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valkovenäläisille opiskelijoille suunnatusta opiskelijavaihto-ohjelmasta
Ehdotus
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,
että se käynnistää valkovenäläisille opiskelijoille suunnatun opiskelijavaihtoohjelman vuosiksi 2022–2025.
että Pohjoismaiden ministerineuvosto varaa budjetistaan rahaa tulevaa valkovenäläisten opiskelijoiden vaihto-ohjelmaa varten.
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,
että ne koordinoisivat ohjelman toteutusta yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa.
Taustaa
Valko-Venäjän poliittinen tilanne on pitkään ollut huono. Ihmisoikeuksia loukataan
jatkuvasti, ja ihmisoikeusjärjestöjen mukaan ihmisoikeustilannetta arvostelleita pidätettyjä ihmisiä on maassa jopa 40 000. Tilanteesta ovat kärsineet suoraan myös opiskelijat, jotka ovat arvostelleet hallintoa ja sen seurauksena menettäneet opiskelupaikkansa. Heitä on eri lähteiden mukaan yli 360.
Pohjoismaiden neuvosto on vuosien ajan kiinnittänyt erityistä huomiota Valko-Venäjän demokratiakehityksen ongelmiin. Pohjoismaiden neuvoston tavoitteena on edistää Valko-Venäjän opposition, kansalaisjärjestöjen ja valtaa pitävien puolueiden välistä poliittista vuoropuhelua ja sitä kautta tukea maan demokratiakehitystä ja edistää sananvapautta, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa. Tähän liittyy vuoropuhelun edistäminen ja rakentaminen Valko-Venäjän tulevan sukupolven kanssa. Nuorisoyhteistyön ja koulutusvaihdon tiivistäminen on avainasemassa.

Dnro 21-00118-2

Kansainvälisessä strategiassamme todetaan, että ”maasta ja puoluepoliittisista rajanvedoista riippumatta Pohjoismaille on olennaista syvä kunnioitus demokratiaa, oikeusvaltiota, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia kohtaan. Kyseisiä arvoja pidetään
Pohjoismaissa itsestään selvinä, mutta monissa maissa ne eivät sitä ole. Pohjoismaat
voivat vaikuttaa muihin maihin puolustamalla selkeästi näitä arvoja.” Valkovenäläisten opiskelijoiden tukeminen on konkreettinen tuki ja samalla viesti ulkomaailmalle,
että valkovenäläisiä ihmisiä ja kansalaisyhteiskuntaa ei ole unohdettu.
Koulutus on Pohjoismaissa erittäin tärkeä yhteinen arvo. Pohjoismaiden viime vuosien menestys kansainvälisissä vertailututkimuksissa on herättänyt huomiota. Pohjola on pärjännyt erityisesti koulutusjärjestelmää, yliopistoja ja huippututkimusta, innovatiivisuutta ja teknologian hyödyntämistä koskevissa tutkimuksissa. Pohjoismailla on aiemmin ollut koulutusyhteistyötä EU:n kanssa, jossa ministerineuvosto
hallinnoi EU-ohjelmaa, joka rahoitti opiskelijaliikkuvuutta Valko-Venäjältä Euroopan
maihin. Ohjelma päättyi vuonna 2018.
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