
„A felsőoktatást meg 
kell védeni: kevés 
olyan intézmény van, 
amely ennyire kritikus 
fontossággal bírna a 
képzés, a tudományos 
haladás és együttműködés 
szempontjából, amely a 
világot kimozdítja jelenlegi 
állapotából.“



A COVID-19 járvány világszerte hatást gyakorolt a felsőoktatásra. Az 
egyetemek és főiskolák kampuszain fel kellett függeszteni az oktatást, 
a legtöbb tevékenység pedig vagy a virtuális térbe szorult, vagy hibrid 
formában került megvalósításra. A képen maszkot viselő hallgatók 
láthatók, akik személyes diplomaátadó ceremónián vesznek részt 
Belgiumban, a Brüsszeli Szabadegyetemen.
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Összefoglaló
Az oktatókat, a hallgatókat, a személyzetet 
és az intézményeiket érő támadások 
gyakorisága aggasztó. Állami és civil 
szereplők, köztük fegyveres aktivisták 
és szélsőséges csoportok, rendőrségi 
és katonai szervek, kormányzati 
hatóságok, kampuszon kívüli csoportok, 
akár a felsőoktatási közösségek tagjai 
is követhetnek el ilyen támadásokat 
világszerte. A közvetlenül megcélzott 
egyéneknek és intézményeknek kárt 
okoznak. Teljes felsőoktatási rendszereket 
ásnak alá a kampuszokon folyó oktatás, 
kutatás és viták minőségének rontásával. 
Korlátozzák a résztvevők gondolkodási, 
kérdésfeltételi szabadságát; nincs 
lehetőségük szabadon és biztonságosan 
eszmét cserélni. Ez leszűkíti a közérdekű 
párbeszédek lehetőségeit, ami károsítja a 
társadalmi, politikai, kulturális és gazdasági 
fejlődést, amelyből mindenki részesülni 
szeretne. 

Az Academic Freedom Monitoring Project (a 
tudományos szabadság megfigyeléséről szóló projekt) 
segítségével a Scholars at Risk ezen támadásokra 
reagál a kulcsfontosságú incidensek azonosítása és 
követése útján. Ennek célja a sérülékeny egyének 
védelme, a figyelemfelhívás, az elszámoltathatóság 
ösztönzése, valamint a további fenyegetések 
megelőzését szolgáló párbeszéd és kölcsönös 
megértés előmozdítása. A SAR 2015 óta jelenteti meg 

a Free to Think (Szabad Gondolkodás)című kiadványát, 
amely a világ felsőoktatási intézményei elleni 
támadásokat elemző éves jelentések sorozata. 

A 2020-as Free to Think a támadások globális 
mintájának folytonosságát részletezi. Azonban a 
COVID-19 járvány 2020 márciusában  történő 
világméretűvé válása az egyetemeket világszerte 
bezárásra kényszerítette. A hallgatók és az oktatók 
elhagyták a kampuszokat, és ahol ez lehetséges volt, 
a felsőoktatás az interneten keresztül folytatódott. A 
minta megváltozott, a válság pedig a felsőoktatás új 
gyenge pontjaira mutatott rá. Az ezután következő 
hónapokban a SAR növekedést jelentett az online 
bomlasztás és az ezzel összefüggő támadásokkal 
kapcsolatban. A felsőoktatási közösségek a régi 
nyomásgyakorlás új változatait tapasztalhatták meg. 
Tudatában voltak annak, hogy minden előadást, 
minden kommunikációt és a csoportokon belüli 
interakciókat figyelhetik és rögzíthetik; az egyetemek 
eddig nem tapasztalt pénzügyi nehézségekkel néztek 
szembe; a válság okaival és megoldásaival kapcsolatos 
hivatalos kormányzati narratívát megkérdőjelező 
oktatókat és hallgatókat az állami szereplők részéről 
támadások érték.  

A SAR által megfigyelt nyomásgyakorlás az eddig 
megszokott egyetemi élet lassulása ellenére 
is folytatódott (bár kissé módosult formában). 
A megfigyelési projekt által rögzített támadási 
kategóriák – gyilkosságok, erőszak és eltűnések, 
jogellenes ítéletek és bebörtönzések, pozícióból 
való eltávolítás és az oktatásból való kizárás, 
méltánytalan utazási korlátozások, valamint egyéb 
súlyos vagy szisztematikus problémák (ide értve pl. 
a kampuszok katonai megszállását, és különösen 
ebben az évben, a hallgatók és professzorok online 
zaklatását) – továbbra is súlyos aggodalomra adnak 
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okot, és a COVID-19 járvány alatt sem szűntek 
meg. És valóban, bár a pillanatnyi körülmények 
megváltoztak, a támadások mögöttes indítékai 
továbbra is ugyanazok maradtak: a felsőoktatási 
intézmények és azok tagjainak ellenőrzés alatt tartása 
és ha kell, elhallgattatása. A Free to Think 2020-as 
száma 341, 2019. szeptember 1-je és 2020. augusztus 
31-e között 58 országban és területen elkövetett, 
bejelentett támadást elemez. 

A fegyveres csoportok és egyének továbbra 
is folytatják súlyos, erőszakos támadásaikat a 
felsőoktatási intézmények ellen. Az ilyen támadások  
magukban foglalják a szélsőséges politikát folytató 
vagy konfliktusokat tapasztaló országokban elkövetett 
támadásokat is, amelyek során a felsőoktatásban részt 
vevő közösségeket célozzák, mivel azokat az állami 
hatóságok szimbólumainak, vagy éppen a szélsőséges 
ideológiákat ellenző elvek forrásának tekintik. Szintén 
magukban foglalják az egyes oktatók vagy hallgatók 
elleni támadásokat, amelyek célja a tudományos 
tevékenységek vagy megnyilvánulások megtorlása 
vagy az azoktól való elrettentés. Az elmúlt év során a 
SAR Afganisztánban, Indiában és Jemenben jelentett 
erőszakos, kampuszokon elkövetett támadásokat; 
Bolíviában, Brazíliában, Burundiban, Kolumbiában, 
Haitin, Indiában, Irakban, Kenyában, Szomáliában és 
Ukrajnában egyes oktatók és hallgatók ellen intéztek 
támadásokat; Nigériában és Irakban pedig erőszakos, 
esetenként halálos kimenetelű támadásokat követtek 
el tiltakozó hallgatók ellen.

A kormányzati hatóságok világszerte alkalmazzák 
a fogvatartást, a vádemelést és egyéb kényszerítő 
jogi eszközöket az oktatók és hallgatók által 
végzett kutatások, oktatás és az intézményen kívüli 
megnyilvánulások és társulások büntetésére és 
megfékezésére. Az ilyen intézkedéseket gyakran 
látszólag a nemzetbiztonsággal, terrorizmussal, 
lázadásokkal és hírnévvesztéssel kapcsolatos 
jogszabályok alapján foganatosítják. Az elmúlt 
évben az olyan országokban, mint pl. Spanyolország, 
Pakisztán, India, Egyiptom, Oroszország és 
Zimbabwe, tanárokat és hallgatókat tartóztattak 
le, illetve tartottak fogva kimondottan tudományos 
munkásságukkal, valamint erőszakmentes 
megnyilvánulásaikkal, aktivista tevékenységeikkel 
kapcsolatban.  

A kormányok célzott intézkedéseikkel továbbra 
is korlátozták vagy akadályozták az oktatók és 
hallgatók mozgási szabadságát. Ilyenek voltak pl. a 
specifikus, Hong Kong, India, Oroszország, Venezuela 
területéről kiutazó vagy oda beutazó egyének ki- és 
belépésének megtagadása, deportálások, valamint az 
izraeli, török, és az amerikai kormány által bevezetett 
szélesebb körű, szabályzati szintű korlátozások is. 
Ezek az intézkedések ellehetetlenítik az eszmék 
szabad nemzetközi terjedését, amely létfontosságú 
a minőségi felsőoktatás biztosításához, valamint 
a globális kölcsönös megértés és együttműködés 
kiépítéséhez. Természetesen a COVID-19 indukálta 
válsággal a tudományos célú utazások lehetetlenné 

váltak, számtalan kutatási út, 
nemzetközi konferencia és külföldi 
ösztöndíj-program maradt el vagy 
rövidült le. 

A hallgatók véleménynyilvánítására 
hatást gyakorló támadások 
szintén meglehetősen gyakran 
fordultak elő a jelentett incidensek 
között. Az elmúlt évben a SAR 
több mint száz, a hallgatók 
véleménynyilvánításával kapcsolatos 
támadásával járó incidenst jelentett 
be, köztük erőszakos támadásokat, 
letartóztatásokat és vádemeléseket, 
fegyelmi intézkedéseket, 
valamint tartós nyomásgyakorlást 
Kolumbiában, Iránban, a megszállt 
palesztin területeken és Dél-
Afrikában. Az ilyen támadások 
az erős, erőszakmentes hallgatói 
mozgalmakat veszélyeztetik, 
amelyek fontosak lennének korunk 
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Gyilkosságok, erőszak, eltűnések 124

Bebörtönzések  96

Vádemelések  52

Pozícióból való eltávolítások  30

Utazási korlátozások  7

Egyéb  32

ÖSZESEN 341
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problémáinak megértéséhez, valamint a jövő 
vezetőinek fejlődéséhez. 

A jogalkotói és kormányzati intézkedések különös 
aggodalomra adtak okot az olyan államokban, mint pl. 
Ghána és Brazília, ahol ezek az intézkedések súlyosan 
sértik az egyetemek autonómiáját azzal, hogy túlzott 
mértékű irányítást adnak a politikai szereplők és 
szövetségeseik kezébe az egyetemi élet tekintetében. 
Törökországban és Magyarországon az egyetemeket 
egyenesen saját irányításuk alá vonták, vagy a célzott 
kormányzati intézkedések az ilyen egyetemeket 
az országból való távozásra kényszerítették. A 
politikai szereplők bizonyos kutatási területeket 
teljesen törvényen kívül kívánnak helyezni, pl. 
Romániában, ahol a Parlament gyakorlatilag betiltotta 
a társadalmi nemek kutatását. Lengyelországban és 
Oroszországban eközben a még függőben lévő vagy 
már hatályos jogszabályok azt fenyegetik, hogy az 
oktatók nemzetközi kollégáikkal szabadon tartsák a 
kapcsolatot, valamint veszélyeztetik az egyetemek 
azon képességét, hogy függetlenül irányítsák fegyelmi 
eljárásaikat.  
 
Az SAR kiterjedt károkat állapított meg Jemen 
felsőoktatási lehetőségeit illetően, amelyet a fél 
évtizedes háború és humanitárius válság okozott; 
a Hong Kongban és Kínában zajló folyamatos 
harc a szabadságért szintén kihat a felsőoktatási 
lehetőségekre; a parázs politikai konfliktusok pedig 
egész Indiában egyre intenzívebben jelentkeznek a 
kampuszokon is. Az idei jelentésben a SAR török és 
venezuelai partnerei közelebbről is megvizsgálták a 
felsőoktatási közösségeik ellen az évek során intézett 
támadások kumulatív hatását.   

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan a Free to 
Think jelentései az elmúlt években a felsőoktatás 
ellen intézett támadásoknak csak egy szűk 
szegmensét jeleníti meg. A hónapokig tartó globális 
kampuszbezárások és a nemzetközi tudományos élet 
lelassulása ellenére a felsőoktatást célzó támadások 
szédítő tempóban folytatódtak. A COVID-19 okozta 
válság valóban új gyenge pontokat generált és tett 

nyilvánvalóvá, amelyek közül néhányat az egyetemek 
még évekig érezni fognak. Ám a válság azon okokat is 
fokozottan láttatja, amelyek miatt a felsőoktatást meg 
kell védeni: kevés olyan intézmény van, amely ennyire 
kritikus fontossággal bírna a képzés, a tudományos 
haladás és az együttműködés szempontjából, amely a 
világot kimozdítja jelenlegi állapotából. 

A SAR választ vár a világ államaitól, a felsőoktatási 
közösségektől és a civil társadalomtól: a kérdezést 
és vélemény-nyilvánítást korlátozó erőszak és 
kényszerítés elutasítására; a fenyegetésnek kitett 
oktatók, hallgatók és felsőoktatási intézmények 
védelmére; a tudományos szabadság melletti 
elkötelezettségük megerősítésére, valamint azon 
alapelvek támogatására, hogy a kritikai gondolkodás 
nem ellentétes a lojalitással, hogy az eszmék nem 
bűncselekmények, valamint, hogy mindenkinek meg 
kell engedni a gondolkodás, kérdezés szabadságát és 
eszméi megosztását.


