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Активисткиња удружења "Један од пет милиона" и једна од студената који блокирају
Ректорат Београдски универзитет (БУ) Мила Јовановић изјавила је да ће блокада те
институције бити радикализована уколико њихов захтев да ректорка Иванка Поповић
пружи препоруку премијерки Србије Ани Брнабић да смени министра финансија Синишу
Малог не буде испуњен.

  

  

Она није хтела да говори о томе на који начин ће блокада бити радикализована.

  

Током конференције за новинаре испред зграде Ректората Јовановић је истакла да
постоји још један начин да се блокада Ректората прекине и додала да су о томе
обавестили ректорку али је одбила да каже о чему је реч, и додала да новинари то могу
ректорку да питају.
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Након завршетка разговора који су трајали око два сата, ректорка Универзитета у
Београду није давала изјаве.

  

"Ми смо током разговора поновили свој захтев да ректорка изадје у јавност и да, у име
Ректората, пружи препоруку премијерки Србије Ани Брнабић да министар финансија
Синиша Мали буде смењен", казала је Јовановић.

  

Она је истакла да рад Ректората директно зависи од Министарства финансија, те да
због тога долази до сукоба интереса.

  

"У 12.00 је на РТС-у Дневник, уколико се ректора укључи и пружи препоруку ми ћемо у
року од пет минута напустити зграду", рекла је она.

  

Јовановић је казала да данашњи разговори са ректорком БУ Поповић нису били
преговори, већ разговори.

  

"Она је долазила и јуче, и напомињемо то нису били преговори већ разговори. Током
разговора она је нама понудила 'компромисе' који су за нас увредљиви", казала је
Јовановић испред зграде Ректората.

  

Како је она рекла, ректорка је активистима понудила посебне просторије у Ректорату у
којима би могли да буду како би блокада те институције била прекинута.

  

Јовановић је поновила захтев за почетак преговора, односно да УБ јавно осуди
инциденте који су догодили у петак у тој згради.

  

Студенткиња Валентина Рековић из "Један од пет милиона" поновила је да, да би дошло
до преговора, "ректорка мора да осуди СНС за организован упад активиста у зграду
Ректората".
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"Када јавно буде осуђен упад припадника Српске напредне странке у Ректорат онда
ћемо преговарати", додала је она.

  

Активисти Удружења "Један од пет милиона" шести дан блокирају рад Ректората
Универзитета у Београду.

  

(Бета, Н1)
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