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II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: Stipendiumiprogramm Valgevene ülikoolidest poliitilistel põhjustel eksmatrikuleeritud
üliõpilastele.
Sihtriik: Valgevene
Sisu kokkuvõte: projekti kaudne mõju, otsesed eesmärgid ja saavutamise viis
Eesmärk: Valgevenes poliitiliste tagakiusamiste tõttu ülikoolist väljaheidetud või lahkuma
sunnitud tudengitele õppimisvõimaluste pakkumine Eesti avalik-õiguslikes kõrgkoolides või
riigi rakenduskõrgkoolides või erakõrgkoolides/ülikoolides akrediteeritud erialadel.
Taust: Valgevenes rikutakse inimõigusi ning kodanike sõnavabadus on piiratud. Nädalakirja
Economist demokraatiaindeks 2007. a kohta asetab Valgevene pingerea tahaotsa, autoritaarsete
režiimide hulka (koht 128). Režiim kontrollib rangelt noorte tegevust ning on ülikoolidest
poliitilistel põhjustel välja arvanud sadu tudengeid. Eksmatrikuleerimiseks piisab miitingul,
koosolekutel või registreerimata kodanikeühenduste töös osalemisest või ka solidaarsuspäeval
ühiselamutoas küünla süütamisest. Valgevene kriminaalkoodeksis on paragrahv, mis keelab
osalemise registreerimata ühenduse tegevuses ja paljud Valgevene tudengid on ülikoolist välja
arvatud just sellele paragrahvile viidates. Reaalsuses tähendab see, et keelatud on igasugune
kodanikualgatuslik kogunemine või mõttevahetus; seda ka eraomandis oleval pinnal. Seaduse
rikkujat ootab kuni 4-aastane vangistus. Ametliku kodanikeühenduse loomine on keeruline.
Temaatikat on käsitlenud ka Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee, mis võttis 15.
aprillil 2008 vastu Christos Pourgouridese raporti "Kriminaalõiguse süsteemi kuritarvitamine
Valgevenes". Eesti kodanikuühendused ja valitsus on korduvalt väljendanud oma toetust

Valgevene demokraatlikele jõududele, käesolev projekt on kinnituseks, et lisaks moraalsele toele
on Eesti ka reaalselt valmis aktiivselt panustama Valgevene ühiskonna arengusse.
2006. aastal asus Eestis õppima Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) finantseerimisel
esimene grupp Valgevenes ideoloogilistel põhjustel kõrgkoolist välja arvatud tudengeid.
Avatud Eesti Fond (AEF) finantseeris programmi koordinaatori töötasu. AEF koos
kodanikeühenduste esindajatest ja eraisikutest koosneva Valgevene toetusgrupiga on HTM-ile
partneriks Valgevenes poliitilistel põhjustel eksmatrikuleeritud tudengite haridustee jätkamisel
Eestis ja programmi administreerimisel. Kodanikuühenduste esindajate palvel toimus 2007.
aastal teine stipendiumikonkurss Valgevene tudengitele, kellel on oma kodumaal õpingute
jätkamine poliitilistel põhjustel raskendatud või võimatu. Konkursiga võeti vastu 5 Valgevenest
pärit üliõpilast ja edukalt kandideerinud üliõpilased alustasid õpinguid jaanuarist 2008. a eesti
keele ja kultuuri kursusega. Sügisest jätkavad nad juba erinevates kõrgkoolides. Hetkel õpib
Eestis programmi raames kokku 12 üliõpilast. HTM-i juurde on moodustatud eraldi komisjon,
mille pädevusse ja kohustuste hulka kuulub tudengite valik, nende õppetulemuste jälgimine
ning esilekerkivate probleemide lahendamine. Komisjoni kuuluvad Avatud Eesti Fondi,
Haridus- ja Teadusministeeriumi, Välisministeeriumi ja Valgevene Toetusgrupi esindajad.
Taotluse sisu: täiendav finantseerimine on vajalik 2006. a ja 2007. a vastuvõetud üliõpilaste
stipendiumikulude katmiseks ning programmi administreerimiseks vajalike personalikulude
katmiseks.
Partnerid:
Haridus- ja Teadusministeerium (HTM), stipendiumi komisjoni moodustamine ja
koordineerimine, osaliselt stipendiumiprogrammi finantseerimine.
Välisministeerium (VM), osaleb üliõpilaste taotluste hindamisel ja stipendiumikomisjoni töös.
Tartu Ülikool pakub üliõpilastele eesti keele ja kultuuri õpet.
Projekti kestus: 1. september 2008 – 31. august 2011
Taotletav riiklik finantseerimine: 600 000 krooni õppeaastas * 3 aastat. Kokku 1 800 000 krooni.
NB! Ühik aasta kajastab siin ja edaspidi õppeaastat septembrist septembrini kui ei ole
öeldud teistmoodi.
Kalendriaastate lõikes jaguneb Välisministeeriumilt küsitav summa järgmiselt:
2008. a – 200 000.-; sellest koordinaatori töötasu 32 000.-; stipendiumid 168 000.2009. a – 600 000.-; sellest koordinaatori töötasu 96 000.-; stipendiumid 504 000.2010. a – 600 000.-; sellest koordinaatori töötasu 96 000.-; stipendiumid 504 000.2011. a – 400 000.-; sellest koordinaatori töötasu 64 000.-; stipendiumid 336 000.Omafinantseering: Vastavalt AEFi nõukogu otsusele 7.04.2008 toetab AEF programmi igal
aastal omapoolse panusega, vähemalt summas 74 400.- aastas.
Muu finantseering: Haridus- ja Teadusministeerium - käesolevas taotluses kajastatud kulude
katteks 934 000.- aastas (kulude, tegevuste jaotus vt p 3.2), kokku 2 802 000 3 aasta jooksul.
Projekti lisad:
Lisa 1 Eelarve 5 lehel 1 eks
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