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för ett studentutbytesprogram för vitryska studenter
Förslag
Nordiska rådets finska delegation föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att den påbörjar ett studentutbytesprogram riktade till vitryska studenter för
åren 2022 - 25.
att Nordiska ministerrådet reserverar pengar i sin budget för det nya student-programmet.
Nordiska rådets finska delegation föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna
att tillsammans med Nordiska ministerrådet koordinerar genomförandet av
programmet.
Bakgrund
Den politiska situationen i Vitryssland har länge varit svag. Mänskliga rättigheter
kränks ständigt och enligt människorättsorganisationer finns det upp till 40 000 personer fängslade som har kritiserat människorättssituationen i landet. Detta inbegriper också studenter som har kritiserat administrationen och som resultat har förlorat
sin studieplats. Enligt olika källor finns det mer än 360 studenter som direkt blivit påverkade av situationen.
Under många år har Nordiska rådet ägnat särskild uppmärksamhet åt problem med
demokratisk utveckling i Vitryssland. Nordiska rådets mål är att främja politisk dialog
mellan den vitryska oppositionen, de icke-statliga organisationerna och den styrande
makten och därigenom stödja landets demokratiska utveckling och främja yttrandefrihet, tolerans och jämlikhet. Detta inkluderar främjandet och byggandet av en dialog med den framtida vitryska generationen. Ett tätare ungdomssamarbete och utbildningsutbyte är centralt.
Vår internationella strategi säger att ”Norden har oavsett land och partipolitiska skiljelinjer en djup respekt för demokrati, rättsstatsprincipen, jämställdhet och mänsk-
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liga rättigheter. Dessa värden tas för givet i de nordiska länderna, men är inte en
självklarhet i andra länder. Norden kan göra en skillnad i världen genom att med en
tydlig röst försvara dessa värden.” Att stödja vitryska studenter är ett konkret stöd
och samtidigt en signal till omvärlden att det vitryska folket och det civila samhället
inte har glömts bort.
Utbildning har ett viktigt gemensamt värde i de nordiska länderna. De nordiska ländernas framgång under de senaste åren i internationella jämförande studier har väckt
uppmärksamhet. Speciellt framgångsrika är de nordiska länderna då det gäller utbildningssystem, universitet och banbrytande forskning, samt innovation och teknikanvändning. De nordiska länderna har tidigare haft ett utbildningssamarbete med
EU och där ministerrådet förvaltade ett EU-program som finansierade studentrörlighet från Vitryssland till europeiska länder. EU-programmet avslutades 2018.
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