
„Szkolnictwo wyższe 
musi być chronione: 
gdyż niewiele 
jest instytucji o 
tak zasadniczym 
znaczeniu dla 
kształcenia, postępu 
naukowego i 
współpracy, które 
wyniosą świat ponad 
jego obecny stan.”



Pandemia wirusa Covid-19 zakłóciła pracę szkolnictwa wyższego 
na całym świecie, zmuszając uniwersytety i szkoły wyższe do 
odejścia od nauczania i prowadzenia dyskusji w kampusach oraz 
do nauczania zdalnego i hybrydowego Studenci w maseczkach na 
Wolnym Uniwersytecie Brukselskim w Belgi biorą osobiście udział w 
uroczystości zakończenia studiów.
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Podsumowanie
Ataki na naukowców, studentów, personel 
oraz powiązane instytucje mają miejsce 
z alarmującą częstotliwością. Na całym 
świecie ataki te przeprowadzane są przez 
podmioty państwowe i niepaństwowe, 
włączając, między innymi, uzbrojone grupy 
wojskowe i ekstremistyczne, policję i siły 
wojskowe, władze rządowe, grupy spoza 
kampusu czy nawet członków społeczności 
szkolnictwa wyższego. Wyrządzają oni 
szkodę bezpośrednio atakowanym osobom 
i instytucjom. Podważają całe systemy 
szkolnictwa wyższego, pogarszając jakość 
nauczania, badań i dyskursu na kampusach. 
Powodują zmniejszanie się kolektywnej 
przestrzeni do myślenia, kwestionowania i 
dzielenia się ideami w sposób bezpieczny 
i swobodny, jak i ograniczanie dyskursu 
publicznego. Co więcej, szkodzą rozwojowi 
społecznemu, politycznemu, kulturalnemu 
i gospodarczemu, na którym wszyscy 
korzystają. 

Academic Freedom Monitoring Project (Projekt 
monitorowania wolności akademickiej) sieci 
Scholars at Risk (SAR) odpowiada na te ataki 
poprzez identyfikowanie i śledzenie kluczowych 
incydentów, mając na celu ochronę wrażliwych 
jednostek, podnoszenie świadomości, zachęcanie do 
odpowiedzialności oraz promocję dialogu i rozwijania 
zrozumienia, które mogą zapobiec przyszłym 
groźbom. Od 2015 r., SAR publikuje Free to Think 

(Swoboda Myślenia), serię corocznych raportów 
analizujących ataki na społeczności szkolnictwa 
wyższego na całym świecie. 

Free to Think 2020przedstawia szczegóły globalnego 
schematu ataków. Jednak począwszy od globalnego 
początku pandemii COVID-19 w marcu 2020 r., 
kiedy to na całym świecie zamknięto uniwersytety, 
studenci i wydziały opuściły kampus, a szkolnictwo 
wyższe przeszło (w miarę możliwości) na nauczanie 
zdalne, schemat się zmienił, a kryzys ujawnił nowe 
słabe punkty w szkolnictwie wyższym. W kolejnych 
miesiącach SAR odnotował wzrost poziomu 
zakłóceń w Internecie, nękania i związanych z 
nimi ataków. Społeczności szkolnictwa wyższego 
doświadczyły nowych wersji starych form ucisku, 
zdając sobie sprawę, że każdy wykład, każda 
komunikacja i interakcja w klasie może być teraz 
monitorowana i rejestrowana; uczelnie doświadczyły 
bezprecedensowych wyzwań finansowych; a 
podmioty państwowe atakowały uczonych i 
studentów kwestionujących oficjalne rządowe 
narracje na temat przyczyn i rozwiązań kryzysu.  

Tak więc, nawet gdy życie uniwersyteckie, jakie 
znaliśmy do tej pory, zatrzymało się, SAR nie 
przestało monitorować i śledzić ucisków (choć 
czasami w zmienionych formach). Kategorie ataków 
wychwytywane przez projekt monitoringu - 
zabójstwa, przemoc i zaginięcia; bezprawne ściganie 
i uwięzienia; utrata pozycji i wydalenie ze studiów; 
niewłaściwe ograniczenia w podróżowaniu; oraz 
inne poważne lub systemowe kwestie (w tym np. 
wojskowa okupacja kampusów, a w tym roku w 
szczególności nękanie studentów i profesorów w 
Internecie) - były niezmiennie źródłem poważnego 
zaniepokojenia i nie ustąpiły w czasie kryzysu 
COVID-19. I w rzeczy samej, choć na razie 



FREE TO THINK 2020: Raport sieci Scholars at Risk dot. Academic Freedom Monitoring Project 

okoliczności się zmieniły, motywacja ataków pozostaje 
ta sama: kontrolowanie lub uciszanie instytucji 
szkolnictwa wyższego i personelu. Free to Think 
2020analizuje 341 zgłoszonych ataków na terenie 58 
krajów i terytoriów, które miały miejsce od 1 września 
2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku. 

Uzbrojone grupy oraz jednostki nie zaprzestały 
brutalnych ataków na społeczności szkolnictwa 
wyższego. Należą do nich ataki w krajach 
doświadczających ekstremizmu lub konfliktów, gdzie 
społeczności szkolnictwa wyższego mogą być celem 
ataków, gdyż postrzegane są jako symbole władzy 
państwowej lub źródła sprzeciwu wobec radykalnych 
ideologii. Obejmują one również ataki skierowane 
przeciwko poszczególnym naukowcom lub studentom, 
mające na celu odwet lub powstrzymanie działalności 
akademickiej i swobody wypowiedzi. W ciągu 
ostatniego roku SAR doniósł o brutalnych atakach na 
kampusy w Afganistanie, Indiach i Jemenie; o atakach 
na poszczególnych uczonych i studentów w Boliwii, 
Brazylii, Burundi, Kolumbii, na Haiti, w Indiach, Iraku, 
Kenii, Somalii i na Ukrainie; oraz o brutalnych, czasem 
śmiertelnych atakach na protestujących studentów w 
Nigerii i Iraku.

Władze państwowe na całym świecie posługiwały 
się środkami takimi jak zatrzymania i oskarżenia 
oraz innymi przymusowymi środkami prawnymi 
do karania oraz ograniczania badań i nauki setek 
naukowców i studentów, jak i pozaszkolnych form i 
stowarzyszeń. Działania te były często prowadzone 

na mocy prawa lub z przyczyn pozornie związanych 
z bezpieczeństwem narodowym, terroryzmem, 
podburzaniem i zniesławieniem. W ciągu ostatniego 
roku, w krajach takich jak Hiszpania, Pakistan, 
Indie, Egipt, Rosja i Zimbabwe, naukowcy i studenci 
zostali aresztowani i/lub uwięzieni w związku 
z jednoznacznie naukową pracą oraz pokojową 
ekspresją i aktywizmem.  

Rządy w dalszym ciągu ograniczały lub utrudniały 
swobodę przemieszczania się pracowników 
naukowych i studentów poprzez ukierunkowane 
działania, w tym odmowę wjazdu i wyjazdu oraz 
deportacje skierowane przeciwko konkretnym 
osobom podróżującym do lub z Hongkongu, Indii, 
Rosji i Wenezueli; jak również szeroko zakrojone 
ograniczenia na poziomie politycznym stosowane 
przez rządy Izraela, Turcji i Stanów Zjednoczonych. 
Działania te udaremniły swobodny przepływ idei 
poprzez granice, który jest niezbędny dla wysokiej 
jakości szkolnictwa wyższego oraz dla budowania 
globalnego zrozumienia i współpracy. Oczywiście, 
wraz z początkiem kryzysu COVID-19, podróże 
naukowe stały się praktycznie niemożliwe, 
uniemożliwiając lub skracając niezliczone podróże 
badawcze, międzynarodowe konferencje i programy 
studiów za granicą na całym świecie. 

Ataki na ekspresję studencką również pozostały 
podzbiorem często zgłaszanych incydentów. W 
ubiegłym roku SAR poinformował o ponad stu 
incydentach związanych z atakami na ekspresję 

studencką, w tym o brutalnych 
atakach, aresztowaniach i 
oskarżeniach oraz środkach 
dyscyplinarnych, oraz o stałym 
ucisku stwierdzonym w Kolumbii, 
Iranie, Okupowanych Terytoriach 
Palestyńskich (OPT) i Republice 
Południowej Afryki. Takie ataki 
zagrażają przyszłości silnych, 
pokojowych ruchów studenckich, 
które są ważne dla zrozumienia 
współczesnych problemów i rozwoju 
przyszłych liderów. 

Działania legislacyjne i 
administracyjne były szczególnym 
źródłem niepokoju w krajach 
takich jak Ghana czy Brazylia, 
które to działania grożą poważnym 
ograniczeniem autonomii 
uniwersytetów poprzez nadanie 
podmiotom politycznym i ich 
sojusznikom niewłaściwych 
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uprawnień do kontroli nad funkcjonowaniem 
życia uniwersyteckiego. W Turcji i na Węgrzech 
uniwersytety stanęły w obliczu jawnych przejęć lub 
zostały zmuszone do opuszczenia kraju w wyniku 
ukierunkowanych działań rządu. Podmioty polityczne 
starały się również zdelegalizować określone 
obszary studiów, w tym w Rumunii, gdzie Parlament 
skutecznie zakazał gender studies. Zaś w Polsce 
i Rosji oczekujące i uchwalone ustawodawstwo 
zagroziło wolności uczonych w kontaktach z ich 
międzynarodowymi odpowiednikami oraz zdolności 
uczelni do samodzielnego prowadzenia postępowań 
dyscyplinarnych.  
 
SAR zbadał rozległe zniszczenia w przestrzeni 
szkolnictwa wyższego Jemenu spowodowane 
pięcioletnią wojną i kryzysem humanitarnym; trwającą 
walkę o wolność w Hongkongu i Chinach, która 
rozgrywa się w przestrzeni szkolnictwa wyższego 
i wokół niej; a także gorące konflikty polityczne, 
które zdają się pogłębiać na kampusach na terenie 
całych Indii. W tegorocznym sprawozdaniu partnerzy 
SAR w Turcji i Wenezueli z uwagą przyglądają się 
skumulowanym skutkom wieloletnich ataków na ich 
społeczności szkolnictwa wyższego.   

Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczny 
raport Free to Think ukazuje jedynie przykłady 
ataków na szkolnictwo wyższe, które miały miejsce 
w ciągu ostatniego roku. Pomimo wielomiesięcznego 
zamknięcia kampusów na całym świecie i ograniczenia 
międzynarodowych podróży naukowych, ataki na 
szkolnictwo wyższe odbywały się w zastraszającym 
tempie. W rzeczy samej, kryzys COVID-19 stworzył 
i ujawnił nowe słabości, z których część będzie 
odczuwalna przez uniwersytety przez wiele lat. 
Kryzys uwypuklił jednak również powody, dla których 
należy chronić szkolnictwo wyższe: gdyż niewiele jest 
instytucji o tak zasadniczym znaczeniu dla kształcenia, 
postępu naukowego i współpracy, które wyniosą 
świat ponad jego obecny stan. 

SAR wzywa państwa, społeczności szkolnictwa 
wyższego i społeczeństwo obywatelskie na całym 

świecie do reakcji: do odrzucenia przemocy i 
przymusu mającego na celu ograniczenie ciekawości 
i wypowiedzi; do ochrony zagrożonych naukowców, 
studentów i instytucji szkolnictwa wyższego; oraz do 
publicznego potwierdzenia swojego zaangażowania na 
rzecz wolności akademickiej i poparcia zasad: zgodnie 
z którymi dyskurs krytyczny nie jest nielojalnością; 
głoszących, że idee nie są przestępstwem i że każdy 
musi być w stanie swobodnie myśleć, kwestionować i 
dzielić się swoimi ideami.


