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Неколико десетина хиљада студената и средњошколаца демонстрирали су у среду
широм Енглеске против владине намере да значајно повећа школарине на
факултетима.

  

У центру Лондона, у улици у којој се налазе бројна министарства, демонстранти су
заустављени, па је дошло до кошкања са снагама реда.

  

Паљени су транспаренти, а оштећен је и један полицијски комби.

  

Полиција је спречила демонстранте да приђу седишту Либерално-демократске странке,
млађег партнера у владајућој коалицији, на коју су студенти посебно кивни, пошто је у
предизборној кампањи обећавала да ће се успротивити расту школарина.

  

Лидер либералних демократа и потпредседник владе Ник Клег позвао је студенте да
добро проуче како влада намерава да реформише финансирање високог школства у
Британији, пре него што, како је рекао, изађу на улице и почну да вичу.
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Подршка професора  Студенти су демонстрирали и пре две седмице - тада се у Лондону, протест завршионасиљем, сукобима са полицијом и упадом у седиште Конзервативне странке.  Ухапшено је 65 учесника протеста, а насиље је, поред организатора, осудио већи деојавности.  Није то, међутим, учинило удружење универзитетских професора, које је затражило дасе обустави поступак против студената, који су сви после неколико сати пуштени изпритвора.  Предавач на Birkbeck универзитету, угледни словеначки филозоф Славој Жижекподржао је студенте:  "Кажу да своју поруку свету можете да пошаљете и без насиља. Наравно да можете,само што тада ваша порука неће стићи ни до последње странице дневних новина. Да бичули шта желите да кажете, морате да разбијете неколико прозора."   

Глас Америке: Протести студената због повећања школарине  Хиљаде британских студената, разгневљених владиним плановима за утростручавањецене студија, демонстрира у Лондону и другим британским градовима.  Протести су усмерени против Либерално-демократске странке, која дели власт саконзервативцима у коалиционој влади.  Улица Вајтхол, која од Трафалгар сквера води покрај премијерове резиденције, била јепрепуна студената, док је огроман број специјалаца блокирао приступ демонстранатапарламенту.  Студенти искаљују гнев на потпредседнику владе Нику Клегу, оптужујући њега и његовустранку да су одустали од обећања датог током изборне кампање да ће се успротивитибило каквом повећању цена студија. Мала група студената јуче је у северном Лондонуобесила лутку са ликом Клега.  

Демонстрације су данас такође одржане у Лидсу, Бирмингему и Манчестеру. Најмањеједан полицајац је повређен, док полиција саопштава да је обављено неколико десетинахапшења.  (BBC, VOA)  
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