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 Група студената окупила се испред Филозофског факултета у Београду, тражећи да
се не избацују из домова и да им се обезбеди бесплатно тестирање на коронавирус, као
и укидање школарина за следећу годину онима који су самофинансирајући и додатни
рокови за полагање испита.

  Представник организације Студентски фронт Милош Каравејзић рекао је да је скуп
организован како би се показало да студенте нико не сме да понижава лажним
обећањима, јер су сви до сада ћутали кад су пролетос избацивани из домова.   

"Не дамо наше домове, које су изградили наши родитељи, не припадају они Александру
Вучићу и Влади, не могу нас они избацивати", поручио је он.

  

Каравејзић је рекао да је формиран штрајкачки одбор "како не би разни лажни
представници студентских организација, блиски власти, одлучивали у име студената".

  

Студент Марко Радић је, реагујући на синоћњи говор представника Студентског
фронта, упозорио да на овом протесту нема места политичким интересима партија које
би желеле да злоупотребе протест.
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Он је поручио да је кључни од пет захтева учесника протеста онај шести - који ће
тражити ако се не испуне остали - укидање школарина.

  

Иако је било најављено да ће студенти кренути у шетњу до Владе Србије, како би
предали захтеве, одустали су од тога и поручили да очекују одговоре на њихове захтеве
у року од три дана.

  

Студенти предали захтеве ректорки

  

Ректорка Универзитета у Београду Иванка Поповић се обратила студентима, рекавши
да очекује да ће јунски рок бити реализован до краја уз пуно поштовање свих мера
заштите, а у складу с тим да ће студентски домови бити доступни док су студети на
испиту, на шта су окупљени узвикивали: "цело, лето!"

  

Студенти су ректорки предали захтеве, а она је рекла да ће учинити све што је у њеној
надлежности да их испуни.

  

"На основу разговора са Министарством (просвете) било је договорно да буду отворени
студентски домови у јунском испитном року и очекујем и надам се на основу онога што је
јутос изјавио министар да ће се јунски испитни рок реализовати до краја, а у складу са
тим да ће студентски домови бити доступни студентима док су на испитима", казала је
Поповић.

  

Она је рекла да је "одржавање домова у домену министарства, а да ће, што се тиче
онога што је у надлежности Универзитета бити учињено све што је могуће".

  

"Ми смо ту да вас подржимо зато сам и дошла. Не могу да гарантујем за оно што није у
мојој надлежности", казала је Поповић.

  

Студент: Држава одговорила конфузно
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Студент Никола Артнић, који је учествовао у протесту због најаве затварања
студентских домова, поновио је за Н1 да су основни захтеви студената да не смеју бити
исељени из домова, да им се омогуће додатни испитни рок у августу и додатни рок за
студенте који су заражени коронавирусом. Студенти траже и бесплатно тестирање на
нови вирус.

  

Артнић је истакао да је држава окренула леђа студентима и наставила с њиховим
понижавањем, због чега су, како каже, студенти устали и показали да имају глас. Он
додаје да је држава на то одговорила врло конфузно.

  

Видети још:

  

Младен Шарчевић: Председнику пласирани лоши подаци, само 20 одсто студената који
су заражени су из домова; Студенти остају у домовима 

  

У Студентском граду у Београду одржан протест након Вучићеве најаве о затварању
студентских домова, протест настављен испред Скупштине и за данас најављен скуп у
10х испред Филозофског факултета

  

  Вучић на РТС-у: На изборима се нико није заразио; Затворићемо студентске домове и
наплаћивати казне за неношење маски у превозу; Да сам ја сам могао да одлучујем
затворио бих Београд на недељу дана и увео полицијски час

  

(Н1)
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