
Голландські інститути знань 

припиняють партнерство з Росією та 

Білоруссю 

 

Російський військовий напад на Україну 

глибоко шокував інститути знань у 

Нідерландах, представленими 

університетами Нідерландів, 

Нідерландською асоціацією 

університетів прикладних наук, 

Королівською Нідерландською академією 

мистецтв і наук, Нідерландською 

науковою радою, Нідерландською 

федерацією Університетські медичні 

центри та The Young Academy. 

 

Це прямий напад на свободу та 

демократію, які є основними цінностями, 

що лежать в основі академічної свободи 

та співпраці. Голландські навчальні 

заклади залишаються повністю 

відданими справі допомоги українським 

студентам та співробітникам. 

 

Університети, університетські медичні 

центри, університети прикладних наук, 

Королівська академія мистецтв і наук 

Нідерландів і Нідерландська 

дослідницька рада вирішили негайно 

призупинити всі офіційні та 

інституційні партнерства з освітніми 

та науковими закладами в Російській 

Федерації та Білорусі до подальшого 

повідомлення. Роблять це у відповідь на 

термінове звернення міністра освіти, 

культури і науки. Спільнота знань у 

Нідерландах підтримує цей заклик, 

водночас нарікаючи на наслідки, які це 

матиме для освіти та досліджень. 

Дослідження процвітають завдяки 

міжнародній співпраці та відкритому 

обміну знаннями, думками та ідеями. 

Тому ми не обмежуємось виконанням 

цього рішення, а підтримуємо 

російських та білоруських науковців, 

викладачів, студентів та організації, 

які виступили проти вторгнення в 

Україну. 

 

Що це означає для студентів, 

співробітників та організацій? Нині в 

голландських дослідницьких 

університетах та університетах 

прикладних наук навчається приблизно 

917 українських, 1653 російських та 



білоруських студентів. Крім того, у 

голландських закладах знань працює 

кілька сотень українських, російських 

та білоруських працівників. 

Голландські дослідницькі 

університети, університети прикладних 

наук, Королівська академія мистецтв і 

наук Нідерландів, Нідерландська 

дослідницька рада та університетські 

медичні центри мають десятки офіційних 

партнерських відносин з Росією та 

Білоруссю. Наслідками рішення буде 

наступне: Російські та білоруські 

студенти, викладачі та науковці, які 

зараз перебувають у Нідерландах, 

зможуть залишитися тут, а заклади, де 

вони працюють чи навчаються, будуть 

максимально підтримувати їх. 

Голландським студентам, викладачам та 

дослідникам у Росії та Білорусі 

настійно рекомендується повернутися 

до Нідерландів, якщо це безпечно. 

 

Для отримання додаткової інформації 

відвідайте веб-сайт міністерства 

закордонних справ Нідерландів: 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/rusland/reizen/reisadvies. 

 

Усі форми партнерства в галузі освіти 

та досліджень з Росією та Білоруссю 

мають бути негайно припинені. Це 

означає, що діяльність, охоплена цими 

партнерствами, буде припинена до 

подальшого повідомлення. Неможливо 

здійснювати подальші фінансові 

операції та обмін даними та знаннями. 

 

Забороняється проводити подальші 

колективні заходи (наукові чи інші), а 

учасникам з російських та білоруських 

закладів брати участь заборонено. 

Ніякі нові проекти співпраці не будуть 

ініційовані, а також не будуть 

ініційовані нові ініціативи в рамках 

існуючих проектів співпраці. 

 

Дослідники, пов’язані з російськими та 

білоруськими установами, не будуть 

запрошені до участі в екзаменаторах чи 

членах комітетів для оцінки 

дослідницьких пропозицій. У контексті 

свого багатонаціонального партнерства 

голландська дослідницька спільнота 

працюватиме над забезпеченням єдиного 

фронту у відносинах з Росією та 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/rusland/reizen/reisadvies


Білоруссю. 

 

Допомога для українських, російських 

та білоруських студентів та 

співробітників 

 

Натомість, наше довгострокове плідне 

партнерство з українськими 

дослідниками та організаціями 

триватиме безперервно, наскільки 

дозволяють обставини. Також буде 

надано підтримку російським та 

білоруським студентам та 

співробітникам. Це матиме такі форми: 

Наразі в Нідерландах навчається 

приблизно 917 українських студентів і 

кілька сотень українських 

співробітників. Вони живуть у великій 

невизначеності щодо наслідків війни 

для їхніх сімей та особистого 

становища. Усі установи контактують з 

цими українськими громадянами та 

надають підтримку, якщо це необхідно. 

Усі дослідницькі університети, 

відповідні університети прикладних 

наук, Королівська академія мистецтв і 

наук Нідерландів та Нідерландська 

дослідницька рада надають кошти 

українським та російським студентам та 

співробітникам у Нідерландах, які 

зазнають гострих фінансових труднощів 

унаслідок війни. , напр через 

відсутність доступу до своїх 

банківських рахунків. Крім того, 

заклади знань прагнуть запропонувати 

безпечне місце українським студентам, 

викладачам та дослідникам, які 

покинули рідну країну. У співпраці між 

The Young Academy 

UAF, університети, університетські 

медичні центри, університети 

прикладних наук, Королівська академія 

мистецтв і наук Нідерландів, 

Нідерландська дослідницька рада, буде 

національний хаб для прийому як 

студентів, так і співробітників. Щоб 

вони могли якнайшвидше знайти місце в 

голландських закладах. 

 

З цією метою ми також приєднуємося до 

існуючих ініціатив, таких як 

міжнародний рух «Наука для України». 

Голландські науково-освітні установи 

тісно контактують зі своїми колегами в 

Україні. Якщо останні можуть отримати 



щось, використовуючи знання або 

контакти голландських дослідників, 

тоді ці дослідники нададуть їм доступ. 

Приклади можуть включати знання з 

кібербезпеки або невідкладної 

допомоги та допомоги при травмах. 

 

Співпраця з російськими та 

білоруськими студентами, викладачами 

та науковими співробітниками У той час 

як інституційне партнерство з 

російськими та білоруськими 

організаціями має бути припинено, 

багато проектів співпраці в галузі 

освіти та досліджень базуються на 

взаємовідносинах з російськими та 

білоруськими дослідниками. Багато з 

них поставили своє життя під загрозу, 

публічно критикуючи вторгнення. 

 

Таким чином, установи прагнуть дати 

своїм співробітникам повну свободу 

продовжувати своє існуюче особисте 

листування з цими дослідниками, якщо це 

необхідно. Особливо під час війни та 

конфліктів нам важливо продовжувати 

спілкування з цими дослідниками. 

Установи повинні будуть оцінювати в 

кожному окремому випадку, чи можна 

продовжувати спілкування та співпрацю 

з російськими та білоруськими 

дослідниками. У разі потреби 

дослідницькі університети, 

університети прикладних наук, 

Королівська академія мистецтв і наук 

Нідерландів, Нідерландська 

дослідницька рада та університетські 

медичні центри можуть звернутися до 

Платформи безпечної та відкритої вищої 

освіти за підтримкою з такими оцінками. 

Вони також можуть отримати 

консультацію в національній службі 

безпеки знань (www.loketkennisveiligheid.nl [1]). 

 

  Dutch knowledge institutions suspend partnerships with Russia and 

Belarus 

 

 

https://universiteitenvannederland.nl/en_GB/news-items.html/nieuwsbericht/828-p-strong-

nederlandse-universiteiten-veroordelen-russische-inval-oekra-iuml-ne-strong-p 

The Russian military assault on Ukraine has profoundly shocked knowledge 

institutions in the Netherlands, as represented by Universities of the 

Netherlands, the Netherlands Association of Universities of Applied 

Sciences, the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, the Dutch 

Research Council, the Dutch Federation of University Medical Centres and 

http://www.loketkennisveiligheid.nl/
https://universiteitenvannederland.nl/en_GB/news-items.html/nieuwsbericht/828-p-strong-nederlandse-universiteiten-veroordelen-russische-inval-oekra-iuml-ne-strong-p
https://universiteitenvannederland.nl/en_GB/news-items.html/nieuwsbericht/828-p-strong-nederlandse-universiteiten-veroordelen-russische-inval-oekra-iuml-ne-strong-p


The Young Academy. This is a direct assault on liberty and democracy, 

which are the fundamental values undergirding academic freedom and 

cooperation. Dutch knowledge institutions remain fully committed to 

providing help to Ukrainian students and staff. 

 

  The universities, university medical centers, universities of applied 

sciences, the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences and the 

Dutch Research Council have decided to suspend all formal and 

institutional partnerships with educational and knowledge institutions 

in the Russian Federation and Belarus immediately until further notice. 

They do this in response to the urgent appeal of the Minister of 

Education, Culture and Science. The knowledge community in the 

Netherlands supports this appeal, whilst also lamenting the consequences 

that it will entail for education and research. Research flourishes 

through international cooperation and the open exchange of knowledge, 

insights and ideas. This is why we are not limiting ourselves to 

implementing this decision, but are also supporting Russian and 

Belarusian researchers, teaching staff, students and organisations that 

have spoken out against the invasion of Ukraine. 

 

  What does this mean for students, staff and organisations? 

At present, approximately 917 Ukrainian, 1,653 Russian and some 

Belarusian students are studying at Dutch research universities and 

universities of applied sciences. In addition, Dutch knowledge 

institutions employ several hundred Ukrainian, Russian and Belarusian 

staff. Dutch research universities, universities of applied sciences, 

the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, the Dutch Research 

Council and university medical centres have scores of formal 

partnerships with Russia and Belarus. The consequences of the decision 

will include the following: 

 

  Russian and Belarusian students, teaching staff and researchers 

currently in the Netherlands will be able to remain here and the 

institutions where they are working or studying will support them to the 

best possible extent. 

Dutch students, teaching staff and researchers in Russia and Belarus are 

urgently advised to return to the Netherlands if it is safe to do so. 

For more information, visit the website of the Dutch Ministry of Foreign 

Affairs: 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/rusland/reizen/reisadvies. 

All forms of partnership in education and research with Russia and 

Belarus are to be suspended immediately. What this means is that 

activities encompassed by these partnerships will cease until further 

notice. No further financial transactions can be made and no further 

exchange of data and knowledge can be effected. 

No further collective events (scholarly or otherwise) are to be held, 

with participants from Russian and Belarusian institutions being barred 

from participation. 

No new cooperation projects are to be initiated, nor will any new 

initiatives be initiated within the compass of existing cooperation 

projects. 

Researchers affiliated with Russian and Belarusian institutions will not 

be invited to serve as examiners or committee members for the assessment 

of research proposals. 

Within the context of its multinational partnerships, the Dutch research 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/rusland/reizen/reisadvies


community will work to ensure a united front when it comes to the 

relationship with Russia and Belarus. 

 

  Help for Ukrainian, Russian and Belarusian students and staff 

By contrast, our long-term, fruitful partnership with Ukrainian 

researchers and organisations will continue unabated, to the extent that 

circumstances allow. Support will also be provided to Russian and 

Belarusian students and staff. This will take the following forms: 

 

  At present, there are approximately 917 Ukrainian students and a few 

hundred Ukrainian staff in the Netherlands. They are living in great 

uncertainty regarding the consequences of the war for their families and 

for their personal situations. All institutions are in contact with 

these Ukrainian nationals and are providing support where required. 

All research universities, the relevant universities of applied 

sciences, the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences and the 

Dutch Research Council are making funds available to Ukrainian and 

Russian students and staff in the Netherlands who are experiencing acute 

financial difficulties as a result of the war, e.g. due to not having 

access to their bank accounts. 

Moreover, the knowledge institutions are keen to offer a safe place to 

Ukrainian students, teaching staff and researchers who have fled their 

home country. In a collaboration between The Young Academy, UAF, 

universities, university medical centers, universities of applied 

sciences, the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, the Dutch 

Research Council, there will be a national hub for the reception of both 

students and employees. So that they can find a place within Dutch 

institutions as quickly as possible. To this end, we also join existing 

initiatives such as the international Science for Ukraine movement. 

 

  Dutch research and education institutions are in close contact with 

their fellow institutions in Ukraine. If the latter can gain anything by 

drawing on Dutch researchers’ knowledge or contacts, then those 

researchers will make these available to them. Examples could include 

knowledge on cybersecurity or on acute care and trauma care. 

 

  Cooperation with Russian and Belarusian students, teaching staff and 

researchers 

While institutional partnerships with Russian and Belarusian 

organisations are to be suspended, a great many cooperation projects in 

education and research are based on peer-to-peer relationships with 

Russian and Belarusian researchers. Many of them have put their lives in 

jeopardy by publicly criticising the invasion. Consequently, the 

institutions are keen to give their staff full freedom to continue their 

existing personal correspondence with these researchers where 

appropriate. Particularly in times of war and conflict, it is important 

for us to keep communicating with these researchers. 

 

  Institutions will have to assess on a case-by-case basis whether 

communication and cooperation with Russian and Belarusian researchers 

can be continued. If need be, research universities, universities of 

applied sciences, the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 

the Dutch Research Council and university medical centres can reach out 

to the Platform Safe and Open Higher Education for support with such 



assessments. They can also obtain advice from the national Knowledge 

Security service desk (www.loketkennisveiligheid.nl [1]). 

http://www.loketkennisveiligheid.nl/

