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Josipovićev i Gabrićev Nacionalni forum
uključili se u hrvatsku političku arenu

Od
prošloga je tjedna nova stranka na hrvatskoj političkoj scenr Nacionalni forum koji predvodi dr. Nikica Gabrić.

Predsjednik stranke s prošlotjedne stranačke konvencije u Zagrebu poručio je kako će ponuditi novi put i rješenja za

sve građane bez obzira na svjetonazor. Nije krio da će ova stranka na predsjedničkim izborima poduprijeti kandidaturu

Ive Josipovića za novi predsjednički mandat. To ne predstavlja iznenađenje s obzirom da je dr. Gabrić blizak s predsjednikom

Josipovićem te mu je i ranije iskazivao potporu. S obzirom na Gabrićevu komunističku prošlost, stranka očito pripada
lijevome političkom spektru premda on redovito ističe da mu svjetonazor nije važan te da je stranka otvorena i za lijeve i

desne, zapravo za sve kreativne, a da je središnja ideja na kojoj počiva stranka nuđenje rješenja za goruće gospodarske probleme.

U odnosu na anacionalni SDP, Nacionalni forum je, što je primjetno, znatno više zaokupljen hrvatskim nacionalnim
interesima. Dio retorike dr. Gabrića doista bi mnogima mogao biti prihvatljiv, ali je pitanje koliko retorika oblikuje percepciju.
Već sada dio javnosti drži da dr. Gabrića u političku arenu šalje zato što je frustriran nesposobnošću SDPova premijera
Zorana Milanovića. Sam Gabrić kaže za Milanovića daje nesposoban, premda je pošten, što je vrlo relativna ocjena s obzirom
na neke druge činjenice.
Skup je okupio oko 450 članova stranke, brojne goste iz političkoga i javnoga života te dio diplomatskoga zbora. Među gostima

bila je i bivša čelnica HDZa Jadranka Kosor. Gabrić je poručio da se u nekoliko godina može napraviti ogroman preporod,
preokrenuti sadašnja apatija i beznađe, za što je preduvjet stavljanje interesa države i građana ispred stranačkih i ideoloških
interesa. Za glavnoga tajnika izabran je Edvin Jurin, a potpredsjednici nove stranke su Goran Kozina, Tomislav Šlat,

Drenislav Žekić, Goranka Horjan i Mato Palić.

2

Josipovićev i Gabrićev Nacionalni forum uključili se u hrvatsku političku arenu

izvješće

Hrvatski tjednik

                              

                              

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=37be6b7e-8861-499b-b043-9774174a9d98541675443

	Josipovićev i Gabrićev Nacionalni forum uključili se u hrvatsku političku arenu



