
Н1: Српски студенти у Хонгконгу тражили помоћ Амбасаде Србије у Кини, речено им је да „тренутно не постоји фонд који би им омогућио да се врате у Србију“
среда, 13 новембар 2019 20:04

Док данима гледамо сцене сукоба демонстраната и полиције на улицама Хонгконга, у
том граду налази се неколицина српских студената. Једна од њих, Анђела Јанковић која
студира на Универзитету Линг - нан, рекла је за Н1 да су српски студенти тражили
помоћ Амбасаде Србије у Кини, али да им је речено да тренутно не постоји фонд који би
им омогућио да се врате у Србију.

  

  

Анђела Јанковић каже да наставе на факултету нема, а да је појединим студентима
саветовано да напусте град. Она тврди да су њени покушаји да ступи у контакт са
амбасадом Србије у Кини остали безуспешни.

  

"Ја сам покушала амбасаду да контактирам, нису ми се јавили преко телефона. Послала
сам им мејл такође, на који нису одговорили, али колико сам упућена они су одговорили
преосталим српским студентима који су им се обратили и отворени су рекли како
тренутно немају фондова да нам помогну да напустимо Хонгконг. Али да ће покушати да
нам помогну како год буду могли", рекла је Јанковић за Н1.

 1 / 3



Н1: Српски студенти у Хонгконгу тражили помоћ Амбасаде Србије у Кини, речено им је да „тренутно не постоји фонд који би им омогућио да се врате у Србију“
среда, 13 новембар 2019 20:04

  

  

Она додаје да је данас ситуација много мирнија него јуче у уторак, када је група
демонстраната демолирала студентску мензу. Студенти су, ипак, и даље у својим
собама.

  

"Саветују нам да се не крећемо апсолутно нигде даље од кампуса. Све наставе су
обустављене. Такође, нема јавног превоза и онда све и да хоћемо, немамо где да се
крећемо", описује ситуацију у Хонгконгу српска студенткиња.

  

(Н1)

  

Видети још:  Хонгконг: Због сумње да се тамо припремају молотовљеви коктели
које демонстранти бацају на протестима, полиција извршила претрес у
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http://www.nspm.rs/hronika/hongkong-zbog-sumnje-da-se-tamo-pripremaju-molotovljevi-kokteli-koje-demonstranti-bacaju-na-protestima-policija-izvrsila-pretres-u-univerzitetskom-kampusu.html
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универзитетском кампусу
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