasova za novi mandat. Žao mi je i što
u županiji koju vodim nije dobila potporu koju
smo očekivali, s obzirom na njezin dosadašnji
rad i sve što je radila za Hrvatsku.
2. Jesu li Predsjedništvo, Nacionalno vijeće
i predsjednik stranke prema Vašem mišljenju
napravili sve da izborni rezultat bude što bolji?
To je pitanje suvišno jer svi koji su bili
angažirani u izbornoj kampanji dobro znaju
odgovor. Predsjednik stranke je napravio
baš sve tijekom ove kampanje da pridonese
uspjehu kandidatkinje koju smo kao stranka
podržali. Predsjedništvo i Nacionalno vijeće su
slijedili tu njegovu politiku. Svi smo podržavali
i radili sve da Kolinda Grabar-Kitarović pobijedi.
3. Jesu li pojedine općine i gradovi te
cjelokupna Županijska organizacija kojoj ste
na čelu učinili sve i maksimalno se angažirali?
Rezultati upućuju da nismo, iako moram
reći da u našoj sredini u kojoj lijevo-liberalni
kandidati u pravilu nailaze na bolju potporu,
naša zadaća nije bila laka.
4. Tamo gdje smo ostvarili lošije rezultate
od očekivanih, je li problem u politici i smjeru
HDZ-a ili u tome što tu politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali?
Mogu govoriti o svojoj županiji. Sigurno
nije dobar osjećaj kad ne ostvarite ono što
ste željeli i u što ste ulagali silne napore. Ali to
sa politikom i smjerom HDZ-a nema nikakve
veze. Naprotiv, mogu reći da je naš kandidat,
nažalost, unatoč dobroj politici i smjeru stranke, ostvario slabe rezultate.
5. Postoji li neka druga pozicija, osim
sadašnje pozicije desnog centra koju zastupaju predsjednik i vodstvo stranke, za koju
mislite da bi bila prihvatljivija većini biračkog
tijela? (Ako postoji, koja?)
Ne. A to ćete vidjeti i na sljedećim parlamentarnim izborima. Upravo na ovoj politici i
ovom smjeru ostvarit ćemo izbornu pobjedu.
6. Što mislite učiniti za postizanje izbornog uspjeha na parlamentarnim izborima?
Već sam odgovorio. Zastupat ćemo upravo
ovaj smjer stranke jer je dobar za naše građane i koristan za hrvatsku državu.

Marijan Kustić

Darko Horvat
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Aktualno: HDZ

Trebamo ostati dosljedni i odani svojim izvornim
vrijednostima, ali kroz prizmu današnjih političkih,
društvenih, gospodarskih i svih drugih okolnosti.

ŽUPANIJSKI ODBOR
OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE

Predsjednik:

Ivan Anušić
1. U kojoj ste mjeri zadovoljni rezultatima
izbora?
Rezultati izbora su takvi da je 1.034.170
birača dalo povjerenje predsjedničkom kandidatu Zoranu Milanoviću, a našoj kandidatkinji
i aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović 929.707 birača. Naravno da ne možemo
biti zadovoljni izgubljenim izborima, no to
su činjenice koje moramo uvažavati i iz kojih
moramo izvući određene poruke i lekcije.
U nekoliko sam navrata rekao da sam kao
voditelj izbornog stožera predsjedničke
kandidatkinje prihvatio i radio taj posao časno
i odgovorno, u interesu kandidatkinje, stranke i Republike Hrvatske, dajući sve od sebe i
bez fige u džepu. S tim u skladu sam spreman
otvoreno razmatrati tijek kampanje i njezin
konačni rezultat. Pokazalo se da u predsjedničkim izborima nije dovoljna samo podrška
članstva stranke koja podržava kandidata, već
je biračku bazu potrebno proširiti. Premda je
broj glasova koji je naša kandidatkinja dobila
uistinu značajan, nije bio dovoljan za novi
mandat.
2. Jesu li Predsjedništvo, Nacionalno vijeće
i predsjednik stranke prema Vašem mišljenju
napravili sve da izborni rezultat bude što bolji?
U više je navrata istaknuta snažna i nedvosmislena potpora vodstva stranke našoj
kandidatkinji, što je pokazao angažman svih
stranačkih dužnosnika, članova Predsjedništva i Nacionalnog vijeća. Kao što sam već
rekao, potpora članstva u izborima koji zahtijevaju širok birački bazen naprosto nije dovoljna.
3. Jesu li pojedine općine i gradovi te
cjelokupna županijska organizacija kojoj ste
na čelu učinili sve i maksimalno se angažirali?
Županijska organizacija Osječko-baranjske
županije, kao i sve općinske i gradske organizacije, maksimalno su se angažirale u podršci
našoj kandidatkinji na ovim izborima, što se
iskazalo i u izvrsno organiziranom i prepunom
predizbornom skupu u Osijeku, a u konačnici
i postotkom glasova za Kolindu Grabar-Kitarović u drugom krugu. Naša je kandidatkinja
pobijedila u Osječko-baranjskoj županiji.
4. Tamo gdje smo ostvarili lošije rezultate
od očekivanih, je li problem u politici i smjeru
HDZ-a ili u tome što tu politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali?
U pozadini takvih rezultata je više faktora,
na koje ne možemo gledati crno-bijelo, niti se
prstom može upirati samo u HDZ. U prvom
krugu izbora na desnom spektru bila su dva
vrlo istaknuta kandidata, Kolinda Grabar-Ki-

tarović i Miroslav Škoro. Isticanjem jasnijih
suverenističkih stavova uz nerealna obećanja,
a istovremeno plasiranjem dojma i platforme
novog lica i političkog osvježenja, makar bio
daleko od toga, Škoro je ipak uspio dijelom
ući u biračko tijelo HDZ-a.
Miroslav Škoro nije prošao u drugi krug, a
agresivan ton poruka „protiv komunjara” koje
su slane prema Zoranu Milanoviću u drugom
krugu nije pomogao, nego baš suprotno,
djelovao je kao poziv na mobilizaciju ljevici.
Tako je unatoč većoj potpori našoj kandidatkinji u 12 županija u drugom krugu zabilježeno značajno povećanje izlaznosti birača u
županijama i gradovima koji su skloniji ljevici,
što je završilo ovakvim izbornim rezultatom.
5. Postoji li neka druga pozicija, osim
sadašnje pozicije desnog centra koju zastupaju predsjednik i vodstvo stranke, za koju
mislite da bi bila prihvatljivija većini biračkog
tijela? (Ako postoji, koja?)
HDZ je narodna i stožerna državotvorna
stranka koja promiče hrvatske nacionalne
interese, domoljublje i demokršćanske vrijednosti i na tim temeljima treba graditi svoj
odnos sa biračima.
Trebamo ostati dosljedni i odani svojim
izvornim vrijednostima, ali kroz prizmu današnjih političkih, društvenih, gospodarskih i svih
drugih okolnosti.
6. Što mislite učiniti za postizanje izbornog uspjeha na parlamentarnim izborima?
Svim dosadašnjim izborima u kojima sam
sudjelovao kao član HDZ-a pristupio sam
odgovorno i predano, a to ću učiniti i na svima
budućima, pa tako i parlamentarnim.

ŽUPANIJSKI ODBOR
HDZ-A POŽEŠKOSLAVONSKE ŽUPANIJE

3. Jesu li pojedine općine i gradovi te
cjelokupna županijska organizacija kojoj ste
na čelu učinili sve i maksimalno se angažirali?
Županijska, gradske i općinske organizacije stranke napravile su u Požeško-slavonskoj
županiji sve što je potrebno i moguće, uostalom to jasno sugerira i postignuti rezultat.
4. Tamo gdje smo ostvarili lošije rezultate
od očekivanih, je li problem u politici i smjeru
HDZ-a ili u tome što tu politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali?
Nije problem u politici stranke niti smjeru
kojim stranka ide i kojim vrlo uspješno vodi
državu. Problem je što je jedan dio našeg
članstva zbunjen porukama koje dolaze
s desnijeg političkog spektra, a nismo na
odgovarajući način neutralizirali taj utjecaj.
Zbunjenosti osobito pridonose koalicije s
pojedinim partnerima koji svojim ponašanjem
i stigmama koje nose izazivaju reakcije upravo
tog desnijeg dijela stranke. Mnogi zaboravljaju
u kojim je okolnostima ta koalicija formirana i
što smo sve uspjeli učiniti zahvaljujući potpori
takve saborske većine.
5. Postoji li neka druga pozicija, osim
sadašnje pozicije desnog centra koju zastupaju predsjednik i vodstvo stranke, za koju
mislite da bi bila prihvatljivija većini biračkog
tijela? (Ako postoji, koja?)
Ne postoji druga bolja i prihvatljivija pozicija stranke od ove aktualne. Uostalom to je
izvorna i za budućnost Hrvatske najbolja
pozicija Hrvatske demokratske zajednice kao
najveće, stožerne političke stranke.
6. Što mislite učiniti za postizanje izbornog uspjeha na parlamentarnim izborima?
Posvetiti se radu sa članstvom i svim
organizacijskim oblicima naše stranke u
županiji te snažno komunicirati našu politiku
s biračkim tijelom.

Predsjednik:

Željko Glavić
1. U kojoj ste mjeri zadovoljni rezultatima
izbora?
Rezultatima ostvarenima
na proteklim
predsjedničkim izborima u Požeško-slavonskoj županiji posve smo zadovoljni. Naša
kandidatkinja pobijedila je s 57,24 %, a to je
rezultat bolji od rezultata prije pet godina kad
je dobila 56,37 % glasova. Pobijedila je u svih
pet gradova i svih pet općina.
2. Jesu li Predsjedništvo, Nacionalno vijeće
i predsjednik stranke prema vašem mišljenju
napravili sve da izborni rezultat bude što bolji?
Predsjedništvo,
Nacionalno
vijeće
i
predsjednik stranke napravili su sve u pogledu
otvorene i jasne političke, organizacijske i svake
druge podrške. No, u predsjedničkim izborima
jedan dio je do stranke koja podržava kandidata, drugi dio je ipak do samog kandidata.

Nije problem u politici
stranke niti smjeru kojim
stranka ide i kojim vrlo
uspješno vodi državu.
Problem je što je jedan dio
našeg članstva zbunjen
porukama koje dolaze
s desnijeg političkog
spektra, a nismo na
odgovarajući način
neutralizirali taj utjecaj.

ŽUPANIJSKI ODBOR
PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE

Predsjednik:

Oleg Butković
1. U kojoj ste mjeri zadovoljni rezultatima
izbora?
I kao potpredsjednik stranke i kao predsjednik Županijskog odbora bio bih zadovoljniji da
su naši napori tijekom predsjedničkih izbora
rezultirali pobjedom naše kandidatkinje. Svi
smo to željeli i uložili smo puno napora da se to
dogodi, uvjereni da naš kandidat to zaslužuje.
Nažalost ovoga puta nismo ostvarili taj cilj.
2. Jesu li Predsjedništvo, Nacionalno vijeće
i predsjednik stranke prema Vašem mišljenju
napravili sve da izborni rezultat bude što bolji?
Naravno. Najveći broj glasača koji su podržali ponovni izbor Kolinde Grabar-Kitarović, a
njih je gotovo milijun, dolazi iz bazena HDZ-a.
Najveći broj ljudi koji su našoj kandidatkinji
pružali operativnu potporu tijekom kampanje
su naši članovi. Politika stranke i politika vlade
je također išla u prilog željenoj izbornoj pobjedi. No ovo su ipak predsjednički izbori, u kojima
ljudi ne biraju stranke nego kandidate.
3. Jesu li pojedine općine i gradovi te
cjelokupna županijska organizacija kojoj ste
na čelu učinili sve i maksimalno se angažirali?
Tuđman bi rekao da smo „u tim i takvim
okolnostima” napravili sve što smo mogli.
Zahvalan sam svima koji su se angažirali
tijekom izbornog procesa. Jesmo li podbacili? Bilo je puno elemenata koji su u konačnici utjecali na ostvareni rezultat kandidata
kojeg smo podržavali. U nekim sredinama,
poput županije u kojoj vodim HDZ, preferencije prema Zoranu Milanoviću nisu nikakvo
iznenađenje. Neki potezi tijekom kampanje,
ali to nikako nisu potezi stranke na bilo kojoj
razini, dodatno su mobilizirali ne samo lijeve
nego i protestne birače.
4. Tamo gdje smo ostvarili lošije rezultate
od očekivanih, je li problem u politici i smjeru
HDZ-a ili u tome što tu politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali?
Politika desnog centra, koju snažno zastupaju i predsjednik Plenković i vodstvo stranke, ako na to mislite kad govorite o smjeru,
sigurno ima potreban okupljajući potencijal
i pruža mogućnost najvećem broju ljudi da
jednu politiku, koja prema svim pokazateljima postiže dobre rezultate, podupire i glasuje
za njezin program. U tom pogledu snažnije
zastupanje te politike u vremenu koje je pred
nama sigurno će dati dobre rezultate.
5. Postoji li neka druga pozicija, osim
sadašnje pozicije desnog centra koju zastupaju predsjednik i vodstvo stranke, za koju
mislite da bi bila prihvatljivija većini biračkog
tijela? (Ako postoji, koja?)
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Pstoje različite pozicije, neki ih i zagovaraju, ali smatram da nijedna od njih ne bi bila
prihvatljivija većini biračkog tijela. Znam što
govorim jer sam svjestan da nije lako formulirati i voditi politiku koja Hrvatsku neće dijeliti
i koja će imati potencijal i potporu i u Rijeci i u
Gospiću ili Vukovaru.
6. Što mislite učiniti za postizanje izbornog uspjeha na parlamentarnim izborima?
Voditi takvu politiku.

ŽUPANIJSKI ODBOR
SISAČKO-MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE

Samo stalni i još jači
rad u našim temeljnim
organizacijama može biti
osnova za našu pobjedu
na parlamentarnim
izborima, kao i naše
zajedništvo i okupljanje
oko istih ciljeva.

Predsjednik:

Ivo Žinić

1. U kojoj ste mjeri zadovoljni rezultatima
izbora?
U Županiji Sisačko-moslavačkoj naša
kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović ostvarila je najbolji rezultat od svih kandidata u 1.
krugu, a u 2. krugu je dobila ukupno 37.174
glasova ili 53.02 %, a Milanović 32.937 glasova
ili 46.97 %, što je za 0,7% slabiji rezultat nego
2014.
Gledajući ukupni rezultat u županiji
smatram da je ovo bio maksimum koji smo
mogli postići u danim okolnostima i odnosu na
trenutno raspoloženje biračkog tijela. Naravno
da nisam zadovoljan ukupnim rezultatom jer
naša kandidatkinja nije dobila dovoljan broj
glasova za novi mandat.
2. Jesu li Predsjedništvo, Nacionalno vijeće
i predsjednik stranke prema Vašem mišljenju
napravili sve da izborni rezultat bude što bolji?
Smatram kako su predsjednik stranke,
Predsjedništvo i Nacionalno vijeće učinili sve da
naša kandidatkinja pobijedi i da izborni rezultati
budu što bolji. Bio sam prisutan na svim sjednicama i događanjima oko izbora za predsjednika Republike Hrvatske i vidio sam iskrenost i
puni angažman vrha stranke.
Međutim puno čimbenika je utjecalo na loš
rezultat kao što su slab rad izbornog stožera i
ekipe ljudi koji su bili oko Kolinde Grabar-Kitarović.
3. Jesu li pojedine općine i gradovi te
cjelokupna županijska organizacija kojoj ste
na čelu učinili sve i maksimalno se angažirali?
U kampanji, a pogotovo na dan izbora 5.
siječnja mobilizirali smo kompletno članstvo
kako bismo ostvarili dobar rezultat. Od ukupno
19 jedinica lokalne samouprave na području naše Županije naša kandidatkinja Kolinda
Grabar-Kitarović pobijedila je u drugom krugu
u 14 gradova i općina.
Nije pobijedila u dva velika grada (Sisku i
Kutini) i u tri općine (Gvozd, Dvor i Lipovljani).
U ove dvije općine Gvozd i Dvor, većinsko
stanovništvo su građani srpske nacionalnosti

koji su glasali za Zorana Milanovića. U općini
Lipovljani općinski načelnik je iz redova HSS-a i
tu je također pobijedio Milanović.
4. Tamo gdje smo ostvarili lošije rezultate
od očekivanih, je li problem u politici i smjeru
HDZ-a ili u tome što tu politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali?
Slabije rezultate ostvarili smo u dva veća
grada Sisku i Kutini kao i u općinama u kojoj
su većina Srbi, Dvor i Gvozd. Smjer i politika
HDZ-a su po mom mišljenju dobri i smatram
kako je predsjednik stranke učinio sve da
pobijedimo na ovim izborima.
5. Postoji li neka druga pozicija, osim
sadašnje pozicije desnog centra koju zastupaju predsjednik i vodstvo stranke, za koju
mislite da bi bila prihvatljivija većini biračkog
tijela? (Ako postoji, koja?)
Uvijek postoji mogućnost da se zahvati dio
biračko tijela šire od samog desnog centra pa
čak i dio desnice koja želi surađivati. U ovim
izborima to se nije dogodilo upravo zato što
je dio tih birača dao svoj glas Miroslavu Škori.
Postoji dio neopredijeljenih birača i mladih
koje svakako treba animirati za slijedeće
izbore.
6. Što mislite učiniti za postizanje izbornog uspjeha na parlamentarnim izborima?
Učinit ćemo sve da ostvarimo dobar uspjeh
i pobjedu na parlamentarnim izborima u našoj
županiji. Potreban je potpuno drugačiji pristup
kampanji i cijeloj organizaciji te vođenje parlamentarnih izbora na moderan način. Cijela
kampanja bila je anemična i zastarjela bez
jake volje i želje za pobjedom. Mora se unijeti
više živosti, žara i emocije u sam proces.
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ŽUPANIJSKI ODBOR
HDZ-A SPLITSKODALMATINSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKI ODBOR
ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE

Predsjednik:

Predsjednik:

1. U kojoj ste mjeri zadovoljni rezultatima
izbora?
Rezultati izbora u našoj županiji spadaju u
tri najbolja rezultata u Hrvatskoj te smo u tom
pogledu smo zadovoljni rezultatima. Zahvaljujem svim našim članicama i članovima koji su
tomu pridonijeli.
2. Jesu li Predsjedništvo, Nacionalno vijeće
i predsjednik stranke prema Vašem mišljenju
napravili sve da izborni rezultat bude što bolji?
Mislim da su nadležna stranačka tijela i
predsjednik stranke napravili sve što je bilo
moguće da izborni rezultati, u kojima je puno
toga ovisilo i o kandidatima, budu najbolji
mogući. Od samog početka i tijekom čitave
kampanje davali su snažnu i nedvosmislenu
potporu ponovnom izboru kandidata naše
stranke Kolinde Grabar-Kitarović za predsjednicu države.
3. Jesu li pojedine općine i gradovi te
cjelokupna županijska organizacija kojoj ste
na čelu učinili sve i maksimalno se angažirali?
Naša županijska organizacija napravila
je sve moguće pa su zato rezultati najbolji. Detalji, koji upućuju i na dobre i na loše
strane kampanje su u izvješću naše županijske
organizacije središnjici.
4. Tamo gdje smo ostvarili lošije rezultate
od očekivanih, je li problem u politici i smjeru
HDZ-a ili u tome što tu politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali?
Na to sam pitanje već djelomično odgovorio. Neke odgovore može dati tek detaljna
analiza izbornih rezultata i same kampanje.
No ova politika i smjer HDZ-a su jedini mogući
za stranku koja ima odgovornost za vođenje
države. HDZ tu svoju ulogu može ostvarivati
samo kao stranka desnog centra, a to je politika koju snažno zastupamo i vodimo i zahvaljujući kojoj uspješno rješavamo pitanja suvremenog hrvatskog društva.
5. Postoji li neka druga pozicija, osim
sadašnje pozicije desnog centra, koju zastupaju predsjednik i vodstvo stranke, za koju
mislite da bi bila prihvatljivija većini biračkog
tijela? (Ako postoji, koja?)
Stranačka tijela su jasno potvrdila da je naš
smjer ispravan te da smo na poziciji desnog
centra najjači. To je naš program i naša orijentacija.
6. Što mislite učiniti za postizanje izbornog uspjeha na parlamentarnim izborima?
Samo stalni i još jači rad u našim temeljnim organizacijama može biti osnova za našu
pobjedu na parlamentarnim izborima, kao i
naše zajedništvo i okupljanje oko istih ciljeva.

1. U kojoj ste mjeri zadovoljni rezultatima
izbora?
Kako smo u Šibensko-kninskoj županiji izborni pobjednici zadovoljan sam postignutim rezultatima. Zahvaljujući kontinuitetu
naše politike i potpori članstva i simpatizera.
izvojevali smo pobjedu naše kandidatkinje u
oba izborna kruga.
2. Jesu li Predsjedništvo, Nacionalno vijeće
i predsjednik stranke prema Vašem mišljenju
napravili sve da izborni rezultat bude što bolji?
Prema mom mišljenju sva tijela stranke
napravila su maksimum da bi se postigao što
bolji izborni rezultat.
3. Jesu li pojedine općine i gradovi te
cjelokupna županijska organizacija kojoj ste
na čelu učinili sve i maksimalno se angažirali?
Iz postignutog rezultata je vidljivo da je
angažman bio na maksimalnom nivou u cjelokupnoj Županijskoj organizaciji. Zahvaljujem
svima koji su dali svoj doprinos i podržali našu
kandidatkinju.
4. Tamo gdje smo ostvarili lošije rezultate
od očekivanih, je li problem u politici i smjeru
HDZ-a ili u tome što tu politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali?
Sva očekivanja na razini županije su u
okviru očekivanih. Iz postignutog rezultata je
vidljivo da je angažman bio na maksimalnom
nivou u cjelokupnoj županijskoj organizaciji.
Zahvaljujem svima koji su dali svoj doprinos i
podržali našu kandidatkinju.
5. Postoji li neka druga pozicija, osim
sadašnje pozicije desnog centra koju zastupaju predsjednik i vodstvo stranke, za koju
mislite da bi bila prihvatljivija većini biračkog
tijela? (Ako postoji, koja?)
Mislim da je pozicija koju zastupa vodstvo
stranke sasvim u redu. HDZ je čvrsto usidren
na onim vrijednostima koje baštinimo od
prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje
Tuđmana.
6. Što mislite učiniti za postizanje izbornog uspjeha na parlamentarnim izborima?
U narednom periodu napravit ćemo sve
da našu politiku i politički program približimo
biračima. Naše izborne ciljeve i ono što radimo
za Hrvatsku i za našu lokalnu sredinu nastojat
ćemo što više afirmirati među mlađom biračkom populacijom.

Ante Sanader

Nediljko Dujić
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Aktualno: HDZ

Problem je u tome što politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali iako imamo ogromna
postignuća i nema ničega čega bi se trebali sramiti.

ŽUPANIJSKI ODBOR
VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE

Predsjednik:

Anđelko Stričak
1. U kojoj ste mjeri zadovoljni rezultatima
izbora?
Naša kandidatkinja na području naše
županije nažalost nije dobila potporu koju
smo očekivali s obzirom na sva postignuća
njezina prvog mandata i na program kojeg je
ponudila biračima.
2. Jesu li Predsjedništvo, Nacionalno vijeće
i predsjednik stranke prema vašem mišljenju
napravili sve da izborni rezultat bude što bolji?
Da.
3. Jesu li pojedine općine i gradovi te
cjelokupna županijska organizacija kojoj ste
na čelu učinili sve i maksimalno se angažirali?
Kad bih na to pitanje pozitivno odgovorio,
ispalo bi da je postignuti rezultat, kojim nismo
zadovoljni, maksimum koji možemo postići.
Naravno da tome nije tako i da u svom radu
imamo puno prostora da spremniji dočekamo
prve sljedeće izbore i to ćemo i učiniti.
4. Tamo gdje smo ostvarili lošije rezultate
od očekivanih, je li problem u politici i smjeru
HDZ-a ili u tome što tu politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali?
Trebali smo više isticati naša postignuća
iako to nije lako u personaliziranim izborima
poput predsjedničkih. Hrvatska ima velika
i važna postignuća na svim razinama. Kao
takva je i u Europskoj uniji i u svijetu vidljiva,
cijenjena i uvažavana, a zahvaljujući državnom
vodstvu, predvođenim Plenkovićem.

Dio problema je i u
sredinama u kojima
smo već nekoliko puta
uzastopno izgubili izbore
iz brojnih razloga, kao što
su narušeni odnosi unutar
članstva i neadekvatan
izbor kandidata što je
dovelo do razjedinjenosti
s biračkim tijelom.

5. Postoji li neka druga pozicija, osim
sadašnje pozicije desnog centra koju zastupaju predsjednik i vodstvo stranke, za koju
mislite da bi bila prihvatljivija većini biračkog
tijela? (Ako postoji, koja?)
Kada govorimo o smjeru politike Hrvatske
demokratske zajednice smatram da je on ne
dobar, već ODLIČAN. Često ističem da je sve
na svijetu mjerljivo pa i rad u politici, a on se
mjeri rastom standarda, otvaranjem radnih
mjesta, rastom plaća i mirovina, izgradnjom
društvene i komunalne infrastrukture, zaštitom
okoliša, korištenjem europskih fondova… Uza
sve navedeno bitno je i voditi brigu o našem
identitetu, a nadasve o dignitetu Domovinskog rata i hrvatskih branitelja. O tome svjedoče cjeloviti Zakon o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o osobama nestalim u Domovinskom
ratu, Prijedlog Zakona o proglašenju Vukovara
mjestom posebnog domovinskog pijeteta te
novi Zakon o blagdanima, spomendanima i
neradnim danima u Republici Hrvatskoj, kojim
se 18. studenog proglašava Danom sjećanja
na žrtve domovinskog rata i Danom sjećanja
na žrtvu Vukovara i Škabrnje itd.
6. Što mislite učiniti za postizanje izbornog uspjeha na parlamentarnim izborima?
Kad analiziramo rad na terenu, smatram
da ni u jednom mandatu dosadašnjih vlada
premijer, ministri, državni tajnici, ravnatelji
i direktori državnih tvrtki i ustanova nisu bili
toliko prisutni i dostupni kao sada.
Naravno da su ti kontakti bitni kako bi se
dalo na važnosti našim dužnosnicima na lokalnim razinama, projektima koji se u njihovim
sredinama provode, a isto tako da se upoznaju s problematikom svakog područja zasebno. Stoga nikog ne treba čuditi da se sada
na području Varaždinske županije u mandatu
aktualne HDZ-ove vlade predvođene premijerom Plenkovićem provode investicije u vrijednosti DVIJE MILIJARDE kuna za razliku od
bivše SDP-ove kad su te investicije iznosile
NULA kuna.
Sve navedeno je dobra podloga za uvod
u parlamentarne izbore. Sve za što smo se
lokalno zalagali je ili ostvareno ili u visokom
stupnju pripreme: od izgradnje dnevne bolnice i objedinjenog hitnog bolničkog prijema
u sklopu Opće bolnice Varaždin, spinalnog
centra u sklopu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, preko
izgradnje i dogradnje potrebnih vrtića škola i
športskih dvorana te studentskog doma, realizacije dvaju regionalnih centara kompetencija
u sklopu Medicinske škole Varaždin i Srednje
škole „Arboretum Opeka” Marčan, izgradnje
sedam aglomeracija, do dodjele državnog
zemljišta i nekretnina Sveučilištu Sjever te
jedinicama lokalne i područne samouprave,
povratka institucija u Varaždin, tj. bojne Puma
i dopisništva HRT-a itd.
To je naš ulog u nadolazeće parlamentarne
izbore.

ŽUPANIJSKI ODBOR
HDZ-A VIROVITIČKOPODRAVSKE ŽUPANIJE

Predsjednik:

Josip Đakić
1. U kojoj ste mjeri zadovoljni rezultatima
izbora?
Djelomično smo zadovoljni.
2. Jesu li Predsjedništvo, Nacionalno vijeće
i predsjednik stranke prema Vašem mišljenju
napravili sve da izborni rezultat bude što bolji?
Djelomično.
3. Jesu li pojedine općine i gradovi te
cjelokupna Županijska organizacija kojoj ste
na čelu učinili sve i maksimalno se angažirali?
Nisu, mogli smo više.
4. Tamo gdje smo ostvarili lošije rezultate
od očekivanih, je li problem u politici i smjeru
HDZ-a ili u tome što tu politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali?
Djelomično, smjer stranke, djelomično i
prezentacija.
5. Postoji li neka druga pozicija, osim
sadašnje pozicije desnog centra, koju zastupa
predsjednik i vodstvo stranke, za koju mislite da bi bila prihvatljiva većini biračkog tijela?
(Ako postoji, koja?)
Ne postoji druga pozicija, potrebno je
snažnije isticati i zastupati stavove desnog
centra koji našim biračima izazivaju snažne
emocije i motivaciju.
6. Što mislite učiniti za postizanje izbornog uspjeha na parlamentarnim izborima?
Dodatno medijski prezentirati naš smjer
snažnog desnog centra te postignute rezultate i uspjehe.

ŽUPANIJSKI ODBOR
HDZ-A VUKOVARSKOSRIJEMSKE ŽUPANIJE

Predsjednik:

Dražen Milinković
1. U kojoj ste mjeri zadovoljni rezultatima
izbora?
Moram izraziti zadovoljstvo ostvarenim
brojem glasova na razini Vukovarsko-srijemske županije, koja je još jednom pokazala da
podržava politiku stranke. Naravno da smo
nezadovoljni jer u konačnici ti naši napori nisu
rezultirali pobjedom naše kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović.
2. Jesu li Predsjedništvo, Nacionalno vijeće
i predsjednik stranke prema Vašem mišljenju
napravili sve da izborni rezultat bude što bolji?
S obzirom na sve okolnosti povezane s
organizacijom i radom stožera naše kandi-

datkinje, te probleme na terenu s kojima smo
se susretali, predsjednik stranke, Predsjedništvo i Nacionalno vijeće napravili su sve što su
mogli da rezultati budu što bolji. Stožeru smo
tijekom kampanje pokušali skrenuti pozornost na specifičnost područja naše županije.
Primjerice, okrenutost stanovništva lokalnim
medijima i glasilima u kojima naša politika i
politika Vlade nije bila dovoljno prisutna te
nedovoljna prisutnost naše kandidatkinje u
našoj županiji, osobito kada je riječ o ruralnim područjima. Također, ostvarivanju našeg
izbornog cilja tijekom kampanje odmagali su
pojedini članovi Hrvatske demokratske zajednice eksponirani u braniteljskoj populaciji i
naši koalicijski partneri konzervativnih politika
koji su otvoreno navijali za Miroslava Škoru te
time unijeli razdor u dosada jedinstveno biračko tijelo.
3. Jesu li pojedine općine i gradovi te
cjelokupna Županijska organizacija kojoj ste
na čelu učinili sve i maksimalno se angažirali?
Na sjednice izbornog stožera za Vukovarsko-srijemsku županiju koje su se održavale jednom tjedno, sukladno odluci
Županijskog odbora, pozivani su predsjednici izbornih stožera za gradove i općine,
predsjednici općinskih i gradskih organizacija, predsjednici zajednica te gradonačelnici,
načelnici, župan i zamjenici, dogovorene su
kvote o broju glasova koje su zadane kao cilj
ovih izbora. Svi su bili uključeni i pozvani da
daju svoj maksimalni doprinos.
4. Tamo gdje smo ostvarili lošije rezultate
od očekivanih, je li problem u politici i smjeru
HDZ-a ili u tome što tu politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali?
Uzimajući u obzir da smo u Vukovarsko-srijemskoj županiji (u koalicijama) već nekoliko
mandata uzastopno na vlasti u županiji, četiri
grada i deset općina, rezultati su mogli biti
bolji. Lošiji rezultati od očekivanih rezultat
su aktivnosti onih koji su na ovim izborima
otvoreno ili prikriveno podržavali Miroslava
Škoru. Oni su u samoj kampanji prikazivali članstvo Hrvatske demokratske zajednice
kao nekakvo „strano lijevo biračko tijelo”. Dio
problema je i u sredinama u kojima smo već
nekoliko puta uzastopno izgubili izbore iz
brojnih razloga, kao što su narušeni odnosi
unutar članstva i neadekvatan izbor kandidata što je dovelo do razjedinjenosti s biračkim
tijelom. Navedenoj tezi ide u prilog činjenica
da smo na početku same kampanje raspustili
dvije gradske organizacije (Ilok i Otok) nakon
čega je Hrvatska demokratska zajednica bez
problema pobijedila Miroslava Škoru, te u
drugom krugu ostvarila još bolji rezultat.
5. Postoji li neka druga pozicija, osim
sadašnje pozicije desnog centra koju zastupa
predsjednik i vodstvo stranke, za koju mislite da bi bila prihvatljiva većini biračkog tijela?
(Ako postoji, koja?)
HDZ je i statutom definiran kao stranka „europskog desnog centra”. Ona je to
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izborom Andreja Plenkovića i postala. No, neki
se u našoj županiji nisu pomirili s činjenicom
uspješnog preuzimanja, vođenja i pozicioniranja Hrvatske demokratske zajednice. Takvi
su u protekle tri godine koristili gotovu svaku
priliku da nagrizaju tu poziciju koja zapravo nema prihvatljivu alternativu (Istanbulska konvencija, Marakeški sporazum, „Narod
odlučuje”, „67 je previše”…), a kako bi preko
aktivista raznih udruga slabili politiku stranke, stvarali loš imidž predsjednika, ali i cijele
Hrvatske demokratske zajednice.
6. Što mislite učiniti za postizanje izbornog uspjeha na parlamentarnim izborima?
Tražiti potporu predsjednika u daljnjem
radu Županijske organizacije, osobito u otklanjanju navedenih slabosti te otklanjanja prijetnji politici i smjeru Hrvatske demokratske
zajednice i hrvatske države.

ŽUPANIJSKI ODBOR
ZADARSKE
ŽUPANIJE

Predsjednik:

Božidar Kalmeta
1. U kojoj ste mjeri zadovoljni rezultatima
izbora?
Općenito nisam zadovoljan jer naša kandidatkinja, kojoj smo dali svu potrebnu potporu, unatoč respektabilnom broju glasova nije
uspjela osvojiti još jedan mandat na čelu
države. Rezultatom u Zadarskoj županiji sam
uglavnom zadovoljan jer je Kolinda Grabar-Kitarović pobijedila s jedanaest tisuća glasova razlike. To nažalost nije bilo dovoljno za
ukupnu pobjedu.
2. Jesu li Predsjedništvo, Nacionalno vijeće
i predsjednik stranke prema Vašem mišljenju
napravili sve da izborni rezultat bude što bolji?
Apsolutno da. I predsjednik i ostali članovi najviših stranačkih tijela napravili su sve i u
političkom i u organizacijskom i u logističkom
aspektu. Naša potpora bila je jedinstvena, a
naši napori usmjereni na postizanje što boljeg
izbornog rezultata tijekom čitave kampanje.
3. Jesu li pojedine općine i gradovi te
cjelokupna županijska organizacija kojoj ste
na čelu učinili sve i maksimalno se angažirali?
Da, možda kao nikad do sada. Postojala je
snažna i izražena volja, posebice u drugom
krugu, da postignemo pobjedu.
4. Tamo gdje smo ostvarili lošije rezultate
od očekivanih, je li problem u politici i smjeru
HDZ-a ili u tome što tu politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali?
Problem je u tome što politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali iako imamo ogromna
postignuća i nema ničega čega bi se trebali
sramiti. Pri tome ne mislim samo na gospodarska i međunarodna postignuća nego i na

odnos prema svim pitanjima koja su tradicionalno u središtu naše politike, odnosa prema
tradicionalnim vrijednostima, Domovinskom
ratu, vojsci, policiji, pitanjima nacionalne
sigurnosti… Smjer i politika HDZ-a su apsolutno ispravni.
5. Postoji li neka druga pozicija, osim
sadašnje pozicije desnog centra koju zastupaju predsjednik i vodstvo stranke, za koju
mislite da bi bila prihvatljivija većini biračkog
tijela? (Ako postoji, koja?)
Siguran sam da ne postoji jer bi bilo kakvo
skretanje s te politike dovelo do toga da bi
budućnost stranke u višestranačkom životu
Hrvatske bila upitna, a interesi Hrvatske, koje
najsnažnije zagovara i zastupa upravo Hrvatska demokratska zajednica bili ugroženi.
Moramo nastaviti okupljati ljude na ovoj politici koja je usmjerena na rješavanje svih problema koji danas stoje pred hrvatskom državom i
koja su od interesa za naše građane.
6. Što mislite učiniti za postizanje izbornog uspjeha na parlamentarnim izborima?
Maksimalni angažman, ali su bitne neke
pretpostavke. Najprije bi trebalo provesti
unutarstranačke izbore. Uz to na svim razinama promovirati i provoditi jedinstvo stranke i
uspjehe Vlade. I, naravno, odabrati kandidate po izbornim jedinicama koji imaju ugled
unutar izbornih jedinica u kojima će biti birani.

ŽUPANIJSKI ODBOR
ZAGREBAČKE
ŽUPANIJE

Predsjednik:

Dražen Barišić
1. U kojoj ste mjeri zadovoljni rezultatima
izbora?
U Zagrebačkoj županiji je kandidat SDP-a
dobio više glasova od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, stoga nismo zadovoljni
izbornim rezultatima.
2. Jesu li Predsjedništvo, Nacionalno vijeće
i predsjednik stranke prema vašem mišljenju
napravili sve da izborni rezultat bude što bolji?
Uz sve napore koje su uložili Predsjedništvo, Nacionalno vijeće pa i svi drugi članovi
naše stranke, nismo uspjeli ostvariti izbornu
pobjedu. Vjerujemo da su svi dali svoj maksimum i potrudili se da izborni rezultat bude što
bolji.
3. Jesu li pojedine općine i gradovi te
cjelokupna županijska organizacija u kojoj ste
predsjednik utemeljitelja učinili sve i maksimalno se angažirali?
Županijski odbor HDZ-a Zagrebačke
županije odradio je iznimno napornu i dugu
kampanju koju smo započeli osnivanjem
izbornog stožera još u listopadu 2019. godine.
Uspješno smo angažirali sve naše članove i

Moramo nastaviti okupljati
ljude na ovoj politici koja je
usmjerena na rješavanje svih
problema koji danas stoje
pred hrvatskom državom i
koja su od interesa za naše
građane.

simpatizere koji su marljivo radili za dobrobit
naše stranke. Sve gradske i općinske organizacije HDZ-a Zagrebačke županije aktivno su
sudjelovale u izborima i dale svoj maksimum u
izbornoj kampanji.
4. Tamo gdje smo ostvarili lošije rezultate
od očekivanih, je li problem u politici i smjeru
HDZ-a ili u tome što tu politiku i smjer nismo
dovoljno zastupali?
Trend, koji postoji na nacionalnoj razini,
pokazao se i u našoj županiji. Lijevo biračko tijelo bilo je motiviranije, a brojni medijski
udari i ismijavanja naše kandidatkinje učinile
su naš posao zastupanja i promoviranja naše
politike vrlo teškim.
5. Postoji li neka druga pozicija, osim
sadašnje pozicije desnog centra koju zastupaju predsjednik i vodstvo stranke, za koju
mislite da bi bila prihvatljivija većini biračkog
tijela? (Ako postoji, koja?)
Naši glasači desnog centra nisu bili motivirani kao prije pet godina i upravo u toj motivaciji vidimo mogućnost za napredak na idućim
izborima. Vjerujemo da upravo u desnom
centru imamo najveću podršku glasača i da je
to pozicija koju Hrvatska demokratska zajednica zastupa još od svog osnivanja.
6. Što mislite učiniti za postizanje izbornog uspjeha na parlamentarnim izborima?
Županijski odbor HDZ-a Zagrebačke
županije proveo je detaljnu analizu izbora.
Utvrdili smo kako naše biračko tijelo nije bilo
dovoljno motivirano u dovoljnoj mjeri da bi
nam to donijelo pobjedu. Upravo tu vidimo
priliku za iduće izbore. u kojima ćemo dodatnim naporima usmjerenima prema našim
simpatizerima pokušati povećati izlaznost
naših glasača. HDZ Zagrebačke županije spremno očekuje nove izborne izazove i
utakmice u kojima, vjerujemo, pobjedu odnosi
upravo Hrvatska demokratska zajednice.
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Priča o gospodarskom
razvoju, financijskoj
stabilnosti, rastu standarda,
gradnji infrastrukture i
poboljšanju uvjeta života
ne smije izgubiti bitku u
verbalnom nadmetanju
s kreatorima teza o
izgubljenom hrvatskom
suverenitetu.

Na te smo bitke navikli i nemamo
nikakvih problema zastupati svoju politiku u odnosu na njih. Druga je pak stvar
kada je riječ o osporavanjima s „desnice” i oponiranju ideološkim istupima
građenim na kritikama HDZ-a i negiranju
HDZ-ove državotvornosti i domoljublja.
Takva politika zaokuplja pažnju i golica
maštu dijela našeg biračkog tijela, pa i
samih članova stranke. Kako se učinkovitije braniti od takvih nastojanja kojima je
krajnji cilj umanjiti značaj HDZ-a i stupiti
na politički scenu kao njegova „bolja inačica” ostaje pitanje i za naredna vremena.
Za sada možemo tek konstatirati da
oni koji žele prikazati našu stranku kao
političkog saveznika i djelitelja istog
svjetonazora s lijevim političkim snagama nisu uspjeli, ali ni odustali od tog svog
cilja - bez čijeg im ostvarivanja nema
budućnosti.
Zato je važno da te teze rezolutno
odbacujemo i ne dopustimo da bez naše
reakcije žive u javnom prostoru. Razvidno
je da najveći problem s takvim nastojanjem imaju čelnici u tradicionalno desnijim sredinama. U takvim je uvjetima teško
zadržati fokusiranost na politiku usmjerenu na rješavanje bitnih problema koji su
danas važni za hrvatske ljude.
Priča o gospodarskom razvoju, financijskoj stabilnosti, rastu standarda, gradnji
infrastrukture i poboljšanju uvjeta života
ne smije izgubiti bitku u verbalnom
nadmetanju s kreatorima teza o izgubljenom hrvatskom suverenitetu - u trenutku
kada on nikada nije bio jači i neupitniji.
Takva su nastojanja kratkog daha i najveća bi pogreška bila pod takvim pritiscima
mijenjati za Hrvatsku korisnu politiku.
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Tako je govorio Franjo Tuđman:

Tuđman o tuđmanizmu
Nedavni su izbori za predsjednika
Republike Hrvatske pokazali kako
postoji izvjesna mogućnost da na
predstojećim parlamentarnim
izborima Hrvatska demokratska
zajednica nakon duljeg vremena
dobije nešto ozbiljnijeg političkog
suparnika na (nazovi) desnom
političkom spektru.
Politička je taktika njihova predsjedničkog
kandidata također zorno pokazala kojim
će se sredstvima ta odjednom probuđena
„desnica” koristiti.
U prvom redu nastojat će se biračima i
pristašama naše stranke predstaviti – zapravo
bi preciznije bilo reći prodati – kao predstavnici navodno autohtonog ili izvornog HDZ-a
ili onog koji navodno, nasuprot aktualnog
vodstva, stvarno zagovara i promiče njegovu politiku i ciljeve. Nedavni pak događaji
također pokazuju da je takva taktika – zbog
nezajažljivih osobnih ambicija koje ne zanimaju viši ciljevi, poput opće dobrobiti HDZ-a te
nastavka učinkovitog rada HDZ-ove vlade,
ili zbog obične nepromišljenosti – kod nekih
članova naše stranke bila uspješna.
S visokim se stupnjem vjerojatnosti može
predvidjeti da će mjesto možda i ključnog oružja u neprijateljskim prozivanjima
naše stranke zauzeti pozivanje na naslijeđe
prvog predsjednika HDZ-a dr. Franje Tuđmana. Govorit će se tako i pisati da je aktualno
vodstvo HDZ-a napustilo ili iznevjerilo Tuđmanovu misao. A zapravo će se otvoreno lagati
ili konfabulirati. Da bismo ipak naše članstvo,
koje će u idućim mjesecima nesumnjivo biti
doslovno bombardirano ovakvim i sličnim
krivotvorinama, uputili da ne nasjedaju
opasnim političkim manipulantima ovakvog
tipa, donosimo ovom prigodom kratak
pregled stavova samog Tuđmana o mjestu,
smjeru i ulozi HDZ-a u političkom životu
Hrvatske.
Izvadci iz njegovih javnih istupa koji se
nalaze pred čitateljima bez ikakve dvojbe. Sve
što je govorio upućuje na sljedeće zaključke:
Tuđman je HDZ utemeljio i zadržao na poziciji središnje hrvatske političke stranke, stalno
pazeći da pogubno ne završi u rukama desnih
ili lijevih radikala.
U nezdravu evociranju nostalgije za simbolikom NDH s pravom je prepoznao pogubnu
opasnost za međunarodni položaj Hrvatske,
ali i za njezinu unutarnju stabilnost. Tuđman
je samostalnu Hrvatsku vidio samo i jedino na
mjestu ravnopravnog sudionika međunarodne zajednice.
Uporno je upozoravao na opasnost političkog diletantizma koji zbog opsesije vlastitim
političkim ambicijama dovodi u opasnost sav
konstruktivan rad koji je trajno obilježje naše
stranke. Neprestano je bdio nad dosljednom provedbom središnje stranačke politike,
dopuštajući jasno dobronamjernu i pozitivnu
kritiku.
Na tim se pozicijama nalazi i aktualno
vodstvo naše stranke. Na njima će, usprkos
zlobnicima svih vrsta, HDZ i dalje ostati.

HDZ nije stranka marginalnih radikala
svih boja, nego stranka razboritog centra,
Zagreb, veljača 1995.

„HDZ je na svojim programskim osnovama i ostvarenjima očuvao svoje jedinstvo proširujući i jačajući svoje redove
na osnovama svoje središnje politike.
Bilo je doduše pokušaja da u HDZ-u
nametnu neka svoja odjelita gledišta
neki pobornici tzv. radikalno-državotvornih osnova ili oni s tzv. ljevičarsko-liberalističkih polazišta. HDZ je od
svog postanka bio središnjom strankom
hrvatskog političkog života, on i ostaje
strankom centra u svakom pogledu.”

Hrvatska suverenost i moderni univerzalizam
idu zajedno, Osijek, srpanj 1994.

„Prema tome, budite moderni, budite
suvremeni, idite naprijed, ali ne zaboravite odakle ste pošli, iz kojeg ste naroda,
ne zaboravite iz kakvog ste programa
nastali, ne zaboravite da idući naprijed
morate sačuvati i sve pozitivne nacionalne tradicije, sada ne samo HDZ-a
nego i hrvatskog naroda, i u političkom
i u kulturnom smislu. Mi živimo u doba
kada se Europa, kada se svijet civilizacijski integrira, ali i kada se nacionalno
individualizira. Mi možemo biti pravi
internacionalisti, pravi pripadnici svijeta, pravi univerzalisti, pravi kozmopoliti
samo kao pravi Hrvati.”

HDZ je središnja hrvatska stranka, a ne
desna ili lijeva, Zagreb, veljača 1992.

Imperativ provedbe središnje politike
HDZ-a, Zagreb, listopad 1995.

„Još uoči izbora najavili smo da će HDZ
biti središnja hrvatska stranka, a da
druge mogu biti lijevo i desno od nje.
To smo dosada bili i želimo i nadalje biti.
Stoga smo i u svoje statutarne odredbe da će HDZ svoju politiku izgradnje Hrvatske zasnivati na moralnim,
pravnim i socijalnim načelima kršćanske civilizacije i s njome povezanim
vrednotama, osvjedočenim u povijesti
hrvatskog naroda i kulturnoga kruga
kojemu pripada.”

„Svaka stranka, nema te stranke na svijetu, bez obzira kako se idejno čak i jednostrano opredijelila, koja nema i svoj
centar i svoju desnicu i svoju ljevicu,
uvijek u tim strankama postoji centar,
desnica i ljevica, prema idejnim pitanjima, prema političkim pitanjima, prema
rješavanju konkretnih pitanja. Razumije
se, znači, imamo i mi to u Hrvatskoj
demokratskoj zajednici i to nije ništa
čudno, i ovdje i u svakoj organizaciji.
Ali, dragi stranački prijatelji, ponavljam
i zahtijevam – ne može biti u provedbi politike, od općine, kroz županije
do svih tijela državne vlasti nikakvog
odstupanja od središnje politike Hrvatske demokratske zajednice.”

Radikalna desnica nameće nam opasnu
hipoteku NDH, Osijek, srpanj 1992.

„A u nas po nečijoj gluposti, nedotupavoj pameti, i zapamtite što kažem, mladi
prijatelji, i po nečijoj zadaći, trebalo je
kompromitirati Hrvatsku da se nova
Hrvatska stvara kao nastavak fašističke,
ustaške NDH, pa da je zbog toga opravdano da se na nju obori jugokomunistička armija i da zbog toga i svijet ne treba
priznati slobodnu, suverenu i neovisnu
državu Hrvatsku. To je bila glavna
zapreka priznanju.”

Protiv izolacije, a za integraciju, New York,
listopad 1995.

„Država i dalje ostaje najvažniji iako ne
i isključivi posrednik u ostvarivanju
interesa i prava pojedinaca i naroda. Ali,
u vremenu rastuće razvojne, informacijske, gospodarske, tehnološke, ekološke
i svake druge međuzavisnosti svijeta,
ekskluzivna suverenost, kao i „sjajna
izolacija” ustupaju mjesta sve složenijim
i sve kreativnijim odnosima i mehanizmima međusobna prožimanja država.”
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Pazite na političke diletante, Zagreb, listopad 1993.

„U nekom svom govoru, ne znam, prije
godinu ili dvije, spomenuo sam, kada
sam govorio o hrvatskoj političkoj sceni,
diletante. Tada nisam znao za misao
slavnog Goethea, koji je rekao, a ovih
sam dana naišao na nju: 'Najzajedljiviji
su neuspjeli diletanti!' I s time, obmanjujući narod i svijet, pletu, ipak moramo
se suglasiti ponajviše nesvjesno, nove
zamke Hrvatskoj. I zbog toga, kao što
rekoh, trebamo svjedočiti istinu, i zbog
sadašnjosti i zbog budućnosti. Jer prešućene ili izokrenute istine mogu postati i
otrovne, štetne.”

