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Після нападу на Україну 

DAAD обмежує науковий обмін з Росією 

Після вторгнення російської армії в Україну Німецька служба 
академічних обмінів (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) 
обмежує обмін з Російською Федерацією. В той же час організація 
обміну лишається на зв’язку з багаторічними партнерськими 
інституціями в Росії.  

«Напад Росії на Україну— це грубе порушення міжнародного права. З 
державою, яка у центрі Європи веде агресивну війну проти своєї 
сусідньої країни, не можливі нормальні зв’язки, в тому числі і у сфері 
міжнародної наукової політики. Тому наразі ми обмежуємо фінансування 
німецько-російських програм обміну з боку DAAD»,— сказав президент 
DAAD, професор Джойбрато Мукерджі (Joybrato Mukherjee). 

DAAD зупиняє можливості подачі заяв на стипендії в Росії та відміняє 
відбір на стипендії DAAD до Росії. Крім того, раніше відібрані німецькі 
стипендіати наразі не можуть отримати фінансову підтримку на 
заплановане перебування в Росії. DAAD очікує від німецьких вищих 
навчальних закладів, що вони зупинять всі фінансовані DAAD заходи, які 
стосуються проектів із партнерськими установами в Росії та Білорусі.  

«Ми знаємо, що цей крок також спричиняє несправедливість та 
стосується численних науковців і студентів, які сприяють 
добросусідським зв’язкам і мирним відносинам, що відповідають 
засадам правової держави. Ми знаємо, що багато наших друзів і наших 
російських партнерських установ щиро відкидають військову кампанію 
проти України. В той же час, з огляду на війну, ми вважаємо за необхідне 
критично переосмислити фінансування обміну з Росією»,— продовжує 
Джойбрато Мукерджі. 

Ужиті зараз заходи— після узгодження з Федеральним урядом і після 
обговорення з Радою ректорів вищих навчальних закладів і з вищими 
навчальними закладами— можуть далі змінюватися  найближчими 
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днями й тижнями. «Ми мусимо визнати, що стоїмо перед величезним 
викликом у сфері зовнішньої політики, оборонної та безпекової 
політики. Викликом, якого Європа не бачила з часів Другої світової війни 
та який розхитує основи європейських цінностей. Діячі у сфері 
міжнародної наукової політики також повинні запитати себе — як вони 
можуть долучитися до загальної стратегії Федерального уряду та 
Європейського Союзу щодо ізоляції Росії»,— наголосив президент DAAD. 
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