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ČECHY
1412
Studentské demonstrace proti kléru
Veřejná aktivita studentstva v předvečer husitské revoluce se
projevovala šířením posměšných popěvků proti arcibiskupovi a častými
bouřemi studujících, kteří všemožně dávali najevo svoje sympatie
reformním mistrům Husova okruhu. Největší otevřený protest proti
zkorumpovaným kněžím a pokryteckému systému zorganizoval spolu
se studentstvem mistr Jeroným Pražský. Hlavní atrakcí byl alegorický
vůz ověšený napodobeninami papežských bul s odpustky, které se
svůdnými gesty a obhroublými šprýmy nabízel student přestrojený za
nevěstku. Průvod vyšel z Malostranského náměstí, podél arcibiskupova
paláce směřoval přes Kamenný most (dnešní Karlův most) a dále na
Staroměstské náměstí. Odtud se vydal kolem Králova Dvora na Nové
Město, kde manifestace skončila bujarým spálením bul „kacířského
papeže“ a „pasáka děvek“ na Dobytčím trhu (dnešní Karlovo náměstí).

ITÁLIE
1088
Založena univerzita v Bologni

ITÁLIE
ANGLIE
1209
Založena univerzita v Cambridge

FRANCIE
1150
Založena univerzita v Paříži

SKOTSKO
1413
Založena univerzita St Andrews

FRANCIE
PORTUGALSKO
1290
Založena univerzita v Coimbře

ANGLIE
1167
Založena univerzita v Oxfordu

BRITÁNIE, SKOTSKO, IRSKO

Výuka v Oxfordu probíhala už od
11. století, jako datum založení
univerzity ale bývá uváděn rok
1167, kdy Jindřich II. zákazal
britským studentům navštěvovat
pařížskou univerzitu.

PIRENEJSKÝ POLOOSTROV

ČECHY, SLOVENSKO

ŠPANĚLSKO
1218
Založena univerzita v Salamance
Ačkoli výuka zde probíhala už
v polovině 12. století, královské
dobrozdání škola získala teprve
v r. 1218. Jedná se o první
školu, která oficiálně nesla titul
„univerzity“.

POLSKO, POBALTÍ

ČECHY
1348
Založena univerzita v Praze

SLOVENSKO
1465
Založena univerzita
v Pressburgu

POLSKO
1364
Založena univerzita v Krakově

MAĎARSKO
1395
Založena univerzita v Budapešti

MAĎARSKO, BALKÁNSKÝ POLOOSTROV

RAKOUSKO
RAKOUSKO
1365
Založena univerzita ve Vídni
NĚMECKO
NĚMECKO
1386
Založena univerzita v Heidelbergu

ŠVÝCARSKO, BENELUX

ŠVÝCARSKO
1460
Založena univerzita v Basileji
SKANDINÁVSKÝ POLOOSTROV

ŠVÉDSKO
1477
Založena univerzita v Uppsale

RUSKO, UKRAINA, BĚLORUSKO

DÁNSKO
1479
Založena univerzita v Kodani

ASIE

LATINSKÁ AMERIKA

SEVERNÍ AMERIKA

AFRIKA
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ČECHY
1639 a 1648
Účast studentů v bojích proti Švédům
Příslušníci pražských vysokých škol pomáhali
poprvé při hájení měst pražských již v roce 1639
proti vojskům švédského generála Banéra. Daleko
proslulejší je ovšem činnost akademické legie
v roce 1648. Tehdy bojovali studenti pod vedením
juristy Jana Jiřího Kauffera, pozdějšího profesora
právnické fakulty, proti žoldnéřským švédským
oddílům generála Konigsmarka zejména při obraně
staroměstské strany pražského Karlova mostu.
Akademická legie se neúčastnila pouze bojů na
mostě – ještě předtím, než nepřátelské síly pronikly
do středu města, odráželi studující nápor švédských
vojsk na obranných opevněních mezi Horskou
a Koňskou brannou. Kauffer byl poraněn, dva
studenti v boji padli a mnoho dalších bylo zraněno.
Duchovní posilu jim dodával jezuitský kněz P. Jiří
Plachý. Od jednoho zajatého švédského žoldnéře
se o páteru Plachém dozvídáme: „neb
o něm se veřejně mluví a povídá, že veliký
čarodějník jest, který svým studentům každodenně
cedulky jísti dává... poněvadž se jich žádná zbraň
chytiti nechce...“

IRSKO
1592
Založena univerzita v Dublinu

SLOVENSKO
1635
Založena univerzita v Trnavě

ČECHY
1556
V Praze založeno Collegium Clementinum

SLOVENSKO
1665
Založena univerzita v Prešově
IRSKO
1592
Založena univerzita
v Dublinu
ČECHY, RAKOUSKO
1848
Revoluce ve Vídni a Praze, spolek Repeal

LITVA
1578
Založena univerzita ve Vilniusu

V předvečer revoluce roku 1848 se někteří pražští studenti sdružovali v tajném českoněmeckém spolku Repeal, jenž byl centrem demokratických idejí i radikální kritiky
soudobé společnosti. Zprostředkovatelskou úlohu mezi studenty Filosofické fakulty
a Repealem hrál Josef Václav Frič. Radikální skupina vedená Fričem se postavila do
čela studentstva a počátkem března roku 1848 se zúčastnila agitace za politické
vystoupení lidu proti absolutismu.
Vídeňští liberální studenti předstihli ty pražské a 7. března jednali o návrhu podání
petice panovníkovi Ferdinandovi I. Petice, která získala finální podobu 11. března,
požadovala svobodu tisku, slova, učení a vyučování, rovnost náboženství, všeobecné
zastoupení lidu a reformu německého spolku.
7. března se konalo také shromáždění Repealu. Jednalo se o první veřejnou
politickou schůzi v českých dějinách, která požadovala občanské svobody,
zrovnoprávnění češtiny s němčinou i některá sociální opatření. Při schůzi z řad studentů
vyšel popud k získání studentstva pro podporu formujících se politických sil. 13. března
vídeňští studenti vyzvali Friče, aby „obhájil všeobecné zájmy a jmenovitě své vlastní
univerzity“. Na barikádách, které vyrostly ve Vídni, bojovali rovněž čeští studenti.
16. března v Praze vznikla po vzoru Vídeňské univerzity ozbrojená Studentská legie.
Koncem března čítala 2360 mužů, z nichž téměř polovinu tvořili filosofové. Kromě
požadavků na obecné svobody studenti taky usilovali o reformy univerzity. 17. dubna
žádali zrušení disertací, disputací, promocí a tax. V jejich požadavcích se odrážela
nejen snaha o modernizaci univerzity, ale i sociální hlediska. Jedním z nemnoha
úspěchů tohoto snažení bylo povolení studentských spolků. Čeští studenti si založili svůj
první nacionální spolek Slávii, němečtí Teutonii a později Markomanii.
Reakcí na příchod vojenského velitele knížete Windischgratze byla bojová
mobilizace studentů. Za několik hodin bylo postaveno na 200 barikád a spustil se
nerovný boj. Po pár dnech byla vzpoura tvrdě potlačena a studenti donuceni
ke kapitulaci. Mnoho z nich padlo nebo bylo vážně zraněno.

ESTONSKO
1632
Založena univerzita v Tartu

FINSKO
1640
Založena univerzita v Turku
NIZOZEMÍ
1575
Založena univerzita v Leidenu

UKRAINA
1661
Založena univerzita ve Lvově

RUSKO
1724
Založena univerzita v Sankt-Petěrburgu
RUSKO
1899
Ruská studentská revoluce

RUSKO
1755
Založena univerzita v Moskvě

USA
1636
Založena Harvardská univerzita
v Cambridge, MA

USA
1701
Založena Yale University v Connecticutu

USA
1747
Založena College of New Jersey,
nyní Princetonská univerzita

USA
1746
Založena King´s College v New
Yorku, nyní Columbia University
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První ruské studentské povstání začalo v únoru
1899 na Petrohradské univerzitě a bylo iniciováno
nespokojeností s nastavením nejen vysokoškolské
politiky. V Rusku od roku1856 vycházely nezávislé
studentské noviny, později vzniklo ilegální
studentské sdružení, které mělo volené vedení.
Studenti se výrazněji radikalizovali poté, když
23. 8. 1884 bylo ustanoveno, že rektora a vedení
univerzity může navrhovat pouze ministr školství
a rektorovi byla udělena téměř neomezená
moc: jako jediný měl svolávací právo a roz
hodoval o přidělování stipendií. K nespokojenosti
přispíval rovněž přísný řád, který panoval na
univerzitách: studenti byli trestáni např. když
nenosili uniformu a neúčastnili se vojenských
cvičení, nebo pokud měli dlouhé vlasy. Od
8. 2. 1899 jsou datovány masivní studentské
nepokoje na několika univerzitách a střety
s policií, které byly vyvolány mimo jiné zákazem
tradičních studentských pouličních pitek
a družby. Nepokoje vyústily vevyhození všech
studentů z Petrohradské univerzity. Přesto ministr
školství do jisté míry přehodnotil vzdělávací
systém, když nechal rozšířit koleje a nabral více
pedagogů.
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FRANCIE
1907–dnes
Union Nationale des Étudiants de France (UNEF)
Národní svaz francouzských studentů je hlavní
studentskou organizací ve Francii. Vznikl v roce 1907
na setkání v Lille spojením různých regionálních
studentských svazů. V roce 1946 UNEF přijal
Grenobelskou chartu, která definovala studenta
jako „mladého pracujícího v intelektuální sféře“. Od
té doby je svaz považován za součást dělnického
hnutí. Mnohaletý aktivismus UNEF významně
přispěl k vytvoření systému sociálního zabezpečení
studentů ve Francii.
V 50. letech UNEF vedl protesty na podporu
osvobozeneckého povstání v Alžírsku. Sjezd UNEF
27. května 1968 na stadionu Charléty, na němž
se sešlo něco mezi 30 a 50 000 lidí, byl jednou
z nejvýznamnějších událostí studentské revolty Máje
1968. V roce 1986 UNEF zorganizoval úspěšnou
stávku proti poplatkům pro studenty.

ČESKOSLOVENSKO
17. 11. 1939
Nacistické represe proti studentům
Demonstrace proti německé okupaci v Praze 28. 10. 1939
skončily smrtí medika Jana Opletala a pekařského učně
Václava Sedláčka. Opletalův pohřeb 15. listopadu 1939
přerostl v další manifestaci odporu proti nacistům. V reakci
na to byl v Berlíně naplánován zásah proti vysokoškolákům.
17. listopadu byly uzavřeny všechny české vysoké školy.
1200 studentů z Prahy, Brna a Příbrami bylo odvlečeno
do koncentračního tábora v Sachsenhausenu. Devět
studentských funkcionářů – JUC. Josef Adamec, MUC.
Jan Černý, Ing. Marek Frauwirth, JUDr. Jaroslav Klíma, JUC.
Bedřich Koula, Doc. PhDr. Josef Matoušek, JUDr. František
Skorkovský, Václav Šaffránek a PhDr. Jan Weinert – bylo
v Ruzyni bez rozsudku zastřeleno.

ČESKOSLOVENSKO
15. 11. 1922
Stávka proti Steiherzovi
Spolky německých studentů v Československu ve
20. letech, jako Deutsche Studentenschaft
a Germania, představovaly živnou půdu pro
ideologii nacionálního socialismu. Tzv. „árijský
paragraf“ měly zakotven ve svých statutech. Jejich
protiváhou byl liberální spolek Lese- und Redehalle
der deutschen Studenten, který antisemiti opustili již
v roce 1892.
Ve 20. letech rozvířila hladinu veřejného mínění
aféra kolem jmenování rektorem lékařské fakulty
historika židovského původu Samuela Steinherze.
Pravidlem bylo, že funkce rektora má připadnout
služebně nejstaršímu řádnému profesorovi,
zároveň ale platil nepsaný zákon, že židovští
pedagogové v těchto situacích úřad vždy odmítli.
Steinherz ale funkci přijal. Na protest nacionalističtí
studenti 15. listopadu 1922 obsadili univerzitní
budovu a zahájili stávku. V následujících dnech
se k nim přidali „němečtí árijští studenti“ dalších
škol v Československu a nacionalističtí studenti
rakouských vysokých škol ve Vídni a Innsbrucku,
kteří vyslovili požadavky, že na jejich školách se
žid nikdy nesmí stát rektorem a počet židovských
studentů musí být omezen. Akademický senát
Německé univerzity však tyto požadavky studentů
odmítl. Celá záležitost se dostala až do parlamentu,
kde německá nacionalistická strana formulovala
v říjnu 1923 „požadavek na omezení počtu
posluchačů a vyučujících židovského původu.“
V roce 1926 založili němečtí nacionalističtí
studenti v Československu novou organizaci
National-sozialistische Studentenvereinigung,
později přejmenovanou podle říšskoněmeckého
vzoru na NS-Studentenbund. 10. a 11. března
1930 zvítězila ve volbách do tradiční Deutsche
Studentenschaft.

ČESKOSLOVENSKO
3. 2. 1930
Goebbelsova promluva
k německým studentům
Na valné schůzi, kterou
do „německého domu“
Na příkopě svolal NSStudentenbund, jako
host promluvil Josef
Goebbels na téma
„Arbeiter und Student“.

ČESKOSLOVENSKO
24. 11. 1934
Boj o insignie

ČÍNA
4. 5. 1919
Hnutí čtvrtého května
4. 5. 1919 řes 3000 studentů demonstrovalo na náměstí
Tchien-an-men v Pekingu proti slabé reakci vlády na
Versailleskou smlouvu, v jejímž důsledku měla část čínského
území připadnout Japonsku. Studentská vzpoura známá jako
Hnutí čtvrtého května odstartovala sérií stávek po celé zemi,
pod jejichž tlakem čínští zástupci v Paříži odmítli podepsat
ponižující dohodu. Nacionalistické a antiimperialistické Hnutí
čtvrtého května je považováno za jeden z přelomových
momentů v procesu likvidace tradičních mocenských
struktur, jenž později vyvrcholil nástupem komunistů k moci.

INDONÉSIE
28. 10. 1928
Deklarace Slib mládí
Na Druhém indonéském kongresů
mladých, který se konal v říjnu 1928
na třech různých místech v rámci
tehdejší Nizozemské Východní Indie,
nacionalističtí studenti přijali deklaraci
Slib mládí (Sumpah Pemuda).
Prohlášení bylo předzvěstí nezávislosti
země. Obsahovalo formulaci třech
ideálů – jedna vlast, jeden národ
a jeden jazyk.

Zákon O poměru pražských univerzit (zvaný taky Lex
Mareš) z roku 1920 stanovil, že pokračovatelkou staré
Karlovy univerzity je česká univerzita, a proto ji mají
připadnout Karolinum, univerzitní archiv, insignie
a další památky této univerzity. Až do roku 1934 však
insignie zůstávaly v držení německé univerzity. 13. 2. 1934
soud potvrdil, že insignie mají být vydány české straně.
Pravicový Svaz československého studentstva, za nímž
v dané kauze stála většina studentů, požadoval okamžité
vydání insignií, zatímco levicová Jednota nemajetných
a pokrokových studentů vystupovala proti. 24. 11. 1934
se shromáždění pravicových studentů u Karolína zvrhlo
do pouličních bouří, v nichž proti českým nacionalistům
stáli levicoví studenti a němečtí nacisté a nacionalisté.
Kromě rvaček mezi studenty během střetu došlo
rovněž k útokům na židovské obchody. Poté, co si čeští
studenti svými protesty vynutili vydání insignií, levicový
tisk reagoval kampaní proti „zfašizovaným studentům“.
České nacionalistické studenty kritizoval manifest, který
podepsala řada významných levicově smýšlejících
českých a slovenských spisovatelů.

KOREA
1919
Hnutí prvního března
Protestní„Hnutí prvního března“ organizovalo demonstrace
a rozšiřovalo letáky proti okupaci Koreje Japonskem. Na jeho
zrodu se podílela i tehdy šestnáctiletá studentka Yu GwanSuN. Japonské ozbrojené síly reagovaly na protesty krvavými
represemi. Celá rodina Yu Gwan-Su byla vyvražděna, ona
sama zemřela ve vězení na následky nelidského zacházení.
USA
1935–1940
American Youth Congress
Americký kongres mladých (American Youth Congress, AYC)
byl organizací, jež od roku 1935 usiloval o prosazování práv
mládeže v americké politice. Kongres kritizoval například
vojenské odvody osob mladších 21 let, tedy de facto
nezletilých, nebo se zaměřoval na kritiku ekonomického
vykořisťování mladých. Od svého vzniku se těšil podpoře
první dámy Eleonor Roosevelt. 4. 7. 1936 AYC přijal Deklaraci
práv americké mládeže, která se zaměřovala na lidskoprávní
a ekonomické aspekty života mladých lidí. V roce 1939
hnutí mělo přes 4,5 milionů členů. Po kampani proti lídrům
kongresu, kteří byli zároveň členy Ligy mladých komunistů,
byl AYC v roce 1940 rozpuštěn.
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VELKÁ BRITÁNIE
16. 11. 1941
Vyhlášení Mezinárodního dne studentstva
Na zasedání Mezinárodní studentské rady v Canon Hall Londýně bylo přijato Prohlášení
spojeneckých studentů k 17. listopadu. 17. listopad v něm byl vyhlášen Mezinárodním
dnem studentstva (někdy taky Světový den studentstva) symbolizujícím odpor proti
nacistickému násilí a boj všech národů za svobodu a demokracii. Tato schůze, jíž se
zúčastnili delegáti z dvaceti šesti zemí, byla vyvrcholením činnosti exilového Ústředního
svazu československého studentstva. Konala se u příležitosti druhého výročí událostí
v Československu roku 1939. Všichni přítomní zástupci studentských svazů vyjádřili souhlas
s textem předloženým československými delegáty a podepsali jej.

ČESKOSLOVENSKO
20. 5. 1956
Majáles
Na 20. května 1956 byl naplánován první
studentský majáles po r. 1948. V měsících
před touto akcí studenti rozšiřovali rezoluci,
v níž požadovali zastavit rušení zahraničního
vysílání včetně vysílání Svobodné Evropy,
povolit dovoz zahraniční literatury, vyučovat
také o nemarxistické filosofii a znovu otevřít
procesy z počátku 50. let. Ministerstvo vnitra
považovalo tuto rezoluci za důkaz „snahy
reakce o zneužití politické nezralosti části
vysokoškolského studentstva“. Původně ryze
studentské akce oslav Majálesu se zúčastnilo
na 100 000 lidí. Slavnostní průvod se změnil
v protirežimní demonstraci s hesly narážejícími
na cenzuru („Zítra si kup Mladou frontu, nic
tam nebude.“) a reflektující některé politiky či
organizace („Pusťte ministra mezi nás.“
„Ať vzkvétá aparát ČSM – opora naší práce.“).

ČESKOSLOVENSKO
1940–1945
Ústřední svaz československého studentstva v zahraničí
Po uzavření českých vysokých škol nacisty se části studentů podařilo „balkánskou cestou“ dostat k západním
spojencům, kde začali vstupovat do nově vznikající československé zahraniční armády. Studentští
funkcionáři, kteří byli zvoleni ještě před rozpuštěním studentských spolků 17. 11. 1989, po roce obnovili činnost
vrcholného studentského orgánu, Ústředního svazu československého studentstva (ÚSČS), o čemž oficiálně
oznámilo vysílání BBC 17. 11. 1940. ÚSČS v zahraničí vyvíjel intenzivní činnost pod předsednictvím
Dr. Ing. Václava Palečka. Zasadil se o vyhlášení 17. listopadu Mezinárodním dnem studentstva.

ČESKOSLOVENSKO
23. – 25. 2. 1948
Protesty proti nástupu KSČ k moci
ČESKOSLOVENSKO
1945
Studentský národní výbor
V posledních měsících okupace ze studentského odboje vznikl Studentský národní výbor (SNV),
v jehož čele stáli zejména funkcionáři předválečných levicových studentských spolků. Během
Pražského povstání SNV organizoval nábor do Studentské legie. Řada studentů se přímo zapojila
do bojů.
Po osvobození Studentský národní výbor vystupoval jako jediný stavovský zástupce studentů.
Organizoval pomoc studentům postiženým válkou a dával hlas sociálním požadavkům studujících.
Prvním cílem studentů a vůbec vysokých škol po osvobození bylo obnovení výuky. Z delegátů
Svazu studentstva a Ústřední rady odborů ministr školství byl složen tzv. Čestný soud, který
prověřoval uchazeče o studium a jejich názory a aktivity během války.

Studentské průvody Prahou v únorových dnech byly nejvýraznějšími akcemi veřejnosti,
které se vymykaly zdánlivě jednolité veřejné podpoře převzetí moci Komunistickou
stranou. Dne 23. února 1948 představitelé Klubu národně socialistických studentů
iniciovali průvod, který směřoval od Obecního domu na Hrad. Delegaci studentů přijal ve
večerních hodinách prezident Edvard Beneš. Bezpečnost, ovládaná komunisty, sice proti
studentskému průvodu nezasáhla, byli však zatčeni někteří funkcionáři studentských spolků.
Druhý den, 24. února, došlo v Praze k několika protestním shromážděním studentů, které
byli rozehnány oddíly SNB. Nejmohutnější protestní akcí byl pochod studentů na Pražský
hrad 25. února. Proti průvodu brutálně zasáhly jednotky bezpečnosti, řada studentů byla
zraněna, jeden dokonce postřelen.
Po únoru na vysokých školách vznikaly akční výbory složené z prokomunistických
zástupců zaměstnanců a studentů, které přebíraly úlohy a pravomoci tradičních
akademických orgánů. V dubnu a květnu proběhla první vlna čistek mezi studenty
vysokých škol, skrytá pod názvem „posuzování národní a politické spolehlivosti posluchačů
vysokých škol.“ Postiženi byli zejména aktivní političtí odpůrci komunistů mezi studenty.
Druhá, rozsáhlejší čistka se odehrála na konci zimního semestru 1948/49. Formálně šlo
o studijní prověrky, které se měly dotknout studentů neplnících své povinnosti. Mezi důležitá
kritéria, podle kterých byli studenti posuzováni, však patřily i majetkové poměry studentů
a jejich vztah k novému režimu. Studenti, kteří se k prověrkám odmítli dostavit, byli vyloučeni
automaticky. Počet vyloučených studentů byl velmi vysoký: na Karlově universitě jako šlo
o takřka čtvrtinu všech studentů, na právnické fakultě UK to bylo dokonce 42,4%
(1400 studentů). V 50. letech se řada studentů zapojila do protikomunistického odboje,
mnozí skončili ve věznicích a pracovních táborech. Tři studenti University Karlovy, Veleslav
Wahl, Karel Bacílek a Boris Kováříček, byli popraveni.

NĚMECKO
červen 1942 – únor 1943
Weisse Rose

MAĎARSKO
23. 10. 1956
Začátek Maďarské revoluce

Protinacistická odbojová skupina, pro níž pracovala mimo
jiné Sophie Scholl. Skupina rozšiřovala letáky, v nichž vyzývala
k otevřenému povstání proti nacismu: „Jméno Německa
zůstane navždy zohaveno, pokud německá mládež konečně
nepovstane … nerozdrtí své katany a nevybuduje novou,
duchovní Evropu.”
Scholl byla zadržena 18. února 1943 na půdě univerzity
v Mnichově poté, co společně se svým bratrem rozšířila
přibližně 1700 letáků, a po výslechu na univerzitě byla
předána gestapu. Po vyšetřování, které trvalo pouhý týden,
ji 22. února 1943 Lidový soud pod vedením berlínského
soudce Rolanda Freisera odsoudil k smrti. Ještě týž den byla
společně se svým bratrem Hansem a dalším členem skupiny
Christophem Probstem popravena gilotinou.

Revoluce roku 1956 začala v Budapešti jako poklidná
manifestace solidarity s povstáním polských dělníků.
Na demonstraci bylo přečteno 16 požadavků, které
sepsal Svaz maďarských univerzitních a vysokoškolských
studentů (MEFESZ). Demonstranti žádali odchod
sovětských okupačních vojsk, svobodné volby, zrušení
cenzury a změnu vlády. Poklidná manifestace záhy
přerostla ve spontánní projev odporu proti stalinistickému
režimu. Počet účastníků postupně vzrostl z 20 000 na
200 000. Demonstranti zpívali vlastenecké písně. Kdosi
vytrhl komunistický znak ze středu maďarské vlajky, aby
zůstaly jen národní pruhy. Obří socha Stalina na Náměstí
hrdinů byla shozena a do jejich bot umístěny národní
vlajky. Studenti chtěli odvysílat své požadavky v rádiu,
byli však zatčeni. Poté, co maďarské bezpečnostní
služby (ÁVH) uplatnili střelbu k utišení davu žádajícího
propuštění studentů, protesty přerostly v ozbrojenou
vzpouru. Povstání pokračovalo až do 10. listopadu, kdy
bylo definitivně potlačeno sovětskými vojsky.

1945
1 rok

NĚMECKO
1946– 1970
Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS)
Socialistický svaz německých studentů původně vznikl
v Hamburgu jako vysokoškolská organizace Sociálnědemokratické strany (SPD). V průběhu 50. let však
mezi SDS a SPD rostlo napětí, zejména kvůli nesouhlasu
studentského svazu s kladným postojem strany v otázce
znovuvyzbrojení Německé spolkové republiky. Poté, co
v roce 1961 byli všichni její členové vyloučeni z SPD, se
SDS stala vůdčí organizací Mimoparlamentní opozice
(Außerparlamentarische Opposition). SDS vystupovala proti
válce ve Vietnamu a nukleárnímu zbrojení. Upozorňovala na
bývalé nacisty na vlivných pozicích. Zasazovala se
o demokratizací institucí, zejména vzdělávacích, o podporu
alternativních životních stylů, o tolerancí k homosexuálům,
o zrovnoprávnění žen a o právo na potrat. Představitelé
SDS používali stejné protestní metody jako protiválečné
hnutí v USA, například sit-ins a demonstrace. Hnutí bylo
nejvlivnější v roce 1968, kdy počet jeho členů dosáhl 2500,
následoval však rychlý úpadek. V roce 1970 zaniklo. Mezi
jeho významné představitele patřili například Rudi Dutschke
nebo budoucí členka RAF Ulrike Meinhof.
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ITÁLIE
1967–1968
Studentská moc
Na konci 60. let studenti na univerzitách v Tridentu a v Turíně
pod heslem „Potere studentesco“ („Studentská moc“)
vystupovali proti chystaným vládním reformám, které měly
přizpůsobit vysokoškolské vzdělání potřebám pracovního
trhu. Prostřednictvím exemplárních akcí (obsazování
prostorů univerzity, bojkot výuky, aktivní stávky, alternativní
přednášky) kritizovali autoritářské struktury na univerzitě.
V rámci prosazování demokratizace vysokoškolského studia
požadovali zavedení platu pro studenty. Kromě toho chodili
mezi dělníky a snažili se přenést antiautoritářské formy
myšlení a jednání do továren.

ČESKOSLOVENSKO
31. 10. 1967
Strahovské události
Proti demonstrujícím studentům, kteří se na konci
října 1967 pokoušeli upozornit na technické
problémy strahovských kolejí, brutálně zasáhla
Bezpečnost. Zákrok, při němž byla řada
demonstrujících zraněna, vyvolal značný ohlas
mezi studenty i širší veřejností. Úřady byly donuceny
vyjít vstříc studentským žádostem o vyšetření
zásahu. Šetření však nepřineslo jasný výsledek.

ČESKOSLOVENSKO
květen1965
Majáles

USA
15. 6. 1962
Porthuronská deklarace

USA
1960–1969
Students for a Democratic Society
Hnutí Studenti za demokratickou společnost
(Students for a Democratic Society – SDS) bylo
vůdčí aktivistickou organizací amerických
studentů v 60. letech. Na prvním sjezdu hnutí
v roce 1962 byl přijat jeho manifest, tzv.
Porthuronská deklarace. V prvních letech
se aktivita hnutí zaměřovala převážně na
lidskoprávní otázky. Kromě práce v kampusech
se SDS zabývali agitací a osvětou mezi
nezaměstnanou mládeží. Po vypuknutí
vietnamského konfliktu SDS organizovala
demonstrace proti válce, včetně velké
demonstrace ve Washingtonu 27. 11. 1965. SDS
také uspořádala největší studentskou stávku
v dějinách USA, jež se odehrála 26. 4. 1968 za
účasti asi milionu studentů. Ke konci 60. let se
hnutí ideologicky rozštěpilo na řadu frakcí.

Druhého velkého majálesu se v roce 1965 zúčastnilo
na 150 000 lidí. Studentským králem byl na něm zvolen
kandidát strojní fakulty ČVUT, americký básník Allen
Ginsberg. Za necelý týden poté byl zadržen, obviněn
z „výtržnictví, opilství, narkomanie a propagování
homosexuality“ a vyhoštěn z Československa.

Na setkání delegátů různých
studentských skupin, které
v Port Huron ve státě
Michigan zorganizovalo hnutí
Students for a Democratic
Society (SDS), byla přijata
takzvaná Porthuronská
deklarace. Jejím hlavním
autorem byl Tom Hayden.
Deklarace kritizovala
mezinárodní politiku
Studené války, nukleární
hrozbu, moc vojenskoprůmyslového komplexu,
rasovou diskriminaci,
ekonomickou nerovnost,
praktiky odborů a politických
stran. Poukazovala na
apatii studentů a na jejich
omezenou možnost podílet se
na řízení společnosti. Vyzývala
k většímu podílu dělníků na
rozhodování, k posilování
veřejného sektoru, k boji
s chudobou. Prosazovala
taktiku nenásilné občanské
neposlušnosti a ideál
účastenské demokracie.

NĚMECKO
2. 6. 1967
Zastřelení Benna Ohnesorga
Student romanistiky a germanistiky Benno Ohnesorg byl postřelen zezadu
do hlavy policistou během zásahu proti studentské demonstraci, jež
chtěla vyjádřit nesouhlas s návštěvou íránského šáha Rezá Páhlavího
v Západním Berlíně. Smrt Ohnesorga vedla k radikalizaci studentského
hnutí v západní Evropě. Pod jejím dojmem se mimo jiné zformovalo
anarchistické Hnutí druhého června, které na sebe upozornilo únosem
křesťanskodemokratického politika Petera Lorenze v roce 1975.

USA
1964–1965
The Free Speech Movement v Berkeley

LIBYE
13. – 14. 1. 1963
Demonstrace proti
vládě
Demonstrace
libyjských studentů
proti vládě krále
Idrise reagovaly na
skutečnost, že se Libye
nezúčastnila summitu,
zorganizovaného
Arabskou ligou
v Káhiře. Policie
zabila několik
demonstrujících
studentů.
Demonstrace byly
druhý den obnoveny,
množství studentů
bylo opět zabito.

Hnutí za svobodu projevu (The Free Speech
Movement – FSM) vzniklo během protestů na
univerzitě v Berkeley. Mezi jeho neformálními
vůdci byl nejviditelnější postavou Mario Savio.
Předehrou ke vzniku hnutí bylo provozování
informačních stánků hnutí za lidská práva
v kampusu univerzity, které pokračovalo i po
zákazu univerzitní správou. Když 1. 10. 1964 policie
zatkla jednoho ze studentů, kteří se nepodřídili
tomuto zákazu, došlo ke spontánnímu protestu
studujících. Studenti se posadili na zem kolem
policejního vozidla a bránili tak zatčeného odvézt.
Postupně se kolem auta nashromáždilo na 3000
studentů, kteří mu znemožňovali odjet po 32
hodin, dokud se nedospělo k dohodě, že zatčený
student nebude stíhán. 3. 12. studenti obsadili část
univerzity a usilovali o vyjednávání o svobodě
slova v kampusu. Odpoledne dalšího dne policie
obsadila budovou. Téměř 800 studentů bylo
zatčeno. Represe vyvolaly v následujících měsících
ještě intenzivnější protestní akce studentů.

USA
21. 10. 1967
Pochod na Pentagon
USA
1960–70. léta
The Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC)

Na konci října 1967 členové hnutí Students for
a Democratic Society (SDS) Dave Dellinger a Jerry Rubin
zorganizovali protiválečný pochod na Pentagon, jehož se
zúčastnilo 75 000 až 90 000 lidí. Několika demonstrantům
se podařilo proniknout do Pentagonu a stáhnout
americkou vlajkou ze stožáru. Poté, co byli členové
tohoto „revolučního kontingentu“ spolu s prominentními
intelektuály, kteří je chtěli hájit, zatčeni, část demonstrantů
probděla noc před Pentagonem. Z dřevěných zábran
kolem budovy si udělali ohně, v nichž si někteří z nich
zapalovali povolávací rozkazy (za což jim hrozil trest
4 až 5 let odnětí svobody). Policisté a vojáci toto obležení
za jeden a půl dne násilně ukončili.

Koordinační výbor pro nenásilné aktivity studentů (The Student Nonviolent
Coordinating Committee – SNCC) byl jednou z vůdčích organizací hnutí
za lidská práva. Hrál klíčovou roli v tzv. Mississippském létě svobody, kdy
studentští aktivisté prováděli vzdělávací a agitační činnost v afroamerických
komunitách na Jihu. Od jiných hnutí se SNCC odlišoval důrazem na
konsensuální rozhodování o klíčových otázkách.
Na konci 60. let se pod vedením Stokelyho Carmichaela přiklonil
k militantnějšímu prosazování „black power“, v r. 1967 se stal součástí
Strany černých panterů. Slovo „nonviolent“ (nenásilný) v názvu hnutí bylo
nahrazeno slovem „national“ (národní).

1962
1 rok
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1. 4. 1968

1. 7. 1968

FRANCIE
1968
Studentská vzpoura května 1968
17. 3. byly v Paříži při demonstraci proti válce ve
Vietnamu rozbity okna pobočky American Express
Bank. V souvislosti s tím byl zatčen student z univerzity
v Nanterre. V reakci na to 22. 3. skupina studentů
pod vedením Daniela Cohn-Bendita uspořádala
okupační stávku, kterou ukončil zásah policie. Hnutí
22. března pokračovalo v provokacích, jež vedly
k uzavření univerzity 2. 5. Následujícího dne policie
vstoupila do Sorbonny, kde se konalo protestní
shromáždění k událostem v Nanterre. V reakci na
obsazení Sorbonny policií se 6. 5. víc než 20 000
studentů, pedagogů a jejich příznivců pod vedením
UNEF a dalších organizací vydalo na pochod
k Sorbonně. Protestující požadovali stažení obvinění
vůči zatčeným studentům, odchod policie z univerzit
a jejich znovuotevření. V noci z 10 na 11. 5. 1968 (tzv.
„Noc barikád“) studenti a mládež obsadili jednu

ITÁLIE
1. 3. 1968
Bitva na Valle Giulia v Římě

z částí Latinské čtvrti a začali spontánně stavět
barikády. Uzavřenou oblast nechtěli opustit, dokud
vláda nesplní jejich požadavky. Ráno 11.5. oddíly
Mobilní policejní jednotky (Campagnies rèpublicaines
de sécurité – CRS) na základě rozkazu ministra
vnitra barikády odstranili. Brutalita zásahu vyvolala
veřejné protesty a solidaritu odborů se studentským
hnutím. Odbory vyzvaly k celostátní 24-hodinové
stávce. Stávky 13. 5. 1968 se účastnilo 7,5 až 9 milionů
pracujících. Masové demonstrace studentů a dělníků
proti vládě v Paříži měly kolem 500 000 účastníků.
Demonstranti provolávali „Deset let stačí!“. Odboráři
požadovali změnu řídících a rozhodovacích struktur
v závodech a podnicích, odstranění nadvlády
a hierarchie, větší prostor pro tvořivost dělníků.
Heslem stávky bylo „autogestion“ (samospráva).
Navzdory sílícímu sebevědomí odborů a studentů se
však pravicovou vládu nepodařilo svrhnout. 16. 6.
policie znovu obsadila Sorbonnu, zatímco Charles de
Gaulle triumfálně zvítězil v červnových volbách.

Poté, co policie násilně ukončila
okupační stávku na fakultě architektury
římské univerzity La Sapienza a obsadila
budovu fakulty, zvanou Valle Giulia,
skupina asi 4000 osob, většinou studentů,
zaútočila na budovu s cílem vytlačit
policisty. Útočníci používali jako zbraně
klacky, kusy drnu, kameny, láhve a knihy.
Policisté proti studentům nasadila vodní
děla, slzný a dráždivý plyn. Přestože se
policisté neuchýlili ke střelbě, výsledkem
bylo 148 zraněných na straně policie
a 478 na straně studentů. 232 lidí bylo
zatčeno a 8 policejních vozidel spáleno.

ŠPANĚLSKO
1968
Protesty proti Francově diktatuře
V roce 1968 španělští studující
protestovali proti režimu Francisca Franca
a zásahům policie při potlačování
studentských demonstraci. V dubnu
tohoto roku protesty proti mši za Adolfa
Hitlera vyústily v okupační stávku na
Madridské univerzitě, která trvala 38 dnů.
ČESKOSLOVENSKO
9. 4. 1968
Zrušení ČSM na pražských vysokých školách

VELKÁ BRITÁNIE
17. 3. 1968
Protiválečná demonstrace na Grosvenor Square
v Londýně
Během protestního shromáždění, které
zorganizoval Výbor solidarity s Vietnamem,
demonstranti obsadili náměstí Grosvenor
Square, kde sídlilo americké velvyslanectví.
Poté, co policisté obklíčili protestující studenty,
jejich pasivní odpor přerostl v násilné střetnutí.
Po dvou hodinách bojů studentský vůdce Tariq
Ali dal povel k ústupu. 86 lidí bylo zraněno a 200
demonstrantů zatčeno.

POLSKO
8. 3. 1968
Polská politická krize
Den poté, co policie 8. 3. 1968
s použitím obušků potlačila
demonstraci studentů Varšavské
univerzity, 2000 studujících na protest
vyšlo do ulic, což vedlo k dalšímu
bití a zatykání. Policejní zákroky
vyvolaly mohutnou nevoli široké
veřejnosti. Po 20 dnech protesty
skončily uzavřením všech univerzit
a pozatýkáním více než tisíce
studentů. Státní propagandistická
kampaň označovala protestující za
sionistické agenty. V důsledku této
kampaně množství polských Židů
opustilo zemi ve strachu z perzekucí.

Při příležitosti druhého čtení zákona
pro případ nouzového stavu,
proběhl protestní pochod na
Bonn, jehož se zúčastnilo kolem
60 000 demonstrantů. Pochod
zorganizoval výbor Nouzový
stav demokracie (Notstand der
Demokratie).

NĚMECKO
11. 4. 1968
Atentát na Rudiho Dutschkeho
Studentského vůdce Rudiho Dutschkeho třikrát střelil do
hlavy Josef Bachman. Studující obviňovali z pokus
o atentát mediální koncern Axela Springera. V reakci
na něj se snažili zablokovat distribuci novin vydavatelství
Springer po celém Německu, což vedlo k masivním
střetům s policií v řadě měst.
Po útoku se Dutschke odstěhoval s rodinou do
Velké Británie, kde se pokusil dostudovat, v roce 1971
však byl jako nežádoucí osoba vyhoštěn. Uchýlil se do
Dánska, kde v roce 1979 skonal v důsledku zdravotních
potíží, které měly přímou souvislost s atentátem.
Bachman u soudu tvrdil, že motivem byla nenávist,
a nazval Dutschkeho „špinavou komunistickou sviní“;
v roce 1970 spáchal sebevraždu ve vězení.

USA
1968–cca 2000
The Youth International Party (Yippies)
Mezinárodní strana mladých (The Youth
International Party) byla antiautoritářským
hnutím, které používalo teatrální gesta
(např. prosazování prasete jako kandidáta
na prezidenta v r. 1968) k provokaci
establishmentu a veřejnosti. Neměla
žádné formální členství ani hierarchii. Její
nejznámějšími zakládajícími členy byli
Jerry Rubin a Abbie Hoffman. Nejvýrazněji
na sebe upozornila během sjezdu
Demokratické strany v Chicagu v r. 1968
a následného procesu s tzv. „Chicago 7“.
Jako hnutí se slábnoucím vlivem přežívala
do počátku 21. století.

USA
23. 4. 1968
Okupační stávka na Columbia University v New Yorku
Columbia University v New Yorku byla na konci 60. let úzce propojena s Institute for Defense Analysis, který prováděl
z pověření ministerstva obrany zbrojní výzkum. V této době rovněž probíhala stavba nové univerzitní sportovní haly na hranici
s čtvrti Harlem, proti níž protestovali obyvatele i zástupci čtvrti. Toto byly hlavní podněty pro okupační stávku na univerzitě.
Na tryzně za Martina Luthera Kinga dvacetiletý student Mark Rudd přerušil smuteční řeč rektora a prohlásil ji za pokryteckou
v situaci, kdy univerzita pohrdá zájmy Harlemu. Poté představitele hnutí Students for a Democratic Society (SDS) a The
Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) obsadili první budovu. Černí studenti žádali odchod bílých. Následně
členové SDS (včetně Toma Haydena a Abbieho Hoffmana, který s sebou přivedl skupinu vyděděnců z přiléhajících čtvrtí)
obsadili pracovnu prezidenta univerzity a matematickou fakultu. Kurzy byly bojkotovány, obsazené budovy prohlášeny za
„osvobozená území“ a zajištěny barikádami. V oknech univerzity bylo vyvěšeno heslo s citátem z písně The Doors „Chceme
svět a chceme jej nyní!“. SDS vyzývala ke vzniku „dvou, tří, mnoha Kolumbií“ (odkaz na výrok Che Guevary „Chceme dva, tři,
mnoho Vietnamů“). Na univerzitě pod heslem „restrukturalizace“ probíhaly diskuze o novém učebním plánu a transformaci
orgánů samosprávy. Radikální studenti chtěli hledat spojence v ghettech a mezi dělníky, domnívajíce se, že „svobodná
univerzita“ může vzniknout pouze po založení „svobodné společnosti“. Policie po sedmi dnech vyklidila obsazenou univerzitní
budovu.

1. 4. 1968
1 měsíc

Na konci února 1968 byla na Filosofické fakultě
UK založena Akademická rada studentů a tamní
organizace ČSM zanikla. Tento postup následovali
i studenti na ostatních fakultách. Na výroční
konferenci Vysokoškolského obvodního výboru
ČSM 9. dubna 1968 bylo odhlasováni zrušení ČSM
na pražských vysokých školách. Namísto toho byla
vytvořena akademická rada pražských studentů,
pro niž se vžil název Pražský studentský parlament.

NĚMECKO
11. 5. 1968
Hvězdicový pochod na Bonn

1. 7. 1968

1. 10. 1968

1. 1. 1969

ČESKOSLOVENSKO
2. 12. 1968–1970
Hnutí revoluční mládeže
Hnutí revoluční mládeže,
které vzniklo na vysokoškolské
koleji Univerzity Karlovy „na
Větrníku“, se hlásilo k principům
permanentní a světové revoluce,
solidarizovalo se s levicovými
radiály v západní Evropě
i s revolučními hnutími ve třetím
světě. Profilovalo se jako levicová
opozice proti tehdejší vládě
KSČ. Členové Hnutí organizovali
a prováděli letákové akce
nebo demonstrace. Jeho
významnými členy byli např.
Petr Uhl (tehdy laborant Ústavu
makromolekulární chemie ČSAV),
Ivan Dejmal (student Vysoké školy
zemědělské v Praze), Jaroslav
Bašta a Petruška Šustrová
z pražské FF UK.
Na podzim 1969 Hnutí přešlo
do ilegality. Na přelomu let 1969
a 1970 byla řada jeho vedoucích
členů pozatýkána. Politický
proces s 19 členy hnutí se konal
v březnu 1971. 16 s nich bylo
odsouzeno k nepodmíněným
trestům odnětí od jednoho roku
do čtyř let.

ČESKOSLOVENSKO
srpen – listopad 1968
Protesty proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy
Po okupaci Československa vojsky varšavské smlouvy 21. srpna
1968 se studenti spolu s dalšími mladými lidmi aktivně podíleli
na protestech. Řada studentů se zúčastnila protisovětské
demonstrace 7. listopadu 1968, která byla po dlouhé době prvním
veřejným vystoupením, proti němuž zasáhly československé
bezpečnostní složky. Na protest proti očekávaným ústupkům
od reformního programu vstoupili studenti 18. listopadu 1968 do
okupační stávky. Požadovali respektování lidských práv, svobodu
shromažďování a spolčování, stanovení pevného termínu odchodu
sovětských vojsk. Stávky se zúčastnily všechny vysoké školy
v českých zemích a většina na Slovensku. Na školách probíhaly
diskuse, kulturní vystoupení a alternativní přednášky. Stávka trvala
až do 21. listopadu.
Po obnovení Svazu socialistické mládeže se studenti opět stali
oběťmi politických procesů. 19 členů radikálního levicového Hnutí
revoluční mládeže bylo v březnu 1971 souzeno pro podvracení
republiky, 16 z nich bylo odsouzeno. V roce 1972 byl za účast na
letákové akci odsouzen k pěti a půl rokům vězení jeden z vůdců
studentského hnutí pražského jara Jiří Muller.

JUGOSLÁVIE
2. 7. 1968
Studentské protesty v Bělehradě
Po demonstraci v noci na 2. 7. 1968, která
byla potlačena policií, studenti Bělehradské
univerzity vstoupili do týdenní stávky.
Vzhledem k zákazu veřejných shromáždění
se studenti uchýlili na Filosofickou fakultu,
kde pořádali debaty a přednášky na téma
sociální spravedlnosti a rozdávali výtisky
zakázaného časopisu Student. Protestovali
proti ekonomickým reformám, které vedly
k růstu nezaměstnanosti a odchodu pracovní
síly ze země. Titovu režimu se podařilo ukončit
protesty částečným splněním požadavků
a formálním vyjádřením souhlasu se studenty.
V pozdějších letech byli ovšem vůdcové
protestů perzekvováni vyloučením z univerzity
a odstraněním z pozic ve straně.

MEXIKO
2. 10. 1968
Masakr ve čtvrti Tlatelolco
10 dnů před oslavami Letních olympijských her
v Mexiku se na náměstí Plaza de las Tres Culturas
ve čtvrti Tlatelolco shromáždilo kolem 10 000
studentů vysokých a středních škol. Demonstranti
chtěli vyjádřit nesouhlas s vládními zásahy proti
studentskému hnutí. Jedním z jejich hesel bylo
„Nechceme Olympijské hry, chceme revoluci!“.
Kolem 18.30 náměstí obklíčilo 5000 vojáků s 200
tanky a nákladními vozidly. Poté podle oficiální
verze vojenské síly opětovali palbu ostřelovačů
z okolních budov. Tzv. „Olympijský batalion“
tvořený vojáky, policisty a agenty v civilu vtrhl
na náměstí s cílem pozatýkat lídry studentského
hnutí. Vojáci otevřeli palbu do zpanikařivšího
davu, v němž kromě demonstrantů byli i náhodní
kolemjdoucí, včetně dětí. V průběhu noci vojáci
pronásledovali své oběti dům po domu. Podle
oficiální verze bylo při útoků zabito 30 lidí, odhad
počtu obětí z jiných zdrojů se většinou pohybuje
mezi 200 a 300. Přes 1000 osob bylo zatčeno.
Vyšetřování z roku 2001 prokázalo, že ostřelovači,
kteří zahájili palbu, jež se stala záminkou pro
zákrok ozbrojených složek, byli nastrčenými
provokatéry z řad Prezidentské gardy.

MEXIKO
23. 7. – 2. 10. 1968
Consejo Nacional de Huelga
Národní stávková rada (Consejo Nacional de Huelga –
CNH) byla delegací studentů 70 univerzit a přípravných
škol, jež organizovala protesty proti prezidentovi Díazu
Ordazovi. Původně se zaměřovala na otázky zaměstnanosti
a autonomie univerzit, postupně však začala ve svých
požadavcích zohledňovat rovněž zájmy dělníků
a rolníků. Zformovala se 23. 7. 1968 po vládním útoku na
5. prázdninovou školu v Mexico City, kdy policie pod
záminkou razie na pouliční gangy napadla řadu studentů
a učitelů. V reakci na hrubé porušování univerzitní
autonomie studenti začali utvářet brigády o šesti a více
členech, které rozdávaly v ulicích, na trzích a ve veřejných
autobusech letáky poukazující na vládní korupci a represe.
1. 8. 1968 rektor Barros Sierra vedl 50 000 studentů při
nenásilné demonstraci proti vládním represím a ohrožení
univerzitní autonomie. Činnost studentského hnutí byla
násilně přerušena masakrem ve čtvrti Tlatelolco 2. 10. 1968.

USA
srpen 1968
Střety studentů s policii v Chicagu a proces s „Chicago 7“

Demokratické strany. V noci 28. 8. se národní gardě podařilo
demonstranty částečně rozehnat pomoci slzného plynu.
Skupinka pod vedením Abbieho Hoffmana, která nadále
kladla odpor, byla obklíčena a brutálně napadena.
U příležitosti celonárodního sjezdu Demokratické strany
Následkem násilností bylo 8 aktivistů (Abbie Hoffmann,
v srpnu 1968 v Chicagu se měla uskutečnit manifestace
Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis,
„militantního nenásilí“ jako první vystoupení nové Mezinárodní John Froines, Lee Werner, Bobby Seale) obviněno ze spiknutí,
strany mladých (Yippies). Vedle povoleného shromáždění
podněcování výtržností a dalších trestných činů. Poté, co
asi 15 000 lidí dalších 10 000 osob pod vedením Abbieho
byl Bobbymu Sealovi zpřísněn trest, se proces se zbývajícími
Hoffmana a Jerryho Rubina obsadilo Grant Park. Potyčky mezi obviněnými proslavil jako kauza „Chicagské sedmy“. Souzení
demonstranty a bezpečnostními složkami, jež zahrnovaly vedle aktivisté navzdory zastrašování po celou dobu zesměšňovali
regulérních policistů vyzbrojených obušky rovněž těžkooděnce proces, který se táhl několik měsíců a byl intenzivně sledován
a tanky, probíhaly relativně mírně až do 23. 8., kdy policisté
médií. 18. 2. 1970 byli shledáni nevinnými ve věci spiknutí, dva
surově zbili mladíka, jenž se pokusil strhnout americkou vlajku.
z nich byli osvobozeni zcela a ostatních pět odsouzeno k pěti
Rozčílený dav demonstrantů zaútočil na policisty kameny,
letům vězení a finančnímu postihu. 21. 11.1972 byli všichni
jídlem a kusy betonu. Poté, co byli vytlačeni z parku, se Yippies osvobozeni na základě odůvodnění, že soudce byl kulturně
napojili na dav, který pochodoval k místu, kde probíhal sjezd
a rasově předpojatý.

1. 10. 1968
1 měsíc

1. 1. 1969
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ČESKÁ REPUBLIKA
1992–dnes
Studentská komora Rady vysokých škol

EVROPSKÁ UNIE
17. 10. 1982–dnes
European Students‘ Union

ČESKOSLOVENSKO
16. 1. 1969
Sebeupálení Jana Palacha
Jan Palach se ve čtvrtek 16. 1. 1969
polil benzínem a zapálil na rampě
Národního muzea v Praze. V aktovce
na místě činu zanechal dopis s
prohlášením, kde požadoval okamžité
zrušení cenzúry. Svým zraněním
podlehl o tři dny později. Jeho smrt
se stala symbolem demokratických
a aktivistických tradic českého
studentstva.

Evropská studentská unie (European Students’ Union – ESU) je organizace zastřešující v současné době 49 národních unií studentů a studentek
vysokých škol z 38 evropských a přilehlých zemí.
Prostřednictvím svých členských organizací tak dnes ESU zastupuje více než 11 milionů studentů. Jejím cílem je především reprezentovat
a prosazovat studijní, sociální, ekonomické a kulturní zájmy studentů a studentek na evropské úrovni ve vztahu ke všem relevantním institucím,
a to zejména Evropské unii, Radě Evropy, Řídící skupině Boloňského procesu (Bologna Follow Up) a UNESCO.
Evropská studentská unie je jedinou celoevropskou studentskou institucí. Její význam roste společně s rostoucím významem společných
evropských politik v oblasti vysokoškolského vzdělávání. ESU připravuje a řídí celoevropské výzkumy zaměřené na studenty, podílí se na
partnerských projektech a kampaních, poskytuje informační servis a vydává množství publikací pro studenty, instituce i odbornou veřejnost.
Zabývá se také organizací seminářů, konferencí, informačních kampaní a dalších akcí zaměřených na studenty.

ČESKOSLOVENSKO
17. 11. – 29. 12. 1989
Sametová revoluce

ČESKOSLOVENSKO
25. 2. 1969
Sebeupálení Jana Zajíce
Osmnáctiletý student Jan Zajíc se rozhodl následovat
čin Jana Palacha v reakci na to, že jeho smrt
neměla dostatečnou společenskou odezvu. Zajíc se
polil benzínovým čističem, vypil kyselinu a zapálil
v průchodu v horní části Václavského náměstí, pobliž
kin Letka a Čas, v den výročí převzetí moci komunisty
v roce 1948. Zemřel dřív, než se mu podařilo
vyběhnout na náměstí.

ÍRÁN
4. 11. 1979 – 20. 1. 1981
Islámští studenti zadržují americká rukojmí v Íránu
V reakci na snahy USA znovunastolit v zemi sekulární režim šáha
Muhammada Réza Pahlavího několik set islámských studentů obsadilo
velvyslanectví USA v Teheránu a zajalo 66 rukojmích. Požadovali
vydání šáha a závazek nevměšování se do vnitřní politiky země. Šest
rukojmích uprchlo na sousední kanadské velvyslanectví. 13 zajatců
převážně afroamerického původu bylo demonstrativně propuštěno
jako představitele „utiskované menšiny“ v USA, jeden pak pro špatný
zdravotní stav. Poté, co nezapůsobily ani takové kroky americké
administrativy, jako ukončení dodávek íránské ropy do USA a zmrazení
íránských účtů v zemí, byla k osvobození rukojmích podniknuta tajná
vojenská Operace Orlí spár, která skončila fiaskem – smrtí 8 vojáků
a prozrazením. Neschopnost dostat rukojmí na svobodu vedla
k porážce prezidenta Jimmieho Cartera ve volbách. Rukojmí byli
propuštění po 444 dnech v zajetí na základě zprostředkování alžírskou
vládou v den inaugurace prezidenta Ronalda Reagana 20. ledna 1981.
Během zadržování rukojmích šáh Réza Pahlaví zemřel v egyptském
exilu. Současný íránský prezident Mahmud Ahmadinežád byl některými
rukojmími i dalšími zdroji identifikován jako jeden z únosců, on sám
a jeho příznivci však toto obvinění popírají.

2005

Na podzim 1988 probíhaly živelné
demonstrace u příležitosti svátku založení
Československa, který byl jinak od roku
1975 zrušen. Nejrozsáhlejší veřejné protesty
se odehrály v rámci tzv. Palachova týdne
v lednu 1989. V létě 1989 kolem 40 000 lidí
připojilo svůj podpis k petici Několik vět.
Protirežimní demonstrace se opakovaly
21. srpna i 28. října 1989. 16. listopadu 1989
probíhala v Bratislavě demonstrace studentů
Univerzity Komenského. O den později, na
výročí pohřbu Jana Opletala v roce 1939, byl
plánován studentský průvod Prahou, který
měl začínat na Albertově. Generální tajemník
ÚV KSČ Milouš Jakeš sice vydal příkaz, aby se
proti studentům nezasahovalo, ale někdo jiný,
zřejmě ve snaze Milouše Jakeše diskreditovat,
nařídil, aby nebyli vpuštěni na Václavské
náměstí. Na Národní třídě tak nakonec
ke střetu mezi studenty a policií došlo.
Následovala stávka v divadlech, okupační
stávka na vysokých školách, 27. prosince
pak generální stávka v celé Československé
socialistické republice. 19. listopadu bylo
v pražském Činoherním klubu založeno
Občanské fórum, na Slovensku působily
Verejnosť proti násiliu a Maďarská nezávislá
iniciativa. 10. prosince odstoupil z funkce
prezidenta Gustáv Husák. Novým prezidentem
tehdy ještě socialistické republiky byl 29. 12.
1989 zvolen Václav Havel.

Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je
součástí Rady vysokých škol a od roku 1996 celostátním
orgánem, který zastupuje studenty a studentky
českých vysokých škol. V současné době jsou v SK
RVŠ zastoupeny všechny veřejné a státní vysoké školy
a deset vysokých škol soukromých. Každou vysokou
školu v SK RVŠ obvykle reprezentují dva zástupci nebo
zástupkyně.
SK RVŠ představuje partnera při vyjednávání
o záležitostech studujících i obecnějších otázkách
vysokého školství pro Parlament ČR, Vládu ČR,
jednotlivá ministerstva a další orgány veřejné správy.
V posledních dvou letech se zaměřuje zejména na
problematiku reformy systému terciárního vzdělávání.
Podstatnou část její práce tvoří také zastupování
studujících českých vysokých škol na mezinárodní
úrovni - zejména v Evropské studentské unii (ESU)
a evropské federaci doktorských studujících Eurodoc.
Prostřednictvím svých zástupců v řídícím výboru
Erasmus a v projektu Bologna Experts se SK RVŠ
vyjadřuje k otázkám Boloňského procesu na národní
úrovni. Má své zástupce také v Reprezentativní komisi
MŠMT, která se zabývá otázkami rozpočtu vysokého
školství. V poslední době SK RVŠ také rozvíjí intenzivnější
spolupráci se studentskými reprezentacemi zemí
Visegrádské čtyřky. Jedním z cílů jejího programového
prohlášení z března 2009 je prohloubení spolupráce
se studentskými uniemi na českých VŠ a dalšími
studentskými organizacemi.
V roce 2009 SK RVŠ ve spolupráci s ČVUT
uspořádala 17. Evropskou studentskou konvenci,
konferenci zástupců členských organizací ESU.
V programové oblasti se soustředila na problematiku
budoucnosti akademické samosprávy, k níž přijala
nový poziční dokument. Zaměřuje se také na oblast
zajišťování kvality na VŠ – pro rok 2010 připravila
ve spolupráci ČVUT a UK rozvojový projekt. SK RVŠ
také pravidelně pořádá oslavy 17. listopadu –
Mezinárodního dne studentstva a uděluje při této
příležitosti Cenu Jana Opletala, určenou osobnosti,
která se zasloužila o rozvoj studentského hnutí či
obhajobu studentských práv.

ČÍNA
4. 6.1989
Masakr na náměstí Tchien-an-men
Od 27. 4. na náměstí Tchien-an-men v Pekingu
probíhaly masové demonstrace. Většinu
protestujících tvořili studenti. K hlavním tématům
demonstrujících patřila lidská práva, požadavek
urychlení liberálních reforem a kritika
vládní korupce. Poté, co účastníci protestů
opakovaně odmítli opustit náměstí, byl 20. 5.
vyhlášen nouzový stav. Ráno 3. 6. demonstranti
odrazili policejní složky, večer tohoto dne už
museli čelit armádě. 4. 6. byly manifestace
brutálně potlačeny s užitím těžké vojenské
techniky. Podle oficiálních zdrojů boje přinesly
242 obětí na životech, jiné zdroje uvádějí něco
mezi 1000 a 6000 mrtvých. Následovalo rozsáhlé
zatýkání zastánců protestujících po celé zemi.

KANADA
1972–1982
The National Union of Students / Union nationale des étudiants
Kanadský Národní studentský svaz se v 70. letech angažoval
především v souvislosti s vládním škrty v oblasti terciárního
a sekundárního vzdělávání. Opakovaně organizoval protestní
akce proti zvyšování poplatků za studium. Kromě dostupnosti
vzdělání se zaměřoval také na otázky rovnosti pohlaví
a zaměstnanosti studentů. Řada studentských vůdců jej ovšem
kritizovala, že se nedostatečně angažuje v boji proti chudobě,
válce a znečištění životního prostředí.

LIBYE
6. 1. 1976
Vznik nezávislé studentské
unie
Libyjští studenti odmítli
uznat prorežimní
studentskou unii, která byla
financována vládou,
a vytvořili vlastní,
nezávislou studentskou
unii. Vládní oddíly masově
zatýkaly studenty
a útočily na ně přímo
na univerzitách. Mnozí
studenti, kteří vyšli do ulic,
aby požadovali ukončení
armádních zásahů, byly
zastřeleni.

LIBYE
7. 4. 1976
Střety mezi studentskými uniemi
V reakci na výzvu Muammara Kaddáfího prorežimní studenti
z univerzity v Tripolisu zaútočili na studenty univerzity v Benghází,
která byla baštou nezávislé studentské unie. Představitelé
znepřátelených táborů se nejprve slovně uráželi, načež po
sobě začali házet kameny. Zastánci nezávislé studentské unie
sice úspěšně zahnali své protivníky, pak ale proti nim zakročila
armáda, která zatkla velké množství studentů. Několik stovek jich
byly odsouzeno, dočkali se však z velké části jen mírných trestů.
Většina vězněných studentů byla propuštěna po pěti týdnech,
zbytek po deseti měsících.

LIBYE
6. 4. 1976
Zákaz nezávislého studentského hnutí

LIBYE
7. 4. 1977
Výročí studentského povstání z r. 1976

Na velkém shromáždění ve městě Suluk poblíž
Benghází Muammar Kaddáfí odsoudil nezávislé
studentské hnutí a prohlásil za jedinou skutečnou
studentskou unii tu, kterou vedl Abdulkádir AlBaghdádi (student univerzity v Tripolisu, známý svou
oddaností Kaddáfímu). Kaddáfí následně vyzval
obyvatele Suluku, aby osvobodili školy a univerzity od
studentů, kteří oponovali velké revoluci Al-Fátih.

Při protestech k výročí studentského
povstání z 7. 4. 1967 byli studentští
vůdci znovu zatýkáni a souzeni. Dva
z nich, Omar Dabub a Ben Saud, byli
veřejně popraveni pověšením. Ostatní
protestující byli na mnoho let uvězněni.

1981
3 roky

Írán
7. – 13. 7. 1999
Protest proti uzavření reformních novin Salam
Studentské protesty z července 1999 byly nejmasovější a nejnásilnější od islámské
revoluce v roce 1979. Studenti reagovali na sílící vliv konzervativní opozice, která
činila obstrukce reformním snahám prezidenta Muhammada Chátámího. (V roce
2005 se konzervativcům podařilo zcela eliminovat reformní křídlo íránské politiky, když
získali spojence v osobě nového prezidenta Mahmúda Ahmadínedžáda.) Chátámí
se těšil především mezi studenty velké podpoře kvůli svému úsilí o liberalizaci režimu
a uvolnění cenzury. Protest začal 8. 7. pokojnou demonstrací studentů Teheránské
univerzity a byl namířen proti uzavření novin Salam, vydávaných reformním politickým
hnutím Asosiace bojovných kleriků, ke kterému patřil i Chátámí. V noci po demonstraci
na studentské koleje zaútočilo asi čtyři sta členů zásahové policie, kteří vyráželi dveře,
podpalovali pokoje a shazovali studenty s balkónů. Jeden student byl zabit, na 300
jich bylo zraněno a tisíce v následujících dnech uvězněno. Tato noc odstartovala
šestidenní násilnosti, které se rozšířily po univerzitách v celé zemi. Během střetů
studentů s představiteli konzervativní opozice, kteří se oblékali jako studenti a snažili
se je zdiskreditovat výtržnostmi, zemřelo dalších asi 21 lidí a nejméně 200 jich bylo
zraněno. Oficiálně přiznána byla pouze smrt studenta Ezzata Ebrahimnedžáda,
vyšetřování nicméně nepřineslo žádné výsledky. Prezident Chatámí 13. 7. odsoudil
demonstrace, nicméně další den desítky tisíc opozičních zastánců duchovního vůdce
Íránu Alího Chamaneího vyšlo do ilic Teheránu, aby vyjadřili odpor proti světské moci
reprezentované Chatámím. Po skončení násilností zmizelo více než 70 studentů, 1200
až 1400 jich bylo uvězněno. Pět z těchto studentů bylo ve vězení ještě v roce 2006.
Jeden z nich, Akbar Mohammadi, zemřel na následky hladovky, kterou chtěl vyjádřit
nesouhlas se svým vězněním. Další ze studentů, Hešmat Tabarzadi, který je autoritami
považován za jednoho z hlavních vůdců demonstrace, byl vězněn a mučen devět let.
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SVĚT
2008
ISM (International Student Movement)
Komunikační platforma vytvářená a používána studenty, aktivisty a různými skupinkami z celého světa (studenti, pedagogové, rodiče, pracující, ...), kteří se kriticky vymezují proti
nárůstu privatizace vzdělávání a zdůrazňují potřebu dostupného vzdělávání pro všechny, kdekoliv na světě. ISM bylo iniciováno studenty z Německé univerzity v Marburgu a je nezávislé na politických stranách, uniích nebo jiných institucích.
http://ism-global.net

ITÁLIE
2008
Onda Anomala
Na podzim 2008 v Itálii vzniklo studentské hnutí, známé jako Onda či Onda
Anomala, jehož cílem bylo zablokovat schválení nové reformy školství, prosazované ministryní Mariastellou Gelmini. Podle protestujících tato reforma směřuje k privatizaci univerzit a jejich přeměně na prostředek ke generování zisku.
Příspěvky a stipendia by podle tohoto návrhu již neměly být udělovány s ohledem na příjmy studentovy rodiny, ale pouze na základě „zásluh“. Dalším hlavním kritériem pro udílení stipendií má být univerzitní kariéra, jakou si studenti
vyberou: ti, kdo si zvolí praktické obory zaměřené na výcvik užitečné pracovní
síly (např. inženýrské obory), se dostanou ke stipendiím s daleko větší pravděpodobností než studenti, kteří by se rádi věnovali filozofii nebo historii. Navíc
mají být podle modelu britských a amerických univerzit zavedeny studentské
půjčky. Studenti tak budou ukončovat studium silně zadlužení. Tisíce studentů
obsadilo univerzitní budovy a zúčastnilo se demonstrací po celém poloostrově.
V Římě se demonstranti pokusili dostat do budovy Senátu; další skupinka studentů vtrhla do Kolosea, kde vyvěsila transparent s nápisem „Žádný zisk z naší
budoucnosti“ a zpívala „Dnes jsme lvi!“ V Pise se studenti zaměřili na železniční
nádraží a letiště. Skupině více jak deseti lidí se podařilo prolomit bezpečnostní
opatření na slavné Šikmé věži a vyvěsit s jejího vrcholu velký transparent s nápisem „Žádnou reformu! Generální stávku!“. Okupační stávky probíhaly
i v dalších městech, především na radnicích, nádražích a letištích. Protestující
studenti dokonce na několik hodin zastavili dopravu na dálnicích. I přes intenzitu protestů reforma byla nakonec schválena, což vyvolalo další sérii demonstrací a výtržností.

FRANCIE
19. 3. 2006
Studentské protesty proti CPE
Rozsáhlé studentské protesty byly zaměřeny
proti spornému vládnímu plánu boje s nezaměstnaností, který zaváděl „smlouvu prvního
zaměstnání“, známou ve Francii pod zkratkou
CPE. Tato smlouva umožňuje zaměstnavateli
během dvou let propustit přijatou osobu bez
udání důvodu. CPE tehdy vyhnala do ulic
studenty v Marseille, Le Havru, Limoges nebo
Ajacciu. Protestů nebyla ušetřena ani Paříž,
kde vypukly incidenty mezi demonstranty
a pořádkovými silami. Podle úředních odhadů
se protestních akcí mimo Paříž zúčastnilo asi
250 000 lidí, organizátoři však mluvili až o půl
milionu. Účast v Paříži odhadla policie na
30 000, údaj organizátorů byl čtyřnásobný.

ČESKÁ REPUBLIKA
2008–2009
Inventura demokracie
Inventura demokracie je studentská iniciativa, jejímž cílem je jednak
důstojným způsobem připomenout 20. výročí 17. listopadu a zároveň se
pokusit napravit některé nedemokratické prvky v české politické kultuře.
Organizaci řídí vysokoškolští studenti z UK, z VŠE, ČVUT, VŠUP a MU v Brně.
Záštitu nad ní mají Studentská rada FF UK a Studentské unie UK.Její aktivita
počala výzvou českým politikům k devatenáctému výročí Sametové
revoluce, aby k budoucím dvacetinám české demokracie legislativně lépe
upravili některé nedostatky. Inventura demokracie se pokouší informovat
veřejnost i zapojením se do kulturních a vzdělávací akcí. Pořádá přednášky
a debaty („Doba Železná a Kožená“), filmové projekce, textové dílny
a happeningy.
Výzva Inventury demokracie „Dejte nám dárek ke dvacetinám“ byla
zveřejněna 17. listopadu 2008. Název si studenti zvolili, protože chtěli přimět
politiky k jednání do 17. listopadu 2009. Dokument se zabývá hlavně čtyřmi
legislativními nedostatky, které by dle názoru Inventury demokracie neměly
být v demokratické zemi tolerovány. Jsou to: šíře poslanecké a senátorské
imunity – Inventura demokracie požaduje její rozumné omezení; tzv.
legislativní přílepky – studentská iniciativa zde poukazuje na pozměňovací
návrhy, které mění návrh zákona, s nímž tematicky ani vzdáleně nesouvisí
a které jsou právě nejsnazší cestou, jak prosadit záležitosti, které by jinak
poslanci neschválili nebo by vzbudily pozornost; lobování – Inventura
demokracie požaduje především jeho monitorování a regulaci; obsazování
mediální rad – zde naráží především na možnou citlivost způsobů volby do
mediálních rad vůči politickému tlaku. Média by měla být v demokratické
zemi svobodná tzn. nevázaná na politiku nebo by měla být volba
rozložena mezi více institucí, aby mediální rady nebyly jen odrazem
Poslanecké sněmovny.

CHILE
9. 7. 2008
Demonstrace proti reformě školství
Studenti a učitelé protestovali proti návrhu zákona, který by
podle nich mohl finančně znevýhodnit státní školy. Podle
pracovníků ve školství návrh zákona nereflektoval skutečnost,
že mnoho chilských škol prochází privatizací. Ve své kritice
poukazovali na to, že chudší žáci studující na státních školách budou trpět v důsledku menších finančních příspěvků
ze strany státu. Protestovali také proti návrhu zavést funkci
kontrolora, jenž by rozhodoval o dotacích státním školám.
Demonstrace se zvrhla v bitky s policií, která proti stovkám
demonstrantů použila slzný plyn a vodní děla.
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RAKOUSKO
2009
Okupační stávky
11. 3. kolem 60 000 rakouských studentů demonstrovalo proti implementaci Boloňského procesu, vysokému přílivu studentů
z Německa, podfinancování školství a zvyšování školného, které
prosadili socialisté ve spolupráci se zelenými a krajně pravicovou
stranou FPÖ. V reakci na tyto problémy uspořádali studenti Akademie výtvarných umění 20. 10. diskusi, po jejímž skončení odmítli opustit budovu školy. Dali tak vzniknout okupační stávce, ke
které se během několika málo dní připojilo celkem sedm univerzit z celého Rakouska. Největší okupační stávka proběhla v hlavní aule Vídeňské univerzity a trvala téměř dva měsíce, dokud
policie univerzitu nevyklidila. Protesty měly velkou účast a širokou
podporu, chyběl jim však jasně definovaný společný program.
K tomu přispěla decentralizace kampaně: představa jednotného vedení byla odmítána s poukazem na spontánní vznik demonstrací. Nejasnost ohledně dalšího směřování vedla postupně
k úpadku. Protestující nedosáhli splnění ani jednoho ze svých požadavků a nenašli žádné spojence ve vládě nebo mezi politickými stranami. Ministr pro vědu Johannes Hahn dokonce navrhl
zpřísnit podmínky pro přijetí ke studiu v „masových“ oborech
a zavést tzv. numerus clausus, tedy omezení počtu přijatých studentů u některých oborů, podle vzoru sousedního Německa.
Tyto změny by se dotkly například medicíny, psychologie, filozofie, sociologie nebo podnikového hospodářství. I přes velký neúspěch se však okupační stávky staly inspirací pro studenty v dalších zemích, zejména v Německu.
www.unibrennt.at

VELKÁ BRITÁNIE
9. 12. 2010
Demonstrace proti zvyšování školného
V Londýně se sešlo na 50 000 studentů a metropole se na několik hodin doslova proměnila v bojiště. Studenti demonstrovali proti opětovnému zvýšení školného, tentokrát trojnásobnému (z 3300 na 9000 liber).
Britský Národní svaz studentstva upozorňoval na ponížující způsoby získávání prostředků, ke kterým se
uchylují studující, aby mohli financovat svá studia: stále větší počty studentek v Anglii jsou nuceny vydělávat si na své studium prostitucí, studenti také propadají hazardu a účastní se na placených lékařských
experimentech. Hlavním impulsem k protestům bylo zjevné porušení předvolebního slibu menší z koaličních stran, Liberální demokracie v čele s premiérem Davidem Cameronem, jež vyhrála právě na základě hlasů od mladých lidí, kterým slíbila mimo jiné snížení školného. Část rozzuřeného davu v reakci na
rozhodnutí Dolní Sněmovny vnikla do sídla Toryů, které zdemolovala.

BĚLORUSKO
19. – 20. 11. 2010
demonstrace proti zmanipulovaným
prezidentským volbám

ČESKÁ REPUBLIKA
2009
Vzdělání není zboží
Iniciativa Vzdělání není zboží! Vznikla v roce 2009 jako reakce na studentské
protesty, které tou dobou probíhaly v Rakousku. Postavila se proti tzv. Bílé
knize terciárního vzdělávání, dokumentu, který předznamenal v současné
době připravovanou reformu vysokého školství. Iniciativa Vzdělání není
zboží tyto snahy zasadila do kontextu Boloňského procesu, upravujícího vysoké školství v EU, proti kterému aktivně vystoupila a jasně se vyjádřila, že je
proti jakékoliv formě školného, proti komercionalizaci vysokých škol a proti
omezování jejich rozhodovací autonomie. Veškerou svou činností se snažila bojovat za rovný přístup ke vzdělání a za to, aby veřejné vysoké školy
byly co nejvíce nezávislé jak na státní, tak na ekonomické moci. Během své
existence iniciativa uspořádala řadu přednášek a diskusí na univerzitách,
středních školách i jinde. Zorganizovala několik protestních pochodů a happeningů a vydala brožuru „Proč nezavádět školné“, v níž se různí autoři zabývají otázkou reformy vysokého školství. Své webové stránky průběžně doplňuje informacemi o prohlubování komercionalizace vysokého školství
u nás i ve světě a o protestních aktivitách studentů.
http://vzdelaninenizbozi.cz/

V hlavním městě Běloruska – Minsku,
proběhla pokojná demonstrace proti kritickému ekonomickému stavu
země a zmanipulovaným prezidentským volbám, ve kterých počtvrté zvítězil „poslední evropský diktátor“ Alexandr Lukašenko, vládnoucí od roku
1994. Hned po volbách bylo zatčeno
sedm opozičních prezidentských kandidátů. Více než 70%z asi sedmi set
zatčených účastníků protivládních
protestů byli studenti. Velké množství
z nich bylo vyloučeno ze studia, někteří byli ve zmanipulovaných procesech odsouzeni k několika letům
vězení v pracovních táborech. Malá
část vyloučených studentů našla azyl
nebo dotované útočiště na univerzitách např. v Polsku nebo v ČR.

NĚMECKO
2009
Okupační stávky
Přetížené studijní ročníky, přeplněné posluchárny, sociální nerovnost v přístupu ke vzdělání, poplatky za studium, chronické podfinancování univerzit, převedení někdejších desetisemestrálních studijních cyklů na šesti- nebo sedmisemestrální
bakalářské cykly při zachování stejného množství studijních
požadavků, nedostatečná pružnost nově zaváděných cyklů bakalářského a magisterského studia – to byly hlavní důvody, proč se tisíce německých studentů rozhodly obsadit
prostory univerzit v nejméně třiceti pěti nemeckých městech.
Osm stovek studentů obsadilo velkou posluchárnu berlínské Humboldtovy univerzity; vedení školy tu dokonce najalo strážní službu, aby znemožnila přístup do hlavní budovy.
Více než stovka studentů obsadila největší posluchárnu na
bavorské univerzitě v Mnichově. Na univerzitách ve Frankfurtu nad Mohanem a v Tübingenenu vedení nechalo vyklidit
posluchárny těžkooděnci. Zatímco jednotlivé spolkové země
tvrdily, že potřebné změny mohou provést samotné školy,
univerzity argumentovaly nedostatkem peněz: tvrdily, že jim
ročně chybí více než miliarda eur (zhruba 25,5 miliardy korun). Ministryně školství Annette Schavan vyjádřila částečné
pochopení pro požadavky studentů a připustila, že při aplikování reformy vysokých škol se vyskytly „řemeslné“ chyby.
„Bod zlepšení výuky sdílím,“ prohlásila. Zároveň však také poukázala na to, že navzdory hospodářské krizi se v Německu
do vzdělání údajně nikdy neinvestovalo tolik co nyní.

USA
3. 4. 2010
Demonstrace proti zvyšování školného a rušení studijních programů
Tisíce studentů z mnoha univerzit po celé USA pod heslem „March 4 day of action to
defend public education“ demonstrovali proti opětovnému zvyšování školného (někde až o 30%) a rozpočtovým škrtům projevujícím se mimo jiné v rušení mnoha studijních programů. Za masivní podpory členů akademického sboru a rodičů studenti
zablokovali dálnice, okupovali veřejné parky, univerzity a koleje v mnoha městech
USA. Experti upozorňují, že americké školství bude v následujících letech čelit ještě
mnohem závažnějším finančním problémům, protože již vyčerpalo federální stimulační příspěvky, díky kterým se dočasně podařilo zabránit propouštění zaměstnanců
a rušení studijních programů. Předsedkyně studentského senátu kalifornských vysokých škol situaci komentovala prohlášením: „Jak máme zachránit budoucnost, když
se ani nemůžeme dostat na vyučování?“

EGYPT
březen 2010
Demonstrace proti začlenění tří mešit do seznamu židovského kulturního dědictví
Tisíce studentů a pedagogů z velkého množství univerzit napříč celým Egyptem zorganizovalo protestní pochody proti kontroverznímu
rozhodnutí Izraele začlenit jeruzalémskou mešitu Al Aksá a dvě mešity na okupovaném Západním břehu do seznamu židovských kulturních památek. Protestující se obávali, že tyto kroky Izraele mají podpořit postupnou judaizaci Jeruzaléma, že by mohl následovat zákaz
vykonávání obřadů a sdružování v těchto mešitách, a že nakonec
by Al Aksá měla být zbourána a nahrazena synagogou. Studenti
vyzvali muslimy po celém světě, aby zahájili hladovku a modlitby za
chrám Al Aksá, a zároveň apelovali na vůdčí představitele arabských států, aby vytvořili silnou pozici proti Izraeli na summitu
v libyjském Tripolisu a podpořili Palestinu v ukončení diplomatického
vyjednávání s Izraelem. Nesli antisionistické bannery s nápisy jako:
„Nepotřebujeme odsouzení a ponížení, potřebujeme pušky.“
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VELKÁ BRITÁNIE
23. 2. 2011
Demonstrace proti napojení Londýnské ekonomické školy na režim Moammara Kaddáfiho.
Na dvě stovky studentů Londýnské
školy ekonomické (LSE) demonstrovalo proti napojení univerzity na režim
Moammara Kaddáfího. Protesty byly
reakcí na rozhodnutí školy příjmout
peněžní dar (1,5 milionu liber) zaštítěný diktátorovým synem Sajfem al-Islámem, který na LSE vystudoval magisterský i doktorandský program. Asi
dvanáct studentů vtrhlo do kanceláře rektora a dožadovalo se, aby univerzita s okamžitou platností přerušila
veškeré konexe s libyjským vůdcem
a vrátila částku 300 000 liber, kterou již
utratila. Studenti navrhovali, aby tyto
peníze byly poskytnuty studentům
bez zdrojů nebo rodinám, jejichž členy režim zavraždil. Také požadovali,
aby byl Sajfu al-Islámu Kaddáfímu
zrušen absolventský titul.

VELKÁ BRITÁNIE
10. 11. 2011
Demonstrace proti zvyšování školného
Do ulic Londýna vyrazilo na 10 000 studentů, aby opět dali najevo nesouhlas s razantním zvyšováním školného, se škrty ve
vzdělání a s podřizováním školské politiky
trhu. Velké pobouření vyvolalo nasazení
4000 policistů, včetně těžkooděnců a jezdecké divize, která po středověkém způsobu na koních najížděla do davu studentů. Policie navíc rozeslala studentům, kteří
se zúčastnili demonstrací v předchozím
roce, stovky výhružných dopisů, v nichž je
varovala před tvrdým postihem.

ČESKÁ REPUBLIKA
2011–2012
Iniciativa Za svobodné vysoké školy
Iniciativa Za svobodné vysoké školy vznikla
v prosinci 2011. U jejího zrodu stali studenti
FAMU a FF UK, kteří 14. prosince 2011 uspořádali demonstraci na podporu stanovisek
České konference rektorů a Rady vysokých
škol k předloženým věcným záměrům zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci
studentům. V současnosti iniciativa sdružuje
studenty a vyučující několika vysokých škol
v celé České republice a je otevřena i zástupcům široké veřejnosti. ZSVŠ se staví proti
navrhovaným reformním zákonům, v nichž
vidí hrozbu pro autonomii vysokých škol i celkovou kvalitu českého terciárního vzdělávání, neboť se domnívá, že reformy povedou
k podřízení škol zájmům politických a ekonomických elit. Iniciativa považuje za zásadní zachování samosprávného charakteru
vysokých škol a široké dostupnosti vzdělání.
Dosud iniciativa Za svobodné vysoké školy
uspořádala řadu informativních a protestních akcí: veřejných debat, demonstrací
a happeningů.

ŠPANĚLSKO
2011
Hnutí Indignados
Hnutí Indignados neboli Rozhořčených, jak si demonstranti říkají, v polovině května založilo protestní tábor na
madridském náměstí Puerta del Sol. Protestujícím se nelíbí
dopady ekonomické krize, nevýhodné hypotéky a hlavně obrovská nezaměstnanost. Vláda podle nich nebere
ohledy na potřeby lidí. Zatím největší střet mezi policií
a demonstranty od začátku protestů si vyžádal nejméně
dvacet zraněných.
Demonstrace se konají i v dalších španělských městech, organizátoři k jejich plánování využívají internetové
sociální sítě jako Facebook nebo Twitter. Španělská vláda
doufala, že řešení krize počká až do předčasných listopadových voleb, analytici ale stále více sázeli na bankrot
španělské ekonomiky a premiér José Luis Zapatero musel
uklidňovat investory. Ani Rozhořčení na nový kabinet čekat nechtěli – Zapaterovi předložili dlouhý seznam požadavků a nesplněných volebních slibů.

EGYPT
27. 4. 2011
Demonstrace proti normalizaci
vztahu s Izraelem
Stovky studentů několika káhirských univerzit, napojených na
řadu studentských spolků (Socialist Students, Haqy Movement,
Tahrir Movement, Amal Students,
The Coalition of Democratic Students, Egyptians Against Zionism)
se shromáždily před Káhirskou univerzitou a pochodovaly až k izraelské ambasádě za skandování
hesel vyzývajících k ukončení dohody z Camp David a odsuzujících izraelskou okupaci Palestiny.
V reakci na prohlášení izraelského
prezidenta Šimona Perese, který
volal po oživení vztahů Izraele
s mladými lidmi na Blízkém východě, především v Egyptě, studenti
požadovali ukončení přátelských
vztahů s Izraelem.

CHILE
květen–prosinec 2011
Demonstrace za rovné šance ve vzdělávání a proti školnému
Protestní happeningy vyhlásila Studentská konfederacev čele
s Camillou Valejo. Studenti požadovali bezplatné studium na vysokých školách a stažení vládních plánů reformy vzdělávacího
systému, změnu systému vzdělávání zděděného z dob Pinochetovy diktatury, zvýšení výdajů na školství a rovný přístup ke státnímu
vzdělání. V současnosti ze studentů, kteří kvůli chudobě svých rodičů žádají o stipendium, má šanci uspět pouze 40%. Studenti zahájili protesty velkou demonstrací poté, co se jejich vyjednavači
nedohodli s vládou na stažení připravované reformy školství. Demonstrace proti pravicové vládě v čele s miliardářem Sebastiánem Piñerou podpořilo na sedmdesát dalších organizací včetně
odborových svazů a sdružení učitelů. Demonstrace se však zvrhla
v explozi násilností, kdy na sto tisíc školáků a univerzitních studentů
se pustilo do boje s policií a desítky jich obsadily televizní stanici,
aby mohly zveřejnit své požadavky v živém vysílání. Po prvních
dnech protestů bylo zatčeno přes osm set lidí. Po brutálním policejním zásahu proti školákům prezidentka Studentské konfederace Camilla Villejo vyzvala národ, aby stávkující studenty podpořil
tím, že v 9 hodin večer všichni začnou bouchat pánvemi a hrnci
(tímto způsobem se lidé svolávali do ulic v dobách Pinocheta).
Její výzva se bleskově rozšířila internetem a následovala noc plná
řinčení, spontánních pouličních festivalů.

USA
17. 9. 2011 – současnost
Obnovení studentského aktivismu v USA
Do protestního hnutí Occupy Wall Street se zapojilo mnoho studentů z univerzit po
celé USA, kteří se solidarizovali s hnutím a jeho požadavky. Studenti pořádají protestní
pochody a diskuze, na mnoha univerzitách, např. na Kalifornské univerzitě v Berkley
nebo na Harvardské univerzitě, si staví komunitní stanová městečka. Studenti se zajímají především o specifická témata, jako je zvyšování poplatků za studium, nepřekonatelná zadluženost jak samotných studentů, tak státu, a chabé vyhlídky na získání
práce. Studenti je ovšem chápou v širším kontextu ekonomické nerovnosti, na kterou
upozorňuje hnutí Occupy. Zapojení studentů do hnutí bývá s nemalým očekáváním
označováno jako omlazení studentského aktivismu. Po mnohaleté odmlce, ve které
se studenti zabývali spíše interními tématy, se nyní podobně jako v 60. letech 20. století více angažují ve všeobecných politických a společenských tématech.

EGYPT
2011
Okupační stávka proti školnému a za odstoupení vedení univerzity

SENEGAL
1. 2. 2012
Demonstrace proti třetí kandidatuře prezidenta Abdoulayeho Wadeho

Půl roku po odstoupení prezidenta Husního Mubáraka stovky studentů okupovaly největší státní univerzitu
v Káhiře, prestižní Americkou univerzitu (AUC), známou tím, že vychovávala studenty z movitých rodin, napojených na prorežimní struktury. Studenti si stěžovali na neúměrné navyšování školného, které je osmkrát
vyšší než průměrný příjem běžného egyptského občana. Studenti spolu se zaměstnanci upozorňovali na
masivní zneužívání pracovníků, kteří pracovali bez uzavření smlouvy, bez nároku na pojištění nebo benefity
a někdy i v šestnáctihodinových směnách. Protestovali také proti setrvání ve funkci děkanů, úzce napojených na rozpuštěnou stranu prezidenta Hosniho Mubáraka. V důsledku studentské okupace byl rektor univerzity donucen odstoupit s funkce. Okupační stávka v Káhiře inspirovala také studenty univerzity ve Faj
júmu, kteří požadovali volenou obměnu vedení školy. S podobnými požadavky vystoupilo mnoho dalších
studentů z různých fakult a škol po celém Egyptě.

Tisíce studentů a dalších občanů Senegalu demonstrovalo v Dakaru
proti rozhodnutí nejvyššího soudu, který povolil pětaosmdesátiletému
prezidentovi Abdoulayemu Wademu (ve funkci již jedenáct let) aby
na tuto funkci kandidoval potřetí, ačkoliv ústava povoluje pouze dvě
období. Mezinárodní pozorovatelé i obyvatelé Senegalu upozorňovali
na zmanipulované rozhodnutí. Demonstrace se druhý den v reakci na
smrt jednoho ze studentů zvrhla v násilnosti a vážné potyčky s policií.

2012
3 měsíce

