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Předmět: Podpora, která umožní běloruským studentům studovat na univerzitách v EU

V Bělorusku bojují tisíce lidí za demokracii a země je i nadále zachvácena intenzivními 
demonstracemi. Protože se Lukašenko zoufale snaží potlačit aktivity mladých demonstrantů, vyzval k 
tomu, aby byli lidé, kteří veřejně podporují demonstrace, vyhozeni ze škol a propuštěni z práce.

EU musí urychleně začít jednat. Lidé, kteří bojují za demokratické hodnoty, nesmějí být potrestáni 
tím, že budou zbavení práva na vzdělání a odvedeni do vojenské služby.

Vítáme proto program EU4Belarus, který se zavázal, že přispěje 24 miliony EUR na posílení odolnosti 
a zlepšení postavení běloruské občanské společnosti, přičemž 8 milionů z této částky bude 
vynaloženo na stipendia a studijní příspěvky určené na studium v EU.

Systém distribuce této pomoci však bohužel doposud není znám, a příslušné prostředky proto stále 
nebyly přiděleny. Pokládáme proto tyto otázky:

1. Kdy začne tato podpora fungovat v praxi, aby ji studenti mohli využít a vyhnout se odvetným 
opatřením?

2. Na čem bude založena její distribuce? Budou zohledněny předchozí důvěryhodné snahy o 
poskytování pomoci pronásledovaným běloruským studentům, např. jako podmínka pro to, aby 
byly univerzity způsobilé pro udělování stipendií?

3. Budou podmínky natolik pružné, aby příjemcům umožnily získat podporu určenou na studium 
jazyka či přípravná studia?


