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Božo Skoko, profesor na
Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i
jedan od vodećih hrvatskih
stručnjaka za odnose s javnošću, tijekom posljednjih
petnaestak godina vodio
je niz predizbornih kampanja, a one u kojima nije
sudjelovao znanstveno je
istraživao. Tijekom upravo
završene predizborne kampanje odbijao je komentirati kandidate za hrvatskog
predsjednika u medijima te
je odlučio prvu analizu dati
upravo za naš list.
Kako biste ukratko ocijenili novu hrvatsku predsjednicu te uzroke gubitka
izbora Ive Josipovića?
Gospođa Grabar Kitarović
ima sve preduvjete da bude
dobra hrvatska predsjednica, ponajprije - iskustvo i dobre kontakte u međunarodnim odnosima, dobar imidž
i komunikacijske sposobnosti te zdravo domoljublje! U
kampanji je ponudila tri čarobne riječi - zajedništvo, optimizam i promjene, što ljudi
priželjkuju u ovom podijeljenom društvu, prepunom
beznađa, na čelu s nesposobnom i neosjetljivom Vladom. Uz to je imala izvrsnu
potporu stranke i motivirane birače. Međutim, kako bi
uspjela, morat će se izboriti
za samostalnost u vladanju
te se okružiti kvalitetnim
timom. Josipović je najvećim dijelom žrtva negativne
klime stvorene prema Milanovićevoj izvršnoj vlasti, od
koje se nije distancirao, pa
čak ni usudio se kritizirati
je, ali i nedovoljno jasnog
stava prema aktualnoj situaciji u zemlji. S druge strane,
tijekom mandata premalo je
napravio državničkih poteza
koji će se pamtiti. A i sama
kampanja je mogla biti bolja
sa životnijim i konkretnijim
porukama, koje su se pojavile tek na kraju kampanje
kad je bilo prekasno. Doduše, korektno je prihvatio
poraz, pokazavši time da je
Hrvatska uistinu demokratska zemlja. Za razliku od
njegova prethodnika Mesića, pamtit ćemo ga i po nizu
dobrih poteza, posebice kad
je u pitanju normaliziranje
odnosa Pantovčaka prema
Hrvatima u BiH, nakon godina ignorancije. A budući
da je premlad za uživanje u
beneficijama bivšeg predsjednika, ne bi me čudio
nastavak političke karijere,
pa i preuzimanje SDP-a! Na
koncu, dobro je da je Kolinda pobijedila zahvaljujući
novim glasovima u Hrvatskoj, posebice u Dalmaciji
gdje je zabilježen značajniji
rast u odnosu na Josipovića
jer da su presudili glasovi iz
BiH, bojim se da bi opet bili
izloženi uvredama, a u nekim krugovima bi se sigurno

Kolinda
je odličan
izbor za
Hrvatsku,
ali i Hrvate
u BiH

Analiziramo li predizborne
poruke predsjednice Kitarović,
kao i pobjednički govor,
vidimo da su Hrvati u BiH,
susjednim zemljama te
u iseljeništvu njezin prioritet
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Za razliku od Mesića,
pamtit ćemo ga i po
nizu dobrih poteza,
posebice kad je u
pitanju normaliziranje
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Millenium promocija nije
vodila kampanju Josipoviću
a Neki mediji su Vas povezivali s
Josipovićem i njegovom kampanjom.
Jeste li surađivali i tko je najviše
zaradio u kampanji?
Proteklih dana dosta me prijatelja
pitalo je li istina da radim kampanju Ive
Josipovića?! Morao sam se nasmijati jer
sam i ja doznao na Badnjak iz Jutarnjeg
lista - ne samo da ga savjetujem, već
da sam se i prilično obogatio na tome.
Riječ je o zlonamjernom spinu ili
potpunoj neinformiranosti. Srećom,
“profesionalcima” koji tako olako
manipuliraju činjenicama pozabavio se
novi vlasnik EPH, koji im je baš nekoliko
dana nakon toga zahvalio na suradnji.
Na zadovoljstvo moje obitelji, protekle
sam izbore promatrao sa strane,
nastojala dovesti u pitanje i
sama pobjeda.
Kao stručnjak za imidž država i međunarodnu komunikaciju, mislite li da izbor
predsjednice može utjecati
na percepciju Hrvatske?
Samim time što smo izabrali
ženu, pokazali smo i daleko
razvijenijim državama, koje
se diče tradicijom i demokracijom, kako smo itekako
zrela demokracija koja uistinu uvažava ravnopravnost i

uživajući u blagdanima. Moram priznati
da je bilo poziva iz oba stožera, budući
da imam stvarno korektne odnose i
s gospodinom Josipovićem i s timom
koji je radio kampanju gospođe Grabar
Kitarović, ali sam se zahvalio. Zato nije
korektno prema kolegama koji su radili
u stožerima da preuzimam njihove
zasluge, niti da pravdam pojedine
poteze koje sigurno ne bih preporučio!
Također, agencija Millenium promocija,
čiji sam jedan od šest suvlasnika, nije
sudjelovala ni u vođenju, ni u kreiranju
kampanje, budući da smo posljednjih
godina usredotočeni isključivo na
klijente iz svijeta biznisa. Istina je
jedino da je njezin Odjel za marketing
obavio tehničke usluge zakupa medija.

na najvišim državnim dužnostima. To je dobra poruka,
a sam izbor dame za predsjednicu privlači svjetsku
pozornost, što smo vidjeli i
ovih dana u inozemnim medijima. S druge strane, karizma i imidž lidera se itekako
mogu odraziti i na položaj
države u međunarodnim
odnosima. Uvjeren sam da
će naša predsjednica svojim
znanjem, dobrim odnosima
s ključnim akterima zapadne

stožeru Ive Josipovića uz uobičajenu
agencijsku proviziju, kao što obavlja za
desetke korporacija i institucija. Budući
da su u svakoj kampanji najskuplje
reklame u medijima, činjenica je kako
su najviše zaradili mediji, posebice
televizijske kuće. Ovih se dana mnogi
distanciraju od Josipovića, pa čak i u
njegovoj stranci. Iako s njime ne dijelim
iste svjetonazore, ni poglede na mnoga
pitanja, nastojat ću zadržati korektan
odnos jer se i on takvim pokazao u
dosta prigoda. A budućoj predsjednici
rado ću pomoći ako bude trebala bilo
kakvu potporu s područja kojim se
bavim, jer mi je svojim demokršćanskim
vrijednostima bliska, a ciljeve i program
koje je postavila rado potpisujem.

političke scene te šarmom
i komunikacijskim sposobnostima biti itekako dodatna vrijednost Hrvatskoj u
međunarodnim odnosima.
Moram biti kritičan i reći
da smo proteklih godina u
hrvatskoj vanjskoj politici
malo previše bili usredotočeni na regiju, a istodobno uopće nismo iskoristili
članstvo u EU. Vrijeme je
da naša predsjednica bude
rado viđen gost u svjetskim

Interesi
Nema dvojbe kako će biti

puno odlučnija u zastupanju
hrvatskih interesa u BiH, ali
isto tako će biti konstruktivna
i prijateljski nastrojena
sugovornica Sarajevu

prijestolnicama.
Što Hrvati u BiH i hrvatskom iseljeništvu mogu
očekivati od izbora Kolinde
Grabar Kitarović za hrvatsku predsjednicu?
Analiziramo li njezine predizborne poruke, kao i pobjednički govor, vidimo da
su Hrvati u BiH, susjednim
zemljama te u iseljeništvu
njezin prioritet. To sigurno
nije kurtoazno jer je i sama
živjela u inozemstvu i drugačije gleda na tegobe hrvatskog izvandomovinstva.
Prema tome, ona je odličan
izbor za Hrvatsku, ali i za Hrvate izvan nje. Nema dvojbe
kako će biti puno odlučnija u
zastupanju hrvatskih interesa u BiH, ali isto tako će biti
konstruktivna i prijateljski
nastrojena sugovornica Sarajevu. Oni koji ju poznaju
kažu da je vrsna diplomatkinja ali i uporna žena. Zato se
iskreno nadam da će uspjeti
pokrenuti neke procese i u
međunarodnoj zajednici,
kad je u pitanju stvaranje
istinske ravnopravnosti i
pokretanja pozitivnih procesa u zemlji. Koliko čujem,
i međunarodna diplomacija
od nje očekuje puno u tom
smislu. Vidimo da utjecaj
Putina u BiH jača, a ne smijemo zanemariti ni islamski
radikalizam. Međunarodnoj
zajednici treba čvrst partner
na čelu Hrvatske. Sama činjenica da dolazi s visoke
dužnosti NATO-a, gdje je
imala potporu SAD-a, daje jasnu poruku. Pritom, se
ne slažem s onima koji kažu kako će biti izvršiteljica
američkih želja. Dapače, ako
mudro odigra svoju ulogu,
itekako će moći utjecati i na
redefiniranje nekih strateških ciljeva SAD-a i zapadnih
država u našoj regiji.
Je li pobjeda HDZ-a na
predsjedničkim izborima
uvertira u parlamentarne?
Kao što vidimo, HDZ je nastavio izborni pobjednički
niz i sigurno će im predsjednica s Pantovčaka neizravno moći pomoći u daljnjem
razotkrivanju svih slabosti
i nesposobnosti lijeve vlade. A Milanovićeva ekipa se
ionako iz dana u dan sama
urušava. Međutim, parlamentarni izbori imaju svojih
posebnosti i trebat će puno
više truda za osvajanje. Naime, nepredvidive su nove
opcije, a i sam društveni
kontekst mijenja prioritete. HDZ je pokazao da ima
odlično vodstvo koje može
organizirati i motivirati biračko tijelo. Međutim, ljudi
očekuju još i nova lica, programe i viziju, koji će ponuditi odgovore na teške gospodarske, socijalne, demografske i druge probleme.

