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Betreft: Steun voor studenten uit Belarus om te studeren aan universiteiten in de EU

In Belarus zetten duizenden mensen zich in voor de democratie, terwijl de hevige protesten blijven 
aanhouden. In een wanhopige poging om de activiteiten van de jonge demonstranten te beteugelen, 
heeft Loekasjenko ertoe opgeroepen diegenen die de protesten in het openbaar steunen, hun studies 
of baan niet te laten voortzetten.

De EU moet spoedig actie ondernemen. Wie strijdt voor democratische waarden, mag niet worden 
gestraft door midel van ontneming van het recht op onderwijs of door middel van oproeping voor 
legerdienst.

Wij zijn dan ook ingenomen met het programma EU4Belarus, uit hoofde waarvan met 24 miljoen EUR 
wordt bijgedragen aan een grotere veerkracht en aan de positie van maatschappelijke organisaties in 
Belarus, en 8 miljoen EUR beschikbaar wordt gesteld voor beurzen om in de EU te gaan studeren.

Jammer genoeg zijn de criteria voor de verdeling van deze middelen nog onbekend, zodat het geld 
nog niet kan worden toegewezen. Vandaar hebben wij de volgende vragen:

1. Wanneer wordt deze steun operationeel, zodat de studenten er gebruik van kunnen maken en 
zijn geen represailles hoeven te vrezen?

2. Aan de hand van welke criteria zullen de middelen worden verdeeld? Wordt er rekening 
gehouden met geloofwaardige inspanningen uit het verleden om vervolgde Belarussische 
studenten te helpen, bijvoorbeeld als voorwaarde om universiteiten in aanmerking te laten 
komen in het kader van de toekenning van studiebeurzen?

3. Zal de flexibiliteit er zijn om de ontvangers steun te verlenen voor een taalcursus of 
voorbereidende cursus?


