
Svar rek. 11/2002 Studentutbytesprogram för vitryska studenter 

 

 Rekommandationen har följande lydelse  
Nordisk Råd rekommanderar, de nordiska regeringarna att   

  
• påbörja ett studentutbytesprogram riktat till belarusiske studenter för åren 2023 – 26 för att stödja de 
demokratiska krafterna i Belarus.  

• tillsammans med Nordiska ministerrådet koordinera genomförandet av programmet.  
 

Svar: 

 
De nordiska regeringarna delar Nordiska rådets bekymmer om situationen i Belarus och hotet mot 
akademisk frihet, demokrati och det civila samhället. De ställer sig positivt till åtgärder som främjar 
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.Situationen i Ukraina gör det dock svårt att 
främja ett formellt utbytessamarbete med studenter från Belarus och rekommendationen anses av EK-
U först och främst i denna stund krävas behandling på utrikespolitisk nivå.  
 
Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna har redan våren 2022 uppmanat lärosäten och 
forskningsfinansiärer till att upphöra samarbete med statliga institutioner i Ryssland och Belarus efter 
invasionen i Ukraina. Alla de nordiska regeringarna har även ställt sig bakom beslutet att suspendera 
Ryssland och Belarus från Bologna Follow-up Group och dess stödstrukturer.  
 
Innom MR-Us nuvarande budget finns ej finansiering till ett särskilt studentutbyte riktat till studenter 
från Belarus. Regeringarna skulle därför behöva besluta att finansiera ett särskilt program med nya 
pengar för att kunna fullföra rekommendationen. Tidsramen till att etablera ett sådant program redan  i 
2023 är inte realistisk, varken nationellt eller nordiskt, då budget för årets aktiviteter är redan fastställd.  
Att etablera ett nytt utvecklingssamarbete utan att involvera universitet och andra statliga instutioner 
anses dessutom ej vara ändamålsenligt. 
 
Norge har redan ett etablerat ”Students at Risk” program som finansieras av  Utenriksdepartementet. 
Programmet är bl.a. öppet för nominerade studentaktivister från Belarus.  I 2020 gjordes en 
extraordinär antagning för Belarus i programmet och hösten 2021 deltog tre studenter från Belarus. I 
Finland udreds nu möjligheten att starta en”Students at risk” verksamhet, liknande den som nu finns i 
Norge. Belarusiska studenter kan även söka stipendier för studier i Sverige, bland annat inom Svenska 
institutets program ”SI Scholarship for Global Professionals”. Svenska institutet har nyligen startat 
programmet ”SI Creative Partnerships Programme” där Belarus ingår som programland. Inom 
programmet ges stöd till projekt som ska bidra till bättre förutsättningar för en demokratisk utveckling 
och till respekt för de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten i programländerna. Flera av de 
nordiska lärosätena är dessutom engagerade i ”Scholars at risk” och många har aktivt tagit initiativ i att 
hjälpa nyanlända personer och studerande som vill ta upp universitetsstudier i Norden.  
 

De nordiska regeringarna anser därmed att är rekommendationen inte kan uppfyllas. 
 
 
 



 


