
Данас: Валентина Рековић, некадашња чланица покрета "1 од 5 милиона“ ушла у Странку слободе и правде
петак, 05 март 2021 23:16

Валентина Рековић, некадашње препознатљиво лице протеста и покрета „1 од 5
милиона“, ушла је у Странку слободе и правде, незванично сазнаје Данас од више
извора. Рековић до закључења овог издања није одговарала на позиве и поруке
новинара Данаса, ради потврде или демантовања ове информације.

  

  

Неколико месеци уназад Рековић на свом Твитер налогу ретвитује објаве ССП-а и
потпредседнице те странке Маринике Тепић, што је учинила и у петак, у твиту у коме
Тепић помиње њу.

  

– Читам нападе на ССП због Валентине Рековић. Она има 23 године и јавно је признала
грешку. Као и Павле Грбовић. За разлику од ветерана накнадне памети. И друге неке
младе су самлеле „ведете“ за свој рачун ускакања у првоборце. Младима бих увек
опростила. Перачима биографија никад – поручила је Тепић. 
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Čitam napade na SSP zbog Valentine Reković.
  
  Ona ima 23 god i javno je priznala grešku. Kao i Pavle Grbović. Za razliku od veterana
naknadne pameti.
  
  I druge neke mlade su samlele "vedete" za svoj račun uskakanja u prvoborce.
  Mladima bih uvek oprostila.
  Peračima biografija nikad.

  — Marinika Tepić (@MarinikaTepic) March 5, 2021    

„Промену мишљења поштујем заиста као Валентинино право“, рекла је Теа Вукадин из
покрета „1 од 5 милиона“ за наш лист.

  

– Ценим све што смо заједно урадиле и њену борбу коју је водила као „1 од 5 милиона“.
Верујем да и даље имамо исти циљ само су нам се путеви мало разишли, свакако јој
желим сву срећу у даљем ангажману у којој год то странци или покрету било – навела је
Вукадин. С друге стране, Мартин Бежинаревић из истог покрета није желео да
коментарише улазак Рековић у ССП.

  

– То можете да питате Валентину. Уколико вас занима што смо блокирали општину
Мајданпек, то ћу вам радо одговорити, али такво питање заиста треба Валентини
Рековић да упутите. Не замерите, али тренутно смо имали јако озбиљан протест овде, са
озбиљним темама. Уколико постоји простор у Данасу за то, драге воље ћемо дати изјаву
– рекао је.

  

Рековић се први пут пред очима јавности појављује у фебруару 2019. када учествује у
организацији шетње студената Факултета политичких наука, који су са Вождовца
допешачили у центар града на протест. Видљива ће постати у јулу месецу, када су
активисти „1 од 5 милиона“ одржали перформанс испред Председништва на Андрићевом
венцу, поводом седмогодишњице власти Српске напредне странке.

  

Потом је дошла блокада ректората, чекање Вучића испред РТС-а приликом његовог
гостовања у „Упитнику“, у међувремену суботњи протести. Крајем јануара 2020. године
управо је Рековић у име „1 од 5 милиона“ на платоу испред Филозофског факултета
саопштила да ће тај покрет изаћи на парламентарне изборе, иако су инсистирали на
бојкоту.
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После јунских избора 2020. Рековић се све мање појављује у јавности у име „1 од 5
милиона“, а новинаре који је зову за изјаву све чешће упућује на Теу Вукадин. У тексту
који је објавио Данас на странама дијалога крајем новембра исте године, Рековић, која
се потписала као студенткиња Факултета политичких наука, поручила је да је бојкот
ипак био исправна одлука.

  

– Покрет 1 од 5 милиона чији сам део била до пре неколико месеци упркос заговарању
бојкота, донео је одлуку да се на изборе изађе – одлука је била погрешна – написала је
тада Рековић.

  

Валентина Рековић завршила је гимназију „Пиво Караматијевић“ у Новој Вароши.
Политиколошки смер на Факултету политичких наука уписала је 2016. године.

  

Протест у Мајданпеку

  

Удружење „1 од 5 милиона“ саопштило је у петак да је резултат протеста у Мајданпеку
одржаног истог дана да пристанак председник општине Драгана Поповића да наредне
недеље одговори грађанима на питања чији су станови рудара у Мајданпеку и где су
нестале паре грађана дате за реконструкцију топлане која не греје, преноси ФоНет.
Наводи да се на протесту окупило више десетина Мајданпечана.

  

(Данас)
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