САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Од доласка на место директора Канцеларије за Косово и Метохију,
Марко Ђурић не престаје да напада Универзитет и мене као ректора. Још за
време министра Срђана Вербића покушавао је манипулацијом да учини исту
ствар коју из „петних жила“ сада промовише. Разлози зашто то чини су само
њему знани и појединим интересним круговима. Са његове позиције лако је
манипулисати и давати „високопарне“ патриотске изјаве и изливе љубави
према народу Косова и Метохије, а на делу чинити све супротно од тога.
Њему је од како је постао директор Канцеларије за Косово и Метохију „кост
у грлу“ Универзитет. Зашто је то тако само он зна. Из алтруизма сигурно не
чини то што чини. Заборавио је да је лако је рушити, а тешко стварати. Mарта
прошле године, када је Ђурић покушао да изврши интеграцију Универзитета
томе су се успротивили сви факултети, па је затражио хитан састанак са
Ректорским колегијумом и деканима на којем се правдао да би то била
грешка, као и да он у то није умешан иако су дописи слати са његовим
потписом. Прихватили смо извињење мада смо знали да је то Ђурић учинио.
Издржао сам до сада све могуће нападе: прећено ми је телефоном,
нападали на стан, што је најдрастичније напао ме човек са фантомком на
улици док сам шетао са колегом. Није случајно да је једном професору
запаљен аутомобил, другом је пуцано у ауто, трећем је пресечен кабл за
кочнице, четвртог су претукли. То је била „показна вежба“ за оне који неће
да се „ухвате у коло“ са таквим људима. О свему томе сам ћутао како се
Универзитет не би повлачио по медијима. Веровао сам, и данас верујем у
своју државу. На жалост сада су на удару људи са Универзитета. Свако ко
мисли да се све то ради због непоћудног ректора грдно се вара. То је, у
ствари, пречица за урушавање Универзитета.
Напади су настављени само је промењена стратегија. Сада нападају
јавно и покушавају незаконито да ме смене преко Владе. Будући да разлози
за смену не постоје, Ђурић, као и раније, фингирајући моју наводну
несарадњу са локалним самоуправама, тражи разлог да ме смени,
заборављајући да је управо он забранио представницима општина прошле

године да се одазову на обележавање Дана Универзитета. Јасно је да Ђурићу
са позиције своје функције није тешко да „анимира“ представнике локалне
самоуправе и других институција и преко њих оствари свој циљ, а то је смена
легитимно изабраног ректора и довођење на нелегитиман начин „његовог
човека“, кршећи закон и аутономију Универзитета. Ово је у најмању руку
чудно пошто би било незамисливо да, на пример, председници општина
Врачар, Вождовац или Обреновац траже смену ректора Универзитета у
Београду.
Овога пута, у нападу на Универзитет, искористио је време годишњих
одмора и смањене активности на факултетима и Универзитету како би
спровео свој наум у дело. Изгледа да уз асистенцију и освету „лоших ђака“ са
Косова и Метохије Ђурић успева да полуистине постану истина, а
манипулација је, што би рекао Сергеј-Кара-Мурза, изопачена свест прво о
себи, па онда о свом народу.
Сурова је стварност да ми немамо проблема са Албанцима, већ са
урушавањем Универзитета као институције од стране Марка Ђурића. Ово је
само део из арсенала различитих активности које Марко Ђурић, у дужем
временском периоду, спроводи против Универзитета.
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