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Студенти "1 од 5 милиона" саопштили су да су у 16 часова преузели контролу над целом
зградом Ректората Универзитета у Београду и позвали су своје колеге и професоре да
им се придруже.

  

  

"Студенти #1од5милиона који су јуче са својим колегама и професорима ступили у
блокаду Ректората БУ управо су преузели конторлу над целом зградом Ректората зато
што им је током претходне ноћи било угрожено право на слободу кретања", наводи се у
саопштењу.

  

 Студенти су замолили, како се додаје, све раднике који су у том тренутку били у
просторијама Ректората да их напусте док су надзорне камере блокирали.

  

"Сада студенти одлучују о томе ко улази и излази из зграде Ректората. Управа и
запослени не могу ући без претходних преговора, а студенти позивају све своје колеге и
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професоре да им се придруже у овим ванредним околностима, а грађане да их подрже
својим доласком", наводи се.

  

Они су јопш саопштили и да сматрају да је "нечињење и нереаговање управе Ректората
и ректорке БУ Иванке Поповић приликом упада активиста Српске напредне странке који
су напали студенте током блокаде Ректората јасан знак да је аутономија Универзитета
нарушена и углед ове институције том приликом укаљан".

  

Удружење "Један од пет милиона" саопштило је раније да су студенти из тог удружења
ноћ провели закључани у згради Ректората, оценивши да им је на тај начин, "забраном
уласка и изласка у Ректорат", нарушено основно људско право – слобода кретања.

  

Од учесника блокаде је, како су навели, тражено да при изласку из Ректората
Универзитета у Београду упишу своје име на списак како би их чувар идентификовао
приликом поновног улаза, што су, како наводе, одбили јер пружа могућност злоупотребе
и таргетирања.

  

Студенти "1 од 5 милиона" ноћ провели закључани у згради Ректората

  

Удружење "Један од пет милиона" саопштило је да су студенти из тог удружења ноћ
провели закључани у згради Ректората, оценивши да им је на тај начин, "забраном
уласка и изласка у Ректорат", нарушено основно људско право – слобода кретања.

  

Од учесника блокаде је, како се наводи у саопштењу тог удружења, тражено да при
изласку из Ректората Универзитета у Београду упишу своје име на списак како би их
чувар идентификовао приликом поновног улаза, што су, како наводе, одбили јер пружа
могућност злоупотребе и таргетирања.

  

"Позивамо све студенте, професоре, научне раднике и све грађане да дођу, подрже и
заштите студенте", пише у саопштењу.
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Студенти из удружења "Један од пет милиона" у петак су са колегама, професорима и
јавним личностима почели блокаду Ректората Универзитета у Београду.

  

Њихови основни захтеви су да ректорка Иванка Поповић на РТС-у затражи од
премијерке Ане Брнабић разрешење дужности министра финансија Синише Малог, као и
да им се не ремети наставна година због одржавања Универзијаде, идуће године у
Београду.

  

Пред почетак блокаде, у Ректорат је дошла и група која се представила као Независна
студентска организација, и која је покушала да спречи блокаду студената. Међу
"студентима" су се нашла и старија лица која су сама изјавила да су послата од "странке
Александра Вучића".

  

Н1: „Спонтано окупљени грађани“ - у име Српске напредне странке

  

Како је јавио репортер Н1, испред Ректората се, поред студената, окупила још једна
група грађана која је звиждала студентима, а било је и добацивања и међусобног
гурања. Они, углавном, нису хтели да говоре за медије, али су поједини рекли да су ту у
име Српске напредне странке.
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  Н1: Јесте ли ви професор?  "Не не не, ја сам само странка. Нисам професорка".  Н1: Шта радите овде?  "Па као странка смо позвани да дођемо".  Н1: Која странка?  "Александра Вучића. Ми смо позвани да дођемо, одавде нас је неко позвао".  Н1: Који је интерес странке Александра Вучића да будете овде?  "То морате даље да тражите одговор, не од мене".  (Н1, Бета)    Rešili smo misteriju. Vučić i SNS-ovci su u manjku žena koje imaju da pošalju na studente iopoziciju, pa su počeli muškarce da oblače u žene.    Posle da kažu onu čuvenu "ajde junačino, na ženu si udario!" pic.twitter.com/nnFQ820swU  — NOVOSADSKE VESTI (@NOVOSADSKA_VEST) September 13, 2019    
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https://t.co/nnFQ820swU
https://twitter.com/NOVOSADSKA_VEST/status/1172637190016372743?ref_src=twsrc%5Etfw

