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Presidiet

Presidiets betänkande över
Medlemsförslag
för ett studentutbytesprogram för vitryska studenter
Forslag
Presidiet foreslår at
Nordisk råd rekommanderer de nordiske regjeringene
att påbörja ett studentutbytesprogram riktade till vitryska studenter för åren
2023 - 26.
att tillsammans med Nordiska ministerrådet koordinera genomförandet av
programmet.
Bakgrunn
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.
Hele medlemsforlaget finnes her:
https://www.norden.org/sv/aarende/medlemsforslag-ett-studentutbytesprogramvitryska-studenter
Behandling i Utvalget for kunnskap og kultur (UKK)
UKK behandlade remiss från presidiet om A 1878/presidiet: Medlemsförslag för ett
studentutbytesprogram för vitryska studenter på septembermötet:
Ett enigt utskott ställde sig bakom förslaget. Utskottet framhöll det starka signalvär-
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det som det skulle innebära om ett studentutbytesprogram etablerades och det positiva med att vitryska studenter skulle ges möjlighet att studera i ett nordiskt land. Ett
program skulle kunna få positiva effekter på demokratiutvecklingen och på integrationen mellan Norden och Vitryssland.
Nordisk grön vänster stöttade förslaget men framhöll att man måste ha i åtanke att
Vitryssland inte är det enda landet med auktoritära regimer och att det finns exempel
på att liknande regimer styr och kontrollerar vilka studenter det är som får göra sina
studier i ett annat land.
Nordisk frihet stöttade förslaget men menade att det var många detaljer som måste
redas ut vad gäller finansiering och kriterier.
Den konservativa gruppen ställde sig bakom förslaget men ställde sig frågande till
var medlen till ett program skulle tas ifrån, sett i ljuset av besparingarna på utbildningsområdet.
Presidiets synspunkter
Forslaget er betydningsfullt og aktuelt, og Nordisk ministerråd har den nødvendige
erfaring og kompetanse til å kunne gjennomføre programmet hvis midler tildeles.
Nordisk råds internasjonale strategi 2018-2022 slår fast at Norden, på tvers av land
og partipolitiske skillelinjer, er preget av en dyp respekt for demokrati, rettsstat, likeverd og menneskerettigheter. Strategien slår videre fast at Norden kan gjøre en forskjell i verden ved alltid å være en tydelig røst som står opp for disse verdiene. Å støtte Belarus-studenter, er et konkret tiltak som samtidig sender et tydelig signal til folket og sivilsamfunnet i Belarus at de ikke er glemt.
Presidiet er enig i synspunktene som er kommet frem under høringen i UKK. Å opprette et utvekslingsprogram for studenter fra Belarus vil kreve tildelinger av betydelige midler som trolig ikke finnes innenfor for de nåværende budsjettrammer til Nordisk ministerråd. Det foreslås derfor at forslaget retter seg til de nordiske regjeringene
istedenfor Nordisk ministerråd. Det foreslås dessuten at programmet starter i 2023,
da det grunnet behandlingstiden i Nordisk råd og på regjeringssiden ikke er realistisk
at det starter i 2022.
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