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 Београдски универзитет је очигледно изгубио аутономију јер дозвољава да власт ради
шта хоће на њему, рекао је 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.

  

  Студенти из "1 од 5 милиона" у петак поподне почели су блокаду Ректората
Универзитета у Београду. Тврде да има више разлога за протест, али као главни истичу
докторат министра финансија Синише Малог".   

"Универзитет се отуђио и нема више аутономију и кредибилитет да нешто решава", казао
је Марковић у Новом дану.

  

Он је навео да је ноћ у Ректорату протекла мирно, студенти су тамо спавали по
подовома, у врећама, шаторима, а тренутно чекају да ли ће неко да дође. Додао је да је
затворена зграда "јер су покушавали да онеспособе блокаду".

  

Он је казао и да студенти не очекују да ће свака бити мирна, као да су и намере људи
који су упали у Ректорат наводећи да су их звали из СНС биле озбиљније него што је
испало, захваљујући неорганизованости "СНС и њихових ботова који су напали студенте
у згради Ректората".

  

Морају да се радикализују ствари, ово није први пут да се дешава блокада Ректората
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 Марковић је навео и да је "фасцинантно да ректорка тада није реаговала".

  

Студенти ће, како је рекао, тактички реаговати и не желе да откривају планове колико
ће остати у Ректорату.

  

Говорећи о захтеву да се разреши дужности Синиша Мали због плагирања доктората,
Марковић је рекао да поступак при Одбору за етику не иде по процедури и да се
тактички одуговлачи са њиховом оценом о докторату.

  

"Кад је у питању смена Малог, очекујемо да ректорка заштити интегритет Универзитета,
јер се поставља питање ко ће веровати у наше докторате. Ако ово прође Универзитет ће
угрозити вишедеценијску традицију, биће срамота за оне који су његов део данас, и оне
који су били његов део јуче и бити сутра", истакао је он.

  

  

Посећују нас професори, студенти нису сами

  

Марковић је рекао и да су студенте од петка посетили професори, академик Душан
Теодоровић, глумац Бане Трифуновић и карикатуриста Душан Петричић.

  

"Грађани долазе да пруже подршку, али најбитније је да долазе професори са
различитих факултета и да студенти нису сами. Ово није само питање Универзитета,
већ целе наше заједнице - ако покажемо да је плагирање ок, онда је свака превара у
овој држави ок, а овде има много превара које они покушавају да заташкају", казао је.

  

Марковић је рекао да запослени који сутра буду дошли на посао у Ректорат неће моћи
да уђу јер је "Ректорат под блокадом". Ако полиција буде ушла у Ректорат, за то ће бити
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одговорна ректорка, истакао је.

  

"Очекујемо разговоре, пошто су покушавали да нас изиграју и искористе ситуацију и нису
реаговали на другу групу која је ушла у Ректорат, морају да се радикализују ствари. Ово
није први пут да се дешава блокада Ректората у овој земљи, и то што они причају је
макретиншки спин. која ректорка цути на нападе на студенте?", казао је.

  

Марковић је рекао да за њих "Ректорат нема никакав легитимитет, нити Колегијум
ректората" који је осудио овај упад и најавио предузимање мера.

  

"Ко су људи у Ректорском колегијуму, да ли се крије ректорка или ко... ако уђе полиција,
ректорка ће бити одговорна као особа која је послала полицију на студенте", навео је он.

  

Марковић је најавио да ће се протести "1 од 5 милиона" одржавати до избора са идејом
да се диже притисак на власт и бави темама које су важне. Он је најавио и покретање
сајта "бојкот" где це људи који примете неке неправилности у изборном процесу
анонимно моћи да окаче све те информације и доказе.

  

(Н1)
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