Погляд EvH на ситуацію в Україні
Мир і свобода є передумовами будь-якої університетської співпраці - думка Evangelische
Hochschule Bochum про напад Росії на Україну

Немає виправдання незаконному за міжнародним правом нападу Росії на Україну демократичну та незалежну країну. Ми рішуче засуджуємо його! Ми виявляємо повну
солідарність і співчуття до українців, які в ці моменти бояться за своє життя,
захищаються чи втікають. Наші думки також з усіма людьми в цій країні чи в інших
містах світу, що бояться за своїх родичів, які наразі знаходяться у зонах бойових дій чи
намагаються покинути Україну.
Бохумський Євангельський Університет Прикладних Наук /Evangelische Hochschule
Bochum (EvH) погоджується з точкою зору Конференції Ректорів Університетів
/Hochschulrektorenkonferenz (HRK) та Німецькою Службою Академічних Обмінів
/Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) і обмежує академічний обмін з
Російською Федерацією. Студенти, викладачі та науковці з Німеччини нині не будуть
відвідувати Росію і здійснювати спільні заходи з російськими партнерами.
Запланована екскурсія до Вологди вже була скасована за погодженням зі студентами.
Тому що «Мир і свобода є неодмінними передумовами наукового обміну та співпраці»,
як слушно говориться у спільній декларації держави та університетів NRW. Зокрема, і
як наслідок, з важким серцем ми в значній мірі припиняємо співпрацю з нашими
давніми партнерами з Російської Федерації.
Понад 25 років EvH підтримує тісну співпрацю з російськими університетами, що
фінансуються за програмами DAAD та Erasmus. За ці роки відбулися численні спільні
конференції, проекти, екскурсії та обміни студентами, зав’язалися дружні стосунки та
навіть укладено шлюб. Співпраця з Вологодським державним університетом виникла в
рамках проектів дияконічної допомоги та переросла в мережу обміну викликами та
професійними стандартами соціальної роботи.
Зокрема, співпраця з Курським державним університетом вважалася EvH ознакою
примирення, адже там гітлерівська Німеччина вела найбільший танковий бій Другої
світової війни проти Росії і майже кожна родина пам’ятає загиблих того часу. Співпраця
відбулася за ідеєю Горбачова про спільний «Дім Європи», частиною якого повинні були
стати Німеччина та Росія. Ми все ще вважаємо цю ідею правильною! Проте вже давно
стало очевидним, що це бачення, яке могло б запобігти війні в центрі Європи, зазнало
невдачі. Це було помітно і в нашій співпраці. Ми глибоко шкодуємо про це!
При цьому для нас важливо залишати відкритими канали комунікації, наприклад щодо
в'їзду студентів із російських університетів-партнерів до Німеччини. Їхня участь у
Міжнародній навчальній програмі 2022 у Бохумі буде збережена за умови, що виїзд з
Росії взагалі буде можливий у цій надзвичайно динамічній ситуації. Залишається
ходити по краю прірви, щоб підтримувати «баланс між збереженням зв’язків
відкритими та відправленням чіткого політичного сигналу, також у сфері науки».
EvH зробить усе можливе, щоб підтримати та інтегрувати зацікавлених у навчанні
студентів, які виїхали з України. У цьому нам допоможе досвід з 2015 року та створені
структури. Варто також враховувати, що в Україні навчається 75 тисяч іноземних
студентів, 25 відсотків з яких – вихідці з африканського континенту. Невідомо, скільки
людей з України чи третіх країн приїде до Бохума.

Артикль Бохумського центру вивчення інвалідності / Bochumer Zentrum für Disability
Studies (BODYS) вказує на різноманітність і, перш за все, різну вразливість біженців:
https://www.evh-bochum.de/artikel/bodys-behinderte-menschen-in-ukraine -nicht forgotten.html. Він закликає дотримуватись міжнародних гуманітарних стандартів щодо
будь-якої допомоги, включаючи відповідність керівним принципам IASC та статті 11
Конвенції ООН про права людей з інвалідністю щодо включення людей з інвалідністю
до гуманітарних заходів.
Як університет, де готують спеціалістів із соціальної допомоги та охорони здоров’я, ми
погоджуємося з оцінкою Німецького товариства соціальної роботи /Deutsche
Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA) щодо того, як «швидко можна зруйнувати
стосунки та наскільки тривалими та болючими можуть бути процеси регенерації та
зцілення». Ми вважаємо важливим, щоб ЄС надав «політичні методи та ресурси», щоб
«відверто вітати тих, хто шукає захисту» та відкидати «будь-яку загальну образу,
ненависть чи дискримінацію людей».
Вирішальним є не етнічне походження, а спільне ставлення до миру, як свідчать
глобальні протести – також відважних російських студентів, викладачів та дослідників,
які, незважаючи на жорсткі репресії, наважуються сказати «ні війні». Війна, як і ця,
спрямована проти фундаментальних цінностей свободи, демократії і, перш за все,
людства. Бо війна передбачає не гуманізацію супротивника і створює незмірні
страждання. У цей темний час ми висловлюємо глибоке співчуття народу України.
Бохум, 3 березня 2022 року

