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Након глумице Милене Радуловић која је иступила у јавност и изнела детаље о
сексуалном злостављају од стране редитеља Мирослава Мике Алексића, у полицијској
станици су данас изјаву о овом случају дале још две девојке, пише Блиц.

  

  

Једна од њих, која је била ученица у школи глуме код Мике Алексића, данас је у
полицијској станици дала изјаву о случају злостављања. Са њом је била још једна девојка
која је желела да остане анонимна.

  

„Јако је важно да истакнем да је моја изјава својевољно дата јавно и да су медији са
мојих мрежа преузели изјаву и објавили је. Уколико дате изјаву полицији, можете бити
сигурни да ће она остати анонимна уколико то желите. Тим путем желим да позовем све
девојке које имају било какво искуство сексуалног злостављања од стране Мике
Алексића да ми се обрате и да ћу их повезати са сјајним људима из полиције који раде
на овом случају. Ово је важно да назначим, како се не би довело случајно у питање
процедура полиције која је врло професионално, педантно урађена и која гарантује
анонимност. Управо долазим из полиције где сам званично дала изјаву са још једном
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девојком чија ће прича остати анонимна“, написала је девојка у објави, преноси  Блиц.

  

Подсетимо, раније данас је полиција саопштила да је наставник глуме Мирослав Алексић
&#160;ухапшен због сумње да је сексуално напаствовао пет својих ученица,
од којих су две у време почињених дела биле малолетне.

  

МУП је након хапшења упутио позив свим жртвама учитеља глуме да се јаве.

  

(Блиц)

  

Видети још:  Блиц: Приведен Мирослав Мика Алексић, власник школе глуме, више
ученица га оптужилo за силовање током низа година; Игор Јурић: Мика Алексић је
сексуални предатор
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