Війна Росії з Україною – Реакція Інституту східноєвропейських досліджень
Вільного університету Берліна
Інститут східноєвропейських досліджень (OEI) вражений агресивним вторгненням Росії в Україну,
війною російського режиму проти України та підтримує рішення Вільного університету Берліна
призупинити існуючі інституційні стосунки з нашими університетами-партнерами у Росії.
З цієї мети ми більше не приймаємо заявки на навчання на програмах подвійних дипломів з НДУ
ВШЕ у Москві та Санкт-Петербурзі до подальшого повідомлення, також призупиняємо співпрацю у
сфері досліджень. Це рішення було нелегким для нас. За останні декілька років ми змогли укласти
та значно розширити співпрацю з вузами Росії в галузі викладання та досліджень. Воно мало
велике значення для нашого Інституту, зокрема і для сфери східноєвропейських досліджень
загалом.
OEI активно приймає участь в ініціативі Вільного університету з створення «Надзвичайного фонду
України» для студентів та вчених. Разом з Департаментом міжнародних відносин та організацією
«Солідарність академіків» (Academics in Solidarity) ми працюємо над можливостями продовжити
навчання та/або роботу для студентів і вчених, які тікають з зони воєнних дій в Україні або вимушені
залишити Білорусь та Росію через репресії. Також ми підтримуємо наших студентів з Росії та у Росії
у рішенні поточних проблем та вітаємо рішення DAAD продовжити фінансування студентів та
вчених з Росії, які перебувають за кордоном. Якщо у вас з’явилися питання з приводу навчання,
будь ласка, зв’яжіться з нашим координатором Сабіне Паг (Frau Sabine Pag): sabine.pag@fuberlin.de. З приводу питань з програми «Вчені у зоні ризику» (Scholars at Risk), звертайтесь до
Зюзанні Штретлінг (Frau Susanne Strätling): susanne.straetling@fu-berlin.de.
Враховуючи масовий суспільний попит на інформацію про процеси у країнах Східної Європи,
особливо в Україні та Росії, ми все активніше працюємо зі ЗМІ, щоб експертні знання наших
співробітників стали частиною суспільного та політичного дискурсу. Нашою метою залишаються
довгострокове співробітництво у галузі досліджень та викладання в діалозі з академіками усієї
Східної Європи.
У багатьох учнів шкіл та гімназій також виникають питання про війну в Україні. Науковці Інституту
східноєвропейських досліджень разом із колегами з Центру досліджень сучасної історії доступні
для дискусій та інформаційних заходів у берлінських школах. Інформація та контакти: https://zzfpotsdam.de/en/news/angebot-fur-lehrkrafte-schulklassen-gesprache.
Багато наших студентів зараз працюють на польському кордоні або в Берліні. Якщо ви хочете з
ними зв'язатися, будь ласка, напишіть лист наш спеціалістці зі зв'язків з громадськістю Ганні
Хаєрдіновій: anna.khaerdinova2@fu-berlin.de.
З 1 березня 2022 року в Інституті Східної Європи регулярно проводитимуться відкриті зустрічі, де
студенти, викладачі та гості зможуть обговорити те, що відбувається.

