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Przedmiot: Wsparcie dla studentów z Białorusi, które pozwoli im studiować na uczelniach w UE

Na Białorusi tysiące osób walczy o demokrację, a gwałtowne protesty nie ustają. Alaksandr 
Łukaszenka podjął rozpaczliwą próbę ograniczenia protestów młodych ludzi – wezwał do usunięcia 
osób publicznie popierających protesty ze studiów i z pracy.

UE musi działać szybko. Nie można karać tych, którzy walczą o demokratyczne wartości, 
pozbawiając ich prawa do edukacji i wcielając do służby wojskowej.

Z zadowoleniem przyjmujemy zatem program EU4Belarus, w którym zobowiązano się przeznaczyć 
24 mln EUR na budowanie odporności i umacnianie pozycji społeczeństwa obywatelskiego na 
Białorusi; 8 mln EUR z tej kwoty zostanie przeznaczone na stypendia i opłaty za studia w UE.

Niestety nadal nie wiadomo, na jakiej podstawie będzie odbywać się podział tych funduszy, więc 
środków jeszcze nie przydzielono. Dlatego zwracamy się z następującymi pytaniami:

1. Kiedy wsparcie zostanie uruchomione, tak aby studenci mogli z niego skorzystać i uniknąć 
represji?

2. Na czym będzie się opierać podział środków? Czy uwzględnione zostaną wcześniejsze 
wiarygodne działania w celu pomocy prześladowanym białoruskim studentom, np. jako warunek 
przyznawania stypendiów przez uczelnie?

3. Czy przewidziano także elastyczność, która umożliwi beneficjentom uzyskanie wsparcia na 
naukę języka lub kursy przygotowawcze?


