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Kaj je oblekla  
predsednikova žena
Petek, 8. januarja
Hrvaški teden preživljamo v 
Kranjski Gori in ekspedicija se 
mora razdeliti. Štiri vstopnice so 
za Gibonnija in srečneži gredo na 
koncert. Preostanek gleda zadnje 
soočenje predsedniških kandida
tov na HRT1. Po Gibu zaslišujemo 
fokusno skupino  enoglasni 
Josipović je razbil Bandića. Mislim, 
da je že vse jasno, saj se lahko tako 
nonšalantno na soočenje prispre
hodi samo nekdo, ki ne more več 
ničesar izgubiti. Razen če nima v 
rokavu kakšnega skritega aduta. 
Toda ekipa je prepričana, da ga 
nima, da je to to, da je zgodba 
odločena. Soglašam, že včeraj sem 
to napisal za današnjo kolumno v 
najbolj branem hrvaškem časniku 
24 sata.

Sobota, 9. januarja
Veliko lažje je pisati dnevnike 
kakor pa dnevne kolumne o 
volitvah. Najpogosteje jih pišeš 
pred glavnimi dogodki tistega 
dne, ljudje pa jih berejo šele dan 
pozneje. No, včeraj sem poslal tri 
naenkrat, zato danes uživam. Na 
Hrvaškem je volilni molk in 
volivce pozivamo, naj gredo na 
volitve. Drugi krog je pričakovano 
postal prava kampanja, na 
trenutke zelo umazana, zato si je v 
končnici tudi zadržani Ivo 
Josipović upal Milanu Bandiću 
prisoliti nekaj profesorskih 
zaušnic. Toda udeležba bo dobra, 
saj se o volitvah govori na vsakem 
koraku, in to je cilj vsake dobre 
kampanje, tako volilne kot 
oglaševalske. Da se o kandidatih 
govori, tako kot tudi o proizvodih. 
Samo da se pri volitvah pogosto 
zgodi, da to zgodbo kreira kdo 
drug namesto vas. In ni nujno, da 
je vaš prijatelj.

Nedelja, 10. januarja 
Jacques Segala (ki je s svojimi 
nasveti po besedah kolegov iz 
Slovenije odločil tudi ene predsed
niške volitve v deželi) pravi, da so 
volivci čudna bitja. Za domovino 
so pripravljeni preliti kri, ne 
namenijo pa deset minut, da bi šli 
na volitve, ki odločajo o njeni 
usodi. Vozimo se proti Zagrebu in 
komentiramo prve vesti o večji 
udeležbi, ki jih slišimo po radiu. 
Hrvaški državljani so se odločili 
stvari vzeti v svoje roke. Veliko 
analitikov je napovedalo, da bo 
večja udeležba na volitvah 
koristila Bandiću, čeprav za to ni 
preveč osnove. Ankete so pokaza
le, da bo 80 odstotkov volivcev iz 
prvega kroga ponovno glasovalo 
in da obstaja tudi velik odstotek 
tistih, ki bodo šli šele zdaj volit. 
Toda zbirno so vse ankete dajale 
veliko prednost Josipoviću, dober 
del novih volivcev je bil torej tudi 
njegov.

Prvič glasujemo družinsko, moj 
štiriletnik daje navodila mami, naj 
obkroži Mesića. Kandidata nanj 
nista naredila vtisa. Sicer se od 
otrok neverjetno veliko učim o per
cepciji in reklamah, saj je fantastič
no, kako se povsem drugače in 
nepričakovano odzivajo na te 
dražljaje, za katere smo mi starejši 
očitno že gluhi. Uro pred zaprtjem 

volišč prihajajo prvi signali, nato 
pa še končna potrditev  prof. dr. 
Ivo Josipović je novi hrvaški 
predsednik. Pošljem zaključno 
kolumno in namignem, da bi 
moral novi predsednik ponuditi 
roko tudi tistim 40 odstotkom, ki 
so glasovali za njegovega nasprot
nika. To se zgodi ob polnoči, ko 
novi predsednik pozove rdečo in 
tisto drugo Hrvaško, naj ga 
sprejmeta za svojega. Dober 
začetek. Z izjemo seveda po 
mojem še vedno iritantnega 
Zorana Milanovića, predsednika 
SDPja in nesojenega šefa hrvaške 
opozicije, ki mu ta zmaga pomeni 
več kot zmagovalcu, saj ga vrača z 
roba političnega prepada. Milano
vić izkoristi priložnost, da spet 
nekaj pametnega pove o koncu 
začetka, menda je hotel sporočiti, 
da bo zdaj zrušil vlado Jadranke 
Kosor, a je to malokdo razumel. 
Milan Bandić kaže očitno nervozo 
in ne čaka do konca predsedniške
ga govora, da bi nagovoril svoje 
volivce. Ali nismo rekli, da bo slab 
poraženec, pravijo tviteraši. 
Fokusna skupina iz Kranjske Gore 
je imela prav, jug Hrvaške in 
Dubrovnik sta dodobra pordečena. 
Tam so namreč volili.

Ponedeljek, 11. januarja
Veliki triumf Josipovića se je 
spremenil v veliko zmago Nove 
TV, partnerja slovenskih televizij
skih postaj Pop TV in Kanal A. 
Prvič neka komercialna televizija 
prebija po gledanosti HRT, 
hrvaško javno televizijo. Vem, da 
se je to v Sloveniji zgodilo že 
mnogo prej, vendar to poudarjam, 
da malo doživite hrvaško medij
sko sliko. Niti vsa pomoč HRT, ki 
se je po načinu urejanja osrednjih 
novic jasno postavila na stran 
Bandića, ni mogla preprečiti 
odločnega “ne“ in glasu proti 
vsemu, kar je pokazal v zadnjih 
dveh tednih. Kakor je opazil 
komentator Marinko Čulić, se je s 
temi volitvami končala hrvaška 
hladna vojna ter začel konec 
delitve na rdečo in tisto drugo 
Hrvaško. In upam, da s koncem te 
zgodbe odhaja v zgodovino tudi 
staromodno pojmovanje vloge 
javne televizije.

V politiki me fascinira količina 
iracionalnosti. Številni ameriški 
avtorji so v svojih knjigah o tem 
fenomenu napisali, da v tranziciji 
drage igre, kot so volilne kampa
nje, vodijo popolni začetniki. Bi, če 
bi šli na operacijo srca, izbrali 
najboljšega kardiokirurga ali 
najboljšega prijatelja? Odgovor je 
jasen, vendar ne tedaj, ko delate 
kampanje. Bandić je v teh dveh 
tednih preprosto premagal 
samega sebe in na kocko postavil 
vso svojo dosedanjo kariero. Toda 
zmagovalci so tisti, o katerih se 
piše. Ivo Josipović daje prve 
intervjuje za hrvaške televizije in 
seveda je eno od vprašanj njegov 
glas proti arbitražnemu sporazu
mu s Slovenijo. Pričakovano 
izjavlja, da bo spoštoval odločitve 
sabora, da pa bo storil vse, da bo 
hrvaški del ekipe tako strokoven, 
kolikor bo le mogoče. In verjemite 
mu na besedo  če je kje zares 

doma, potem je to pač pravo , ker 
nedvomno ve, kaj govori. In prvi 
dan po volitvah profesor Josipović 
kot običajno oddela predavanje za 
študente pravne fakultete. Lahko 
se celo izkaže, da bo še veliko 
boljši predsednik, kot je bil 
kandidat.

Torek, 12. januarja
Josipović zavrnil ponujene 
varnostnike! Ta vest je danes 
zabavala narod. Policija mu je, ne 
da bi se bila dogovorila z njim, 
poslala spremstvo, ki se je potem 
vrnilo v bazo, ne da bi opravilo 
posel. Odlična prva poteza 
novoizvoljenega predsednika, ki je 
dal vedeti, da se ne bo pustil niti 
voditi za nos niti nadzirati. Pa tudi 
da bo drugačen, z manj varnostni
ki in manj pompa. Po drugi strani 
se poraženec Milan Bandić vrača 
na položaj zagrebškega župana in 
v navidez običajno rutino. Toda 
SDP v soboto pripravlja glavni 
odbor stranke, to naj bi bil uvod v 
notranjestrankarske volitve na 
Hrvaškem. Iz stranke bodo očitno 
odšli vsi, ki so sodelovali v 
Bandićevi kampanji. Zanimivo, ob 
vseh teh napovedih iz SDP: pride 
vest, da je Jadranka Kosor odstavi
la Marija Zubovića z vseh funkcij v 
HDZ, kar čaka tudi vse druge 
udeležence neuspešnega Sanaderje
vega puča. Veliko se je zgodilo v 
dveh tednih drugega kroga. Bivši 
premier in častni predsednik HDZ
ja Ivo Sanader je bil po poskusu, da 
ponovno prevzame stranko, 
ekspresno vržen iz nje. Mislim, da 
je to vplivalo na ozračje na dan 
volitev. Ko so volivci videli, kako 
se je Kosorjeva počasi, ob podpori 
javnosti, rešila človeka Sanaderje
vega kalibra, so se odločili v 
nedeljo na volitvah isto sporočilo 
poslati SDPju: znebite se Bandića 
in njegovih. Tako da za Bandića res 
nič več ne bo, kot je bilo.

Sreda, 13. januarja
Prva dama Tatjana in prva hči 
Lana Josipović sta tema vseh 
hrvaških medijev. Ne gresta sami 
v medije, se pa zato mediji 
ukvarjajo z njima. In to je danes v 
politiki normalno. Glavno 
vprašanje je, kdo je zablestel na 
volilno noč. Tatjana Josipović v 
vijoličasti obleki ali premierka 
Jadranka Kosor v črni in z biserno 
ogrlico? No, največje zanimanje je 
vzbudila 18letna maturantka 
Lana, ki jo je javnost prvič videla 
šele na zabavi po volilni zmagi, 
tako da je do danes že dobila stran 
na Facebooku z na tisoče občudo
valci.

Toda “ognjeno srečanje“ Pahor
Kosorjeva pred kaminom v 
Kranjski Gori nas vrača k običaj
nim temam. Premierka Kosorjeva, 
čeprav še ne vleče kakšnih 
pomembnih potez glede gospodar
stva, uspešno krmari zunanjo 
politiko. Pogajanja z EU odlično 
napredujejo, znašla se je v vrhu 
vseh lestvic popularnosti in za 
zdaj ji vsi dajejo priložnost, da 
vidijo, kaj bo še storila. Veliko se 
zadržujem na družbenih mrežah, 
navdihujejo me bolj kot klasični 
mediji. Komentarji na Twitterju so 

spričo svoje kratkosti (do 140 
znakov) idealni za strnjen prikaz 
še tako zapletenih situacij. Pahor 
odpira poglavje za poglavjem 
samo zato, da čim večkrat vidi 
Jadranko, brez milosti komentira 
fotografije iz Kranjske Gore ekipa 
iz hrvaškega Twitterja. Z volitve.
hr se je preselila na politika.hr ter 
jedrnato in duhovito kot doslej 
komentira vse živo. Brez dlake na 
jeziku.

Četrtek, 14. januarja
Predsedniške volitve in Kosorjevo 
s Pahorjem izrinejo z naslovnic 
vesti o katastrofi na Haitiju. Tako 
je to v tem hitrem ritmu življenja. 
Vračamo se v resničnost  300 
tisoč brezposelnih, industrija v 
razpadu, revščina se širi. Naj nam 
Bog pomaga, če se poigram z 
zaključnimi besedami predsedniš
ke prisege, ki nas čaka 18. februar
ja. Se beremo! μ
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