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Vastaus Pohjoismaiden neuvoston Suomen, Ruotsin, Tanskan 

ja Islannin hallituksille esittämään kirjalliseen kysymykseen 

(E17/2018) Students at Risk -ohjelman perustamisesta 

Pohjoismaiden neuvoston kirjallinen kysymys E17/2018 Suomen, 

Ruotsin, Tanskan ja Islannin hallituksille kuuluu seuraavasti: 

Onko Students at Risk -ohjelman perustamisesta keskusteltu ja onko 

Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Islannissa kiinnostusta perustaa 

vastaavanlainen ohjelma? 

Vastaus kirjalliseen kysymykseen E 17/2018 

Tanskan, Suomen, Islannin ja Ruotsin hallitukset haluavat alkuun viitata 

ilmoitukseen, joka koskee Pohjoismaiden ministerineuvostolle annettua 

suositusta 11/2018 vaarassa olevien opiskelijoiden tukemisesta. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston ilmoituksesta käy ilmi, että sen 

selvittäminen, voidaanko Students at Risk -ohjelma perustaa kaikkiin 

Pohjoismaihin, on luonteeltaan kansallinen asia, eikä koulutus- ja 

tutkimusministerineuvosto (MR-U) näin ollen käsittele sitä. Seuraavassa 

esitetään siksi kunkin maan erillinen vastaus. 

Tanskan vastaus 

Tanskassa ei ole käyty keskusteluja tämänkaltaisen aloitteen perustamisesta. 

Tanskan koulutus- ja tutkimusministeriö seuraa kuitenkin hanketta ja 

Norjassa saatavia kokemuksia mielenkiinnolla. Tässä yhteydessä 

mainittakoon, että Tanska varaa vuosittain 45 miljoonaa Tanskan kruunua 

kolmansista maista tulevien opiskelijoiden vapaapaikka- ja 

apurahajärjestelmiin. 



2 (3) 

 
 

Suomen vastaus 

Aloite on kiinnostava, ja ajatukseen keskustella asiasta suhtaudutaan 

myönteisesti. Keskustelua aiheesta on Suomessa käyty jonkin verran, mutta 

tällaisen ohjelman valmistelusta tai sen tarvetta, hyötyä tai kustannuksia 

koskevasta selvityksestä ei ole tehty päätöksiä. 

Islannin vastaus 

Islannissa ei ole keskusteltu Students at Risk -ohjelman perustamisesta, 

mutta Norjassa toimivaa ohjelmaa seurataan mielenkiinnolla, vaikka tällä 

hetkellä Islannissa ei suunnitellakaan vastaavan ohjelman käynnistämistä 

kansallisella tasolla.  

Ruotsin vastaus 

Tällä hetkellä Ruotsissa ei ole hallituksen tai viranomaisten käynnistämää 

Students at Risk -ohjelmaa, eikä tällaisen ohjelman perustamisesta käydä 

keskustelua kansallisella tasolla. 

Ruotsi pitää Norjan Students at Risk -ohjelmaa kuitenkin tärkeänä ja katsoo 

ohjelman tavoitteen, eli että opiskelijat valmistumisensa jälkeen voivat 

edesauttaa demokratisointia ja ihmisoikeuksiin liittyvän osaamisen 

levittämistä kotimaissaan, täyttävän tehtävänsä. Akateeminen vapaus on yksi 

demokratian kulmakivistä, jota on aina vaalittava. Eri poliittisia taustoja 

edustavien politiikkojen keskuudessa vallitsee Ruotsissa yksimielisyys 

akateemisen vapauden ja riippumattoman tutkimuksen turvaamisen 

tärkeydestä.  

Monet Ruotsin oppilaitokset ovat osoittaneet suurta kiinnostusta 

demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyviin kysymyksiin, ja jotkut oppilaitokset 

ovat myös tehneet työtä vastaavanlaisen Scholars at Risk -ohjelman parissa.  

Lisäksi Ruotsin valtio myöntää vuosittain 150 miljoonaa Ruotsin kruunua 

kehitysmaista tulevien opiskelijoiden stipendeihin Ruotsissa suoritettavia 

opintoja varten.  

Ruotsi tukee kehitysavun puitteissa monia hankkeita ja organisaatioita, jotka 

tukevat ja auttavat suoraan vaarassa olevia ihmisoikeuksien puolustajia ja 

kansalaisyhteiskunta-aktiiveja ympäri maailmaa. 
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Tanskan, Suomen, Islannin ja Ruotsin hallitusten puolesta 

 

Helene Hellmark Knutsson 

Korkeakoulu- ja tutkimusministeri  


