
Студенти "1 од 5 милиона": Ректорка тражила прекид блокаде, нећемо одустати; Неколико десетина грађана се окупило испред зграде Ректората у знак подршке
недеља, 15 септембар 2019 19:58

Неколико студената из организације "1 од 5 милиона" већ трећи дан блокира рад
Ректората, а њима су се вечерас прикључили и грађани.

  

  

Организатори протеста "1 од 5 милиона" позвали су грађане да подрже студенте, који су
изашли да им се обрате и захвале на подршци.

  

Рекли су да их је у току дана обишла ректорка Универзитета која је од њих тражила да
допусте људима да раде.

  

Поручили су да од блокаде неће одустати све док се ректорка и Универзитет не заузму
за њих.
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GRADJANI IDU DO REKTORATA DA PODRZE STUDENTE!
  
  Nepregledna kolona gradjana krenula je ka rektoratu! #PočeloJe #1od5miliona pic.twitter.co
m/tzVKM8cW20

  — Marko Dragoslavic(Operativac iz Zemuna) (@tamodaleko) September 14, 2019    

Подсетилли су на догађај од петка, када је, према њиховим речима, група симпатизера
Српске напредне странке упала у Ректорат и, како су рекли, напала неке од студената.
Траже да се утврди одговорност за то и напомињу да је Универзитет студентски, као и
да га они не блокирају већ бране.

  

Разлози за блокаду су, како кажу, бројни: неодговорно понашање надлежних (на челу са
министром просвете Младеном Шарчевићем) према образовању, пад Универзитета на
Шангајској листи, ремећење наставне године због одржавања Универзијаде (најава
исељавања студената из Студентског града, померање испитних рокова, скраћивање
године), недостатак литературе и немање просторија за одржавање наставе на неким
факултетима.

  

Додају да је главни разлог за блокаду "плагирани докторат министра финансија Синише
Малог" и наводе да је основни захтев студената и професора да Ректорат упути
званични захтев председници Владе Србије Ани Брнабић да Малог разреши дужности.

  

Београдски универзитет је очигледно изгубио аутономију јер дозвољава да власт ради
шта хоће на њему, рекао је раније данас за Н1 Срђан Марковић, један од организатора
протеста "1 од 5 милиона". Ректорат је под блокадом, селективно пуштамо људе унутра,
посећују нас професори и то је најважније, казао је он и додао да студенти очекују
разговоре. Он је навео да је ноћ у Ректорату протекла мирно, да су студенти тамо
спавали по подовома, у врећама, шаторима...

  

(Н1)
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https://twitter.com/hashtag/Po%C4%8DeloJe?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/1od5miliona?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/tzVKM8cW20
https://t.co/tzVKM8cW20
https://twitter.com/tamodaleko/status/1172946858353840128?ref_src=twsrc%5Etfw

