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 Одлука Одбора за професионалну етику Београдског универзитета о докторату
министра финансија Синише Малог изазвала је низ оштрих политичких реакција у
земљи. Опозициони политичари листом траже да Мали буде смењен или да сам понесе
оставку. Упркос бури коју је у овом тренутку изазвао случај доктората Малог, део
стручне јавности и даље је скептичан и сматра да судбина Малог зависи искључиво од
процене Александра Вучића и тога како афера утиче на рејтинг СНС-а.

  

  Одбор за професионалну етику Сенату је предложио да поништи докторат Синише
Малог, а опозиција премијерки да га по хитној процедури разреши функције министра,
јер - уверени су опозиционари - на високој државној функцији нема места за оне који
краду туђу интелектуалну својину.   

Јасно је сада и званично потврђено да је Мали украо интелектуалну својину, истиче
посланица Демократске странке Александра Јерков.

  

"А, остаје да друге институције - а верујем да ће ово што је Београдски универзитет
урадио бити охрабрењење многима од њих - да утврде да сви који чине режим СНС-а
краду и другу врсту туђе својине. Нажалост, та њихова недела не могу се тако лако
поништити као ова диплома. Али, свакако, одузимање лажног звања Малом - први корак
у том правцу", сматра Јерков.

  

Из Народне странке упозоравају јавност да је срамотно да, како кажу, "доказаном
лопову на располагање буде поверена државна каса", а у званичном саопштењу цео
Савез за Србију тражи да читава Влада поднесе оставку.
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Неакадемско понашање осуђује и Покрет слободних грађана, а лидер ПСГ-а, Сергеј
Трифуновић поздравља одлуку Одбора.

  

"Одлука Етичког одбора је најснажнији и најважнији институционални одговор на
морално потонуће које је захватило све делове друштва. Студенти су победили, нису
пристали на лаж. А што се тиче лажног доктора Синише Малог, не сме му се допустити
луксуз да поднесе оставку. Оставка је чин часних људи, а његово бешчашће је данас
једногласно утврђено. Он мора бити смењен, а оставке нек поднесу они који су га
направили", поручује Трифуновић.

  

И у Иницијативи "Не давимо Београд" готово у истом тону поручују да ће држава још
једном пасти на тесту морала и етике ако Мали остане министар.

  

"Нисмо толико наивни да верујемо да ће Синиша Мали показати и трунку личног
интегритета и сам поднети оставку, зато од премијерке Ане Брнабић захтевамо његову
смену, а грађане позивамо да нам се у томе придруже на протесту у понедељак 25.
новембра у 18 часова испред министарства финансија", позива Иницијатива.

  

Политички аналитичар Цвијетин Миливојевић за Н1 каже да даљи политички живот
Синише Малог зависи искључиво од лидера напредњака и председника државе.

  

"С обзиром на то да је први човек у овој држави на неки начин роб рејтинга, да ако
процени да једним демагошким узмицањем, тј. прихватањем чињенице да Савет БУ
каже да тај докторат није регуларан, да би тиме добио неке нове политичке поене,
могуће је и то, дакел да се јавно одрекнете тога што очигледно нисте ни заслужили - а
то је докторска титула - али да истовремено останете и министар, јер ви сте на једној
врсти пробе јавног морала, не постоји санкција", истиче Миливојевћ.

  

Вест о докторату Малог данас је обишла свет, јер су је пренели водећи светски медији
попут Њујорк Тајмса, Бумберга и АП. Колико год вест кратко трајала, опозиција за Малог
има једногласну поруку - да срамота траје вечно.
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