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 Посланици владајуће већине и јуче су наставили да вређају професоре Универзитета у
Београду називајући их погрдним именима, без опомена од стране председавајућег и уз
свесрдну помоћ министра просвете који у скупштини представља законе из области
образовања.

  После гнусних напада у понедељак посланика СНС Марка Атлагића на професора Јову
Бакића, историчарку Дубравку Стојановић и политичарку с Косова Раду Трајковић, јуче
је Марјан Ристичевић, посланик са листе СНС вређање подигао за још једну лествицу.

  

Он је са скупштинске говорнице Даницу Поповић, професорку Економског факултета,
оптужио да је почетком ове године из допуњеног издања уџбеника Међународне
економије избрисала име покојног Стојана Бабића и оставила само своје име, без обзира
што је он превео првих једанаест поглавља. Ристичевић је оценио да тако нешто може
да учини само „морална мизерија жуте боје“.

  

Ристичевић, којег је све време бодрио Атлагић, није штедео ни академика Душана
Теодоровића кога је назвао побегуљом и издајником, ни професора Јову Бакића кога је
упоредио са Павелићем, рекавши да је његово ауторско дело да јури људе по улици, ни
професорку у пензији Србијанку Турајлић, али ни Јанка Веселиновића, једног од
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оснивача СЗС, за кога је рекао да би у нормалним земљама такав човек био лустриран.

  

Социолог Јово Бакић за Данас каже да га напади не дотичу.

  

– Напади беспризорних и бестидних људи ме никада нису дотицали, иако не могу рећи
да ми није због тога драго. Челик је на рђу отпоран, а расте му цена када се то и докаже
– навео је Бакић.

  

Академик Душан Теодоровић, за наш лист наводи да СНС посланици настављају напад
на слободномислеће људе.

  

– Узор су им свакако Хитлерова Немачка тридесетих година, Франкова дугогодишња
диктатура у Шпанији и Пиночеов режим у Чилеу. Ми све више улазимо у отворену
Вучићеву диктатуру и очекујем још жешће нападе, лажи, измишљање афера и покушаје
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физичких застрашивања. Не заборавимо да земљу годишње напушта преко 50.000 људи.
Не ради се само о економској емиграцији. Многи млади, који одлазе желе да живе у
истинском демократском и уређеном друштву – закључује Теодоровић.

  

Према Ристичевићевим речима, Теодоровић, професор Саобраћајног факултета је 1999.
побегао у Америку, не желећи студентима да држи наставу.

  

„Да ли је бежање био прелазак на агресорску страну? Декан га је благовремено
упозорио да мора да држи наставу, а када то није учинио искључен је са факултета. Али
важније је како је та морална громада враћена на факултет. По ономе што ја знам
враћен је захваљујући трећој моралној громади из ове жуте пијавице, Србијанки
Турајлић, која је тада била помоћник министра Гаше Кнежевића“, навео је Ристичевић.

  

За Веселиновића је навео да је за време комунизма тражио да се иде корак даље и да
се одређеним друговима, комунистима забрани да говоре.

  

Ристичевић је тражио од министра образовања Младена Шарчевића образложење.
Министар је, без устручавања, рекао да је и до њега дошао снимак читаве процедуре
догађаја на Економском факултету. Према његовим речима, „студенти су по истој
методологији, којим је рађен рад министра Малог, доказали да је рад Поповићеве 70
одсто плагијат, а можда и више“. Шарчевић је додао и да је заиста био сумњив начин
формирања етичке комисије која је одлучивала и њеном плагирању. Министар је рекао
да је и он добио информације да је Србијанка Турајлић на Саобраћајни факултет
вратила декретом Душана Теодоровића, али да је то противзаконито и да то не ради
извршна власт. Он је обећао да ће чињенице бити тачно утврђене и да ће јавност бити
обавештена, али није желео да коментарише академске радове прозваних професора.

  

Теодоровић: Докторат Малог срамотан за Универзитет

  

Говорећи о докторату министра Синише Малог, академик Теодоровић наводи да ће се
сачекати нове одлуке ФОН а и Етичке комисије Универзитета у Београду и сходно тим
одликама предузеће се одговарајуће академске и правне акције. „Синиша Мали и његов
„докторат“ без сумње представљају срамоту за Универзитет у Београду на коме су били
професори Милутин Миланковић и Михаило Петровић Алас и учинићемо све да
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одбранимо част и традицију нашег универзитета“, закључује Теодоровић.

  

(Данас)
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