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w sprawie przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku młodzieży akademickiej
oraz zagrożeniom aktami terroryzmu na uczelniach

Prezydium  Konferencji  Rektorów  Akademickich  Szkół  Polskich  (KRASP)  w  obliczu
zagrożenia postępującym procesem używania przez młodzież akademicką narkotyków, a także
innych szkodliwych dla zdrowia substancji,  zwraca się  do rektorów uczelni  członkowskich
KRASP,  do  rektorów  pozostałych  polskich  uczelni  oraz  do  Parlamentu  Studentów  RP o
podjęcie  działań  mających  na  celu  zapobieganie  i  przeciwdziałanie  tym  patologicznym
zjawiskom.

Działania uczelni powinny polegać m.in. na przeprowadzaniu odpowiednich obowiązkowych
szkoleń  przeznaczonych dla  studentów pierwszego roku oraz  dla  nauczycieli  akademickich
pełniących  funkcje  opiekunów  grup  studenckich.  Szkolenia  takie  powinny  zostać
przeprowadzone w pierwszym miesiącu zajęć, we współpracy z lokalnymi władzami, organami
policji, służbami medycznymi i innymi organizacjami.

Apelujemy do tych spośród naszych uczelni członkowskich, które jeszcze tego nie uczyniły, o
podpisywanie  z  lokalnymi  komendami  policji  porozumień  w  sprawie  udostępniania
powołanym do tego celu jednostkom i służbom obiektów akademickich (domów studenckich)
w  celu  prowadzenia  działań  operacyjnych  mających  na  celu  zapobieganie  przestępstwom
zagrażającym zdrowiu młodzieży oraz zatrzymywanie sprawców takich przestępstw.

Apelujemy  do  władz  uczelni  o  wspieranie  działań  wszystkich  instytucji,  organizacji  i
stowarzyszeń,  zwłaszcza  wywodzących  się  ze  środowiska  studentów,  których  celem  jest
zapobieganie  rozszerzaniu  się  uzależnień  w  środowisku  młodzieży  akademickiej.  W
szczególności  zwracamy  uwagę  na  konieczność  dołożenia  starań  władz  uczelni  w  celu
stworzenia  materialnych  i  organizacyjnych  warunków  dla  właściwego  spędzania  wolnego
czasu  przez  studentów.  Odpowiednia  baza  sportowo-rekreacyjna  może  stać  się  ważnym
elementem walki z patologiami. Także działalność kół naukowych czy studenckich zespołów
artystycznych  może  przyczynić  się  do  odciągnięcia  młodych  ludzi  od  szerzącej  się  coraz
wyraźniej narkomanii; władze uczelni winny zatem wspierać wszelkie inicjatywy zmierzające
do upowszechnienia takich form aktywności studentów.

W związku z narastającym zagrożeniem aktami terroryzmu, których obiektem mogą stać się
także szkoły wyższe,  Prezydium KRASP -  w pełni  popierając apel  Podsekretarza Stanu w
MENiS, prof. Tadeusza Szulca zawarty w piśmie z dn. 2 kwietnia br. - zwraca się rektorów
uczelni członkowskich KRASP, a także do rektorów innych polskich uczelni o podjęcie, we
współdziałaniu  ze  służbami  odpowiedzialnymi  za  bezpieczeństwo publiczne,  decyzji,  które
zabezpieczą nasze uczelnie przed tymi nowymi zagrożeniami.
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