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Betreft

Uitgangspunten t.b.v. samenwerking met de Russische Federatie en
Belarus

Geachte voorzitters,
Bij u, uw organisaties en bij studenten en onderzoekers leven grote zorgen over
de Russische militaire inval in Oekraïne en de ongekende humanitaire crisis ten
gevolge daarvan. Deze zorgen deel ik. Ook zijn er vele vragen over wat te doen in
deze lastige omstandigheden, juist in de wereld van onderwijs en onderzoek waar
internationale samenwerking zo’n leidend principe is. Deze zorgen en vragen
spelen niet alleen in Nederland maar ook in vele andere land en in Europa. In EUverband vindt hier dan ook overleg over plaats. Ik wil u in deze brief al een aantal
uitgangspunten meegeven bij het maken van uw keuzes.
Velen vragen zich af hoe zij studenten en onderzoekers in Oekraïne kunnen
helpen in deze uiterst moeilijke tijden. En ook hoe zij kritische studenten en
onderzoekers in de Russische Federatie en in Belarus kunnen ondersteunen.
Samen met u wil ik bekijken hoe we dergelijke initiatieven vorm kunnen geven.
De Jonge Akademie heeft hiertoe het initiatief genomen en dat initiatief wil ik
samen met u ten volle steunen. Ook waardeer ik zeer uw inspanningen om
Oekraïense en ook Russische studenten en onderzoekers in Nederland zo goed
mogelijk op te vangen en te helpen waar mogelijk. Zij mogen immers niet het
slachtoffer worden van deze situatie. Graag stel ik derhalve voor dit moment
€ 1 miljoen ter beschikking om bij te dragen aan de activiteiten van uw
instellingen.
Gezien de aard van de gebeurtenissen en in lijn met het beleid van vele andere
Europese landen, doe ik de dringende oproep om op dit moment alle formele en
institutionele samenwerkingen met onderwijs- en kennisinstellingen in de
Russische Federatie en in Belarus te bevriezen. Ditzelfde geldt voor het aangaan
van nieuwe formele en institutionele samenwerkingen met instellingen in de
Russische Federatie en Belarus.
Ik breng ook onder uw aandacht dat de Europese Unie een stevig pakket aan
sancties heeft afgekondigd, dat onder meer ziet op ongewenste
technologieoverdracht. Alle samenwerking onder het Europese Kaderprogramma
voor Onderzoek & Innovatie Horizon Europe zijn opgeschort, evenals de
betalingen uit dit programma. Ook zal de Europese Commissie geen nie uwe
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samenwerkingsrelaties meer aangaan op het gebied van onderzoek en innovatie.
Ik onderhoud nauwe contacten met onze partners in de Europese Unie en
daarbuiten, om zo goed mogelijk gezamenlijk op te trekken.
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Het is van belang dat alle kennisinstellingen daarnaast extra waakzaamheid
betrachten ten aanzien van cybersecurity en kennisveiligheid, in het bijzonder in
strategisch gevoelige domeinen. Mochten er verdere vragen daaromtrent zijn, dan
kan men zich uiteraard wenden tot het Loket Kennisveiligheid.
Tegelijkertijd is het belangrijk om juist in deze tijden goede informele contacten
tussen studenten en onderzoekers in de Russische Federatie en Belarus te blijven
onderhouden. Deze contacten vormen op een later moment de basis om de
onderwijs- en wetenschappelijke betrekkingen weer te normaliseren.
Ik realiseer me dat deze maatregelen veel van eenieder vergen en hoop dat de
geopolitieke omstandigheden het snel weer mogelijk maken om in alle vrijheid
samenwerking met instituties in Rusland en Belarus aan te gaan. Maar het is de
verschrikkelijke aard van de gebeurtenissen die mij nopen deze uitgangspunten
met u te delen.

Hoogachtend,
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Robbert Dijkgraaf
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