Kraków, 16 czerwca 2020

Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu
“Stanowiska Towarzystwa Doktorantów wobec nietolerancyjnej retoryki”

W związku z prośbą o przedstawienie opinii przez Komisję Rewizyjną w sprawie projektu
stanowiska Towarzystwa Doktorantów wobec nietolerancyjnej retoryki oraz dyskusji toczącej się
na grupie mailingowej Rady Towarzystwa Doktorantów, Komisja Rewizyjna, po przyjrzeniu się
sprawie, uznała, co następuje.
Zdaniem Komisji Rewizyjnej Towarzystwo Doktorantów nie powinno angażować się w obecny
spór mający charakter światopoglądowy oraz polityczny. Chociaż przygotowany projekt
stanowiska TD UJ pozornie wydaje się wyważony i nie wskazuje żadnych konkretnych
wypowiedzi czy osób, to jednak w kontekście rozgorzałej w ostatnich dniach debaty jest
oczywiste, do których i czyich wypowiedzi należy go odnosić. Nie przywołując żadnych
cytatów, ani całych wypowiedzi i ich kontekstu w trwającej debacie światopoglądowej i
politycznej, projekt stanowiska wprost sugeruje, jakie treści rzekomo niosą ze sobą wypowiedzi,
do których w sposób oczywisty - choć nie wprost - się odnosi. Miałoby to być np. szerzenie
nienawiści i pogardy, usprawiedliwianie dyskryminacji czy wręcz przemocy wobec konkretnych
osób czy grup osób, podczas gdy jest to kwestia interpretacji i subiektywnych odczuć; można to
wręcz uznać za daleko idącą manipulację i imputowanie przesłania, od którego rzeczywiste
intencje polityków, o których wypowiedzi chodzi, są lub też mogą być (ponieważ to również jest
kwestią interpretacji) odległe.
Użycie tak mocnych sformułowań i wyraźnych sugestii w stanowisku Towarzystwa Doktorantów
uważamy za nieuprawnione. Ponadto zwracamy uwagę, że zajęcie jakiegokolwiek stanowiska w
tej sprawie stanowiłoby w praktyce polityczną deklarację w imieniu całej społeczności
doktorantów, co w perspektywie odbywającej się kampanii prezydenckiej jest szczególnie

niewskazane i nie powinno mieć miejsca. Towarzystwo Doktorantów nie jest organem
powołanym do działalności politycznej.
Rozumiemy jednak, że część naszej społeczności może mieć negatywne odczucia w związku z
budzącymi kontrowersje wypowiedziami polityków, dlatego z projektu stanowiska zasadne
byłoby pozostawienie części informacyjnej, czyli przypomnienie o istnieniu Komisji
Antydyskryminacyjnej, Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania, Pełnomocnika
Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów czy Studenckiego Ośrodka Wsparcia i
Adaptacji UJ, do których w razie potrzeby można się zwracać.
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