SULF:s åtaganden i samband med undertecknandet av
Deklaration för en stark demokrati
Akademins betydelse för demokratin
Demokratin behöver en fri akademi. En fri akademi är en förutsättning för att universitet
och högskolor ska kunna fungera som en välbehövlig kritisk kraft i samhället och utbilda
självständigt tänkande människor. Tillsammans med en fri press, fria fackföreningar
och oberoende domstolar utgör den en av demokratins grundpelare.
I SULF:s vision I mänsklighetens tjänst – Högre utbildning och forskning för en hållbar
framtid som antogs av kongressen 2015 betonas akademisk frihet som en av
grundpelarna i ett demokratiskt samhälle:
Principen om den akademiska friheten genomsyrar både forskning och
utbildning. Det innebär att doktorander, forskare och lärare fritt kan välja
forskningsproblem och publicera resultat utan rädsla för repressalier. Det
fria sökandet efter ny kunskap kräver att universitetslärare och forskare är
obundna och arbetar för att vidga vetandet i mänsklighetens tjänst./---/
Akademin står för alla människors lika värde och rättigheter. Aktiva och
kritiskt tänkande medborgare är grunden för en stabil utveckling av ett
demokratiskt samhälle. Akademisk kunskapsproduktion sker utan politiska,
ideologiska eller ekonomiska lojaliteter och bygger på principen om
akademisk frihet. Lärare och forskare bidrar till samhällsutvecklingen
genom att i samspel med omvärlden verka som en kritisk kraft i samhället.
Oberoende forskare och lärare kan fritt publicera nya forskningsrön och
uttrycka idéer.1

Under 2020-2021 ska SULF
•
•
•
•
•
•

Driva påverkansarbete för att stärka akademisk frihet och särskilt för att få till en
lagändring som inkluderar utbildningens frihet i betydelsens universitetslärares
och forskares individuella frihet.
I samarbete med vår fackliga international Education International (EI) och Council
for At-Risk Academics (Cara) arbeta för att stärka demokrati och akademisk frihet i
Europa och i världen.
Tillsammans med Saco fortsätta vårt bilaterala samarbete med vår turkiska
systerorganisation Egitem Sen i syfte att stärka akademisk frihet i Turkiet.
Arbeta för att värna forskares och universitetslärares upphovsrätt genom
informationskampanjer och dialog med lärosäten och berörda myndigheter.
Värna universitetslärares och forskares yttrandefrihet.
Kommunicera våra insatser för demokratin i sociala medier.

Ur SULF:s vision 2030 I mänsklighetens tjänst – Högre utbildning och forskning för en hållbar
framtid https://sulf.se/om-sulf/vision-2030/
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