
Иванка Поповић о блокади Ректората: Ово није блокада, већ окупација универзитета, запосленима онемогућено право на рад
понедељак, 16 септембар 2019 15:35

 Ректорка Универзитета у Београду Иванка Поповић изјавила је за Н1 да је запосленима
у Ректорату тренутно онемогућено право на рад јер су студенти и даље закључани у
згради.

  

  "Јуче смо обавили разговор са студентима, очекивали смо конструктиван разговор где
ће обе стране имати пуно разумевање за ситуацију. Имали смо утисак да је то тако и да
ћемо имати одређени напредак. Међутим, јутрос у 5.30 часова су студенти узели
кључеве од портира што представља квалитативну промену", истиче она.   

Поповић подсећа да Ректорат почиње да ради у 8.30 часова, а да су врата затворена и
запослени чекају напољу. Додаје да са студентима разговара студент проректор.

  

"У овом тренутку је онемогућено запосленима право на рад", рекла је Поповић.

  

Ректорка истиче да подржава разумне студентске захтеве "јер је свима потребно да
Универзитет ради на одговарајући начин".

  

"Али можемо да разговарамо о захтевима који су у домену деловања Универзитета,
преко тога тешко да можемо нешто да урадимо. Тешко је преговарати кад се студентски
захтеви мењају", изјавила је Поповић.

  

Ректорски колегијум је саопштио да је, иако је дошло до радикализације активности
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студената који бораве у Здању, спреман да даље разговара о темама које су у
надлежности Универзитета у Београду.

  

Коментаришући констатацију представника студената Удружења "Један од пет
милиона" да је осуда Ректорског колегијума била неискрена, Поповић је рекла да "имају
право на своје мишљење".

  

Према њеним речима, то што запослени не могу да обављају своје редовне дужности
имаће "директно последице по 100.000 студената Универзитета у Београда које блокира
двадесетак студената унутар Ректората".

  

Одговарајући на питање о политичким притисицима и недостатку аутономије
Универзитета, Поповић је рекла да је од студената тражила материјалне доказе за ту
тврдњу.

  

Студенткиња Валентина Рековић, у изјави за Н1, је поновила да нису испуњени сви
захтеви студената и да се стога блокада Ректората наставља.

  

(Н1)
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