
 
 
 
 

 
 
Press release 
 

Universitet viktiga aktörer i demokratisk utveckling 
 

(Lund, 11 september 2020) Sida har beslutat att frysa en innestående utbetalning till 
Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätts (RWI) 
program i Belarus med anledning av utvecklingen i Belarus. RWI delar oron kring 
situationen i Belarus. Institutet finner därför konsekvenserna i form av minskat stöd 
till forskare och studenter för att främja mänskliga rättigheter nämnda beslut medför 
särskilt beklagliga. 
 
RWI har samarbetat med universitet och andra aktörer, i och utanför Minsk, inom området 
mänskliga rättigheter, inklusive jämställdhet, i över tio år. Samarbetet syftar till att inom detta 
område stärka utbildning för studenter som är framtidens beslutsfattare i Belarus. Samarbetet 
avser även förbättra tillgången till relevant forskning, samt att öka plattformar för dialog och 
samverkan mellan akademiker och civilsamhället. 
 
Sida har beslutat att frysa den sista utbetalningen av medel till RWI:s femåriga 
samarbetsprogram i Belarus. Det har angivits att beslutet tagits mot bakgrund av ”den oroliga 
och eskalerande situationen i Belarus, där staten utövar våld och frihetsberövar människor som 
protesterar mot valfusk och polisvåld.” 
 
– Det skulle vara ytterst olyckligt om vår verksamhet i Belarus skulle sammankopplas med våld 
och övergrepp. Tvärtom ser vi hur vårt samarbete bidragit till att kapacitet stärkts inom mänskliga 
rättigheter, inklusive jämställdhet, genom bättre tillgång till utbildning och forskning liksom 
samverkan med civilsamhället, säger Morten Kjaerum, direktör vid RWI. 
 
Akademisk utbildning och forskning i mänskliga rättigheter utgör centrala byggstenar av 
rättssamhället. Vikten av att ytterligare stärka sådan utbildning och forskning har blivit än större 
med tanke på det krympande demokratiska utrymme som kan ses på många platser i världen, 
och med anledning av Covid-19 pandemins påverkan på samhällen. 
 
– Historiskt sett har forskares och studenters engagemang ofta spelat en avgörande roll sett till 
olika demokratiska rörelser. Det är därför särskilt viktigt att de i oroliga tider fortsatt kan räkna 
med omvärldens stöd för arbete med mänskliga rättigheter, säger Kjaerum. 
 
RWI ser hur den nuvarande situationen i Belarus bekräftat att samarbete med akademiker och 
studenter är relevant och viktigt för att främja respekt för mänskliga rättigheter. Den har också 
visat att det fortfarande finns mycket kvar att göra inom detta område. 
 
#### 
 
RWI är en oberoende akademisk institution med uppdrag att bidra till bredare förståelse, och respekt, 
för mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Detta sker genom forskning, akademisk utbildning och 
institutionsstärkande åtgärder för bl.a. myndigheter, civilsamhällesorganisationer och akademiska 
institutioner i Sverige och utomlands. RWI har kontor i Lund, Stockholm, Istanbul, Amman, Harare, 
Nairobi, Peking, Phnom Penh och Jakarta. 
 
För ytterligare information, kontakta Christina Geijer, kommunikationsansvarig, RWI, e-mail: 
christina.geijer@rwi.lu.se, tel: +46 706 15 57 80. 
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