
«Η ανώτατη εκπαίδευση 
χρειάζεται προστασία: 
υπάρχουν ελάχιστοι 
θεσμοί ίσης σημασίας 
για την εκπαίδευση, την 
επιστημονική πρόοδο και 
τη συνεργασία, που θα 
μπορέσουν να βοηθήσουν 
τον κόσμο να ξεπεράσει 
την τρέχουσα κατάσταση.»



Η πανδημία του COVID-19 διατάραξε την ανώτατη εκπαίδευση 
σε όλο τον κόσμο, αναγκάζοντας πανεπιστήμια και κολέγια να 
διακόψουν τη διδασκαλία και τις διαλέξεις στην πανεπιστημιούπολη 
και να μεταφέρουν τις περισσότερες δραστηριότητες σε εικονικά 
ή υβριδικά περιβάλλοντα. Εδώ, φοιτητές με μάσκες στο Université 
Libre De Bruxelles, στο Βέλγιο, συμμετέχουν σε μια κανονική τελετή 
αποφοίτησης.
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Συνοπτική Παρουσίαση
Οι επιθέσεις σε ακαδημαϊκούς, φοιτητές, 
προσωπικό και ιδρύματα εκδηλώνονται 
με ανησυχητική συχνότητα. Σε όλο 
τον κόσμο, κρατικοί και μη κρατικοί 
φορείς, συμπεριλαμβανομένων ένοπλων 
στρατιωτικών και εξτρεμιστικών 
οργανώσεων, αστυνομικών και 
στρατιωτικών δυνάμεων, κρατικών 
αρχών, ομάδων εκτός πανεπιστημίου 
και ακόμη και μελών των κοινοτήτων 
ανώτατης εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων, 
πραγματοποιούν αυτές τις επιθέσεις. Οι 
επιθέσεις αυτές βλάπτουν τα άτομα και 
ιδρύματα που αποτελούν στόχους τους. 
Υποβαθμίζουν ολόκληρα συστήματα 
ανώτατης εκπαίδευσης, επηρεάζοντας την 
ποιότητα της διδασκαλίας, της έρευνας και 
του διαλόγου στην πανεπιστημιούπολη. 
Περιορίζουν τον χώρο όλων για σκέψη, 
αμφισβήτηση και ελεύθερη και ασφαλή 
ανταλλαγή ιδεών, περιορίζοντας τον 
δημόσιο διάλογο και βλάπτοντας την 
κοινωνική, πολιτική, πολιτισμική και 
οικονομική ανάπτυξη από την οποία 
ωφελούνται όλοι. 

Μέσω του Academic Freedom Monitoring Project 
(Έργο Επιτήρησης Ακαδημαϊκής Ελευθερίας), οι 
Απειλούμενοι Ακαδημαϊκοί (ΑΑ) αντιδρούν σε αυτές 
τις επιθέσεις, εντοπίζοντας και παρακολουθώντας 
βασικά περιστατικά, με στόχο την προστασία των 

ευάλωτων ατόμων, την ενίσχυση της ενημέρωσης, 
την ενθάρρυνση της ευθύνης και την προώθηση 
του διαλόγου και της κατανόησης, στοιχείων που 
μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη μελλοντικών 
απειλών. Από το 2015, οι ΑΑ εκδίδουν το  Free 
to Think (Ελευθερία σκέψης), μια σειρά ετήσιων 
αναφορών με ανάλυση των επιθέσεων σε κοινότητες 
ανώτατης εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο. 

Η Free to Think 2020 αναφέρει συνέχιση του 
παγκόσμιου μοτίβου των επιθέσεων. Ωστόσο, από 
την παγκόσμια εκδήλωση της πανδημίας COVID-19 
τον Μάρτιο του 2020, καθώς πανεπιστήμια 
σε όλο τον κόσμο άρχισαν να κλείνουν, οι 
φοιτητές και το προσωπικό αποχώρησαν από τις 
πανεπιστημιουπόλεις και η ανώτατη εκπαίδευση 
πραγματοποίησε μια μετάβαση (όπου ήταν εφικτό) 
σε ένα ηλεκτρονικό μοντέλο, το μοτίβο άλλαξε και 
η κρίση αποκάλυψε νέες ευπάθειες στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Στους μήνες που ακολούθησαν, οι 
ΑΑ ανέφεραν αύξηση στις ηλεκτρονικές διακοπές, 
την παρενόχληση και τις σχετικές επιθέσεις. Οι 
κοινότητες ανώτατης εκπαίδευσης βίωσαν νέες 
εκδοχές των παλαιότερων πιέσεων, γνωρίζοντας 
ότι κάθε διάλεξη, επικοινωνία και εκπαιδευτική 
αλληλεπίδρασή τους θα παρακολουθούνταν και θα 
καταγράφονταν πλέον. Τα πανεπιστήμια βίωσαν 
άνευ προηγούμενου οικονομικές προκλήσεις και 
οι κρατικοί φορείς επιτέθηκαν σε ακαδημαϊκούς 
και φοιτητές που αμφισβήτησαν το επίσημο 
κυβερνητικό αφήγημα σχετικά με τις αιτίες και τις 
λύσεις της κρίσης.  

Έτσι, παρότι η πανεπιστημιακή ζωή όπως 
τη γνωρίζαμε σταμάτησε, οι πιέσεις που 
παρακολουθούν οι ΑΑ συνεχίστηκαν (αν και 
μερικές φορές με διαφοροποιημένη μορφή). Οι 
κατηγορίες επιθέσεων που καταγράφει το έργο 
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παρακολούθησης (δολοφονίες, περιστατικά βίας 
και εξαφανίσεις, άδικες διώξεις και φυλακίσεις, 
απώλεια θέσεων και απομάκρυνση από τις 
σπουδές, ανάρμοστοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί 
και άλλα σοβαρά ή συστημικά ζητήματα 
[συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, 
στρατιωτικών κατοχών πανεπιστημιουπόλεων και, 
φέτος συγκεκριμένα, ηλεκτρονικής παρενόχλησης 
φοιτητών και καθηγητών]), παραμένουν πηγές 
σοβαρής ανησυχίας και συνεχίζονται κατά τη 
διάρκεια της κρίσης του COVID-19. Πράγματι, 
παρότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει προς το παρόν, 
τα κίνητρα πίσω από τις επιθέσεις παραμένουν 
τα ίδια: ο έλεγχος ή η σίγαση των θεσμών και του 
προσωπικού ανώτατης εκπαίδευσης. Η Free to Think 
2020 αναλύει 341 αναφερόμενες επιθέσεις σε 58 
χώρες και περιοχές, οι οποίες έλαβαν χώρα από την 
1η Σεπτεμβρίου 2019 έως την 31η Αυγούστου 2020. 

Ένοπλες ομάδες και μεμονωμένα άτομα 
συνεχίζουν να διαπράττουν σοβαρές, βίαιες 
επιθέσεις σε κοινότητες ανώτατης εκπαίδευσης. 
Αυτές περιλαμβάνουν επιθέσεις σε χώρες που 
αντιμετωπίζουν εξτρεμισμό ή διενέξεις, όπου 
οι κοινότητες ανώτατης εκπαίδευσης ενδέχεται 
να αποτελέσουν στόχο ως θεωρούμενα 
σύμβολα κρατικής εξουσίας ή πηγές αντίθεσης 
σε ριζοσπαστικές ιδεολογίες. Περιλαμβάνουν 
επίσης επιθέσεις που στοχεύουν μεμονωμένους 
ακαδημαϊκούς ή φοιτητές, με σκοπό τα αντίποινα ή 
την αποθάρρυνση της ακαδημαϊκής δραστηριότητας 

και έκφρασης. Τον προηγούμενο χρόνο, οι ΑΑ 
ανέφεραν βίαιες επιθέσεις σε πανεπιστημιουπόλεις 
σε Αφγανιστάν, Ινδία και Υεμένη, στοχευμένες 
επιθέσεις σε μεμονωμένους ακαδημαϊκούς και 
φοιτητές σε Βολιβία, Βραζιλία, Μπουρούντι, 
Κολομβία, Αϊτή, Ινδία, Ιράκ, Κένυα, Σομαλία και 
Ουκρανία και άσκηση βίαιης και ορισμένες φορές 
θανατηφόρας δύναμης κατά διαμαρτυρόμενων 
φοιτητών σε Νιγηρία και Ιράκ.

Οι κρατικές αρχές σε όλο τον κόσμο χρησιμοποίησαν 
αναστολές, διώξεις και άλλα καταναγκαστικά 
νομικά μέτρα για την τιμωρία και τον 
περιορισμό της έρευνας, της διδασκαλίας και της 
εξωπανεπιστημιακής έκφρασης και συσχετισμών 
εκατοντάδων ακαδημαϊκών και φοιτητών. Αυτές οι 
ενέργειες πραγματοποιήθηκαν συχνά στο πλαίσιο 
νόμων ή με αιτιολόγηση που σχετιζόταν φαινομενικά 
με λόγους εθνικής ασφάλειας, τρομοκρατίας, στάσης 
και δυσφήμησης. Το τελευταίο έτος, σε χώρες όπως 
η Ισπανία, το Πακιστάν, η Ινδία, η Αίγυπτος, η 
Ρωσία και η Ζιμπάμπουε, ακαδημαϊκοί και φοιτητές 
συνελήφθησαν ή/και φυλακίστηκαν σε σχέση 
με σαφώς ακαδημαϊκό έργο, καθώς και μη βίαιη 
έκφραση και ακτιβισμό.  

Οι κυβερνήσεις συνέχισαν να περιορίζουν ή 
να καταστέλλουν την ελευθερία κινήσεων των 
ακαδημαϊκών και φοιτητών, μέσω στοχευμένων 
ενεργειών, όπως απαγόρευση εισόδου και εξόδου 
και απελάσεις κατά συγκεκριμένων ατόμων που 
ταξίδευαν προς ή από Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Ρωσία 

και Βενεζουέλα, καθώς και με 
ευρείς, σε επίπεδο πολιτικής, 
περιορισμούς από τις κυβερνήσεις 
σε Ισραήλ, Τουρκία και Ηνωμένες 
Πολιτείες. Αυτές οι ενέργειες 
μείωσαν την ελεύθερη διακίνηση 
ιδεών διασυνοριακά, στοιχείο 
απαραίτητο για ποιοτική ανώτατη 
εκπαίδευση και την εξασφάλιση 
παγκόσμιας κατανόησης και 
συνεργασίας. Φυσικά, με την 
εκδήλωση της κρίσης του 
COVID-19, τα ακαδημαϊκά ταξίδια 
κατέστησαν αδύνατα, αποτρέποντας 
ή διακόπτοντας αμέτρητα 
ερευνητικά ταξίδια, διεθνή συνέδρια 
και προγράμματα σπουδών στο 
εξωτερικό σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Οι επιθέσεις κατά της έκφρασης 
των ασθενών διατήρησαν επίσης 
υψηλή συχνότητα ως υποσύνολο 
των αναφερόμενων περιστατικών. 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2019 – 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Δολοφονίες, βία, εξαφανίσεις   124

Φυλακίσεις  96

Διώξεις  52

Απώλεια θέσεων  30

Ταξιδιωτικοί περιορισμοί  7

Άλλα  32

ΣΥΝΟΛΟ 341



Συνοπτική Παρουσίαση

Το προηγούμενο έτος, οι ΑΑ ανέφεραν περισσότερα 
από εκατό περιστατικά επιθέσεων κατά της 
έκφρασης των φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων 
βίαιων επιθέσεων, συλλήψεων και διώξεων και 
πειθαρχικών μέτρων, με διατήρηση των πιέσεων σε 
Κολομβία, Ιράν, Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη 
(ΚΠΕ) και Νότια Αφρική. Αυτές οι επιθέσεις απειλούν 
το μέλλον των ισχυρών, μη βίαιων φοιτητικών 
κινημάτων, που είναι σημαντικά για την κατανόηση 
των σύγχρονων ζητημάτων και την ανάπτυξη των 
μελλοντικών ηγετών. 

Οι νομοθετικές και διοικητικές ενέργειες αποτέλεσαν 
συγκεκριμένη πηγή ανησυχίας σε κράτη όπως 
η Γκάνα και η Βραζιλία, απειλώντας με σοβαρή 
διάβρωση της πανεπιστημιακής αυτονομίας 
και παρέχοντας σε πολιτικούς φορείς και τους 
συμμάχους τους ανάρμοστο επίπεδο ελέγχου 
στη λειτουργικότητα της πανεπιστημιακής ζωής. 
Στην Τουρκία και την Ουγγαρία, τα πανεπιστήμια 
αντιμετώπισαν καταφανή ανάληψη του ελέγχου 
τους ή εκδιώχθηκαν από τη χώρα, ως αποτέλεσμα 
στοχευμένων κυβερνητικών ενεργειών. Πολιτικοί 
φορείς προσπάθησαν επίσης να θέσουν 
εκτός νόμου συγκεκριμένους τομείς σπουδών, 
όπως στη Ρουμανία, όπου το Κοινοβούλιο 
απαγόρευσε ουσιαστικά τις σπουδές φύλου. 
Στην Πολωνία και τη Ρωσία, θεσπισμένη και σε 
αναμονή εφαρμογής νομοθεσία απείλησε την 
ελευθερία των ακαδημαϊκών να συνεργαστούν με 
διεθνείς ομόλογούς τους και την ικανότητα των 
πανεπιστημίων να διαχειριστούν ανεξάρτητα τις 
πειθαρχικές διαδικασίες.  
 
Οι ΑΑ εξέτασαν τις εκτεταμένες βλάβες στον χώρο 
της ανώτατης εκπαίδευσης στην Υεμένη, λόγω του 
πενταετούς πολέμου και ανθρωπιστικής κρίσης, 
τον συνεχιζόμενο αγώνα για την ελευθερία σε 
Χονγκ Κονγκ και Κίνα, καθώς αυτός εξελίχθηκε 
γύρω από τον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης 
και τις τεταμένες πολιτικές διενέξεις που φαίνεται 
να επιδεινώνονται σε πανεπιστημιουπόλεις σε 
ολόκληρη την Ινδία. Στη φετινή αναφορά, οι 

συνεργάτες των ΑΑ σε Τουρκία και Βενεζουέλα 
εξετάζουν την αθροιστική επίπτωση χρόνων 
επιθέσεων στις κοινότητες ανώτατης εκπαίδευσής 
τους.   

Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, η φετινή 
έκθεση Free to Think εκπροσωπεί μόνο ένα δείγμα 
των επιθέσεων κατά της ανώτατης εκπαίδευσης 
που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του περασμένου 
έτους. Παρά την πολύμηνη διακοπή λειτουργίας 
των πανεπιστημιουπόλεων σε όλο τον κόσμο 
και τη μείωση στις διεθνείς μετακινήσεις των 
ακαδημαϊκών, οι επιθέσεις κατά της ανώτατης 
εκπαίδευσης συνεχίστηκαν με ανησυχητικό ρυθμό. 
Πράγματι, η κρίση του COVID-19 δημιούργησε 
και εξέθεσε νέες ευπάθειες, μερικές από τις οποίες 
θα χρειαστούν χρόνια για να ξεπεραστούν από τα 
πανεπιστήμια. Ωστόσο, η κρίση τόνισε επίσης τους 
λόγους για τους οποίους η ανώτατη εκπαίδευση 
χρειάζεται προστασία: υπάρχουν ελάχιστοι θεσμοί 
ίσης σημασίας για την εκπαίδευση, την επιστημονική 
πρόοδο και τη συνεργασία, που θα μπορέσουν να 
βοηθήσουν τον κόσμο να ξεπεράσει την τρέχουσα 
κατάσταση. 

Οι ΑΑ καλούν τα κράτη, τις κοινότητες ανώτατης 
εκπαίδευσης και την κοινωνία των πολιτών σε όλο 
τον κόσμο να αντιδράσουν: να απορρίψουν τη βία 
και τον καταναγκασμό με στόχο τον περιορισμό της 
έρευνας και της έκφρασης, να προστατεύσουν τους 
απειλούμενους ακαδημαϊκούς, φοιτητές και θεσμούς 
ανώτατης εκπαίδευσης και να διαμηνύσουν δημόσια 
εκ νέου τη δέσμευσή τους προς την ακαδημαϊκή 
ελευθερία και την υποστήριξη των αρχών ότι ο 
δημόσιος διάλογος δεν αποτελεί προδοσία, ότι οι 
ιδέες δεν αποτελούν εγκλήματα και ότι όλοι πρέπει 
να είναι ελεύθεροι να σκέφτονται, να αμφισβητούν 
και να ανταλλάσσουν ιδέες.


