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 Студенти у Београду у четвртак увече протестовали су због најаве председника Србије
Александра Вучића да ће због ширења коронавируса бити затворени сви студентски
домови. У протестним шетњама, из више домова, стигли су испред Скупштине, узвикујући
све време "Нећемо кући" и "Не дамо домове". Најавили су окупљање за данас у 10х
испред Филозофског факултета, и затражили да пред њих изађе министар просвете,
поручивши му "Шарчевићу, јави се".

  

Министар просвете Младен Шарчевић рекао је за Нову.рс да ће ујутро све разјаснити,
додајући да је студентима поручио да немају разлога за бригу.

  

Представница иницијативе "Зауставимо исељавање студената из Студентског града"
уживо на Фејсбуку преносила је протест студената, који су поручики да неће напустити
своје собе. Они су се спонтано окупили испред Студењака, а затим кренули ка центру
града, где су им се придружиле колеге из других домова.

  

Студенти су током вишечасовног протеста поручили да је власт пустила да раде
кафићи, да су одржани избори, да је све било дозвољено, а да чим су прошли избори -
они треба да напусте студентске домове. Подсећају да је у току испитни рок, и додају да
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немају где да живе.

  Поводом одлуке председника Србије Александра Вучића да у оквиру
пооштравања мера због пандемије коронавируса затвори и све студентске домови у
Београду, у Студентском граду окупио се велики број студената у знак протеста.   

  

Студенти су изразили незадовољство овом одлуком и траже да буде поништена, те
додају да студенти нису неодговорни као што се представља и да носе маске.

  
  

Studenti iz Studenjaka ustaju, nećemo da trpimo više ovo! Stop novom izbacivanju studenata iz
domova! pic.twitter.com/Y7uqO3hBtn

  — Stefan Ninić (@NinicStefan) July 2, 2020    

 Окупљање ће бити настављено сутра ујутро после разговора са управником у вези овог
случаја.
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  Окупљени су поизвали да се не исељава нико.  Видети још:   Вучић на РТС-у: На изборима се нико није заразио; Затворићемо студентскедомове и наплаћивати казне за неношење маски у превозу; Да сам ја сам могао даодлучујем затворио бих Београд на недељу дана и увео полицијски час  (Нова.рс)  
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