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Higher education in Russia and international academic cooperation
– seeking trust
International cooperation in higher education became more challenging once EU-Russia
relations descended into crisis after Russia’s takeover of Crimea. However, our study points
out that higher education cooperation has been almost the only form of cooperation that has
continued virtually seamlessly since the 2014 events.
A great deal has happened in Russian higher education
during the 2010s. For example, systematic evaluation of
the quality of teaching and research has been launched,
and – partly as a result of this – several higher education institutions, and especially their branches, have been
merged or abolished. These academic reforms have tried
to improve the quality of Russian higher education and to
restore its reputation. Alongside them, there have also been
news about difficulties faced by humanities and social sciences universities, lay-offs of teachers, (already cancelled)
reporting requirements of meetings with foreign colleagues,
and more recently, restrictions that have been placed on
students’ political activity.
Education policy is part of internal policy and, for its
part, illustrates the aspirations of those in power in Russia,
but it may be part of foreign policy, too. Higher education is
an important form of international cooperation, and it can
also be used consciously as an instrument of foreign policy.
We have been studying cooperation in higher education between the EU and Russia in the Towards Good
Neighbourliness with Higher Education Cooperation project
funded by the Kone Foundation. We have observed together
with my colleague Larisa Deriglazova that foreign policy purposes are clearly present in education cooperation at the level
of the EU and the Russian state, even though neither side
has been very successful in their implementation. The EU’s
objective has been in particular to democratise – or “Europeanise” – Russia; Russia’s objective has been to improve
its external image. However, despite failing to achieve these
objectives, the importance of this education cooperation for
the higher education reforms in Russia cannot be denied. It
has played a significant role in particular for those teachers, researchers, administrators and students who have had
the opportunity to participate in the cooperation. Thus, the
academic objectives have partially been achieved at the levels
of institutions and individuals. The cooperation with EU has
also been important for Russian higher education system
because of the funding it has guaranteed. This was especially
true in the 1990s when the cooperation started and the cooperation relationship was still very unbalanced.

International cooperation in higher education became more challenging once EU-Russia relations descended
into crisis after Russia’s takeover of Crimea. However, our
study points out that higher education cooperation has been
almost the only form of cooperation that has continued
virtually seamlessly since the 2014 events. Indeed, there
is a clear position to the political dimensions of higher
education cooperation among those working at the grassroots level in Finnish and Russian institutions: academic
cooperation is considered to have a positive impact on the
relationship between the countries and the weakened relations between the countries were not felt to have affected
the cooperation. This perception came out in interviews
with Finnish and Russian actors; they emphasised the nonpolitical nature of academic cooperation, as well as the fact
that political topics were not discussed or even should not
be discussed with cooperation partners.
In our project, we have also considered whether education cooperation could help in creating a climate of trust.
Such a climate may be clearly found at the grass-roots level
in EU-Russia education cooperation: there is respect and
trust for partners, desire for mutual learning and interest
in continuing cooperation. However, interviews with experts from EU countries also reveal a contradiction: while
there is respect and trust for individual Russian teachers,
researchers and administrators, there is also suspicion
and lack of trust in the higher education system as a whole.
Recent news from the higher education field is not helping
to alleviate these suspicions or lack of trust.
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Korkeakoulutus Venäjällä ja kansainvälinen akateeminen
yhteistyö – luottamusta etsimässä
Lupaavasti alkanut kansainvälinen korkeakouluyhteistyö muuttui jälleen haastavammaksi,
kun EU:n ja Venäjän suhteet kriisiytyivät Krimin valloituksen myötä. Tutkimus kuitenkin
osoittaa, että korkeakouluyhteistyö on ollut lähes ainoita yhteistyön muotoja, joka on likimain
saumattomasti jatkunut 2014-tapahtumien jälkeen.
2010-luvulla venäläisessä korkeakoulutuksessa on tapahtunut
paljon. Esimerkiksi systemaattinen opetuksen ja tutkimuksen
laadun arviointi on käynnistetty ja osittain tämän seurauksena useita korkeakouluja ja varsinkin niiden haarakonttoreita
on yhdistetty tai lakkautettu. Näiden akateemisten uudistusten ohessa, jotka osaltaan ovat pyrkineet venäläisen korkeakoulutuksen laadun parantamiseen ja maineen palauttamiseen, on myös uutisoitu humanistis-yhteiskuntatieteellisten
yliopistojen kohtaamista vaikeuksista, opettajien irtisanomisista, jo perutuista ulkomaalaisten kollegoiden tapaamisten
raportointivaatimuksista tai viimeisempänä myös opiskelijoiden poliittisen toiminnan rajoittamisesta.
Koulutuspolitiikka on sisäpolitiikkaa ja kertoo osaltaan Venäjän valtaapitävien pyrkimyksistä, mutta se voi olla
yhtä lailla myös osa ulkopolitiikkaa. Korkeakoulutus on tärkeä kansainvälisen yhteistyön muoto, ja sitä voidaan pyrkiä
käyttämään myös tietoisesti ulkopolitiikan välineenä.
Olemme Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa
Korkeakoulutusyhteistyöllä hyvään naapuruuteen tutkineet EU:n ja Venäjän välistä korkeakoulutusyhteistyötä.
Kollegani Larisa Deriglazovan kanssa olemme todenneet,
että ulkopoliittiset tarkoitusperät ovat selkeästi läsnä koulutusyhteistyössä EU:n ja Venäjän valtion tasolla, vaikka
näiden toteuttamisessa ei ole onnistuttukaan kovin hyvin
- kummankaan osapuolen osalta. EU:n tavoitteena ollut
erityisesti Venäjän demokratisointi tai ’eurooppalaistaminen’, Venäjän tavoitteena on ollut ulkoisen imagonsa parantaminen. Näiden tavoitteiden saavuttamatta jättämisestä
huolimatta ei kuitenkaan voida kieltää tämän koulutusyhteistyön merkitystä Venäjän korkeakoulu-uudistuksille ja
varsinkin niille opettajille, tutkijoille, hallinnon edustajille
ja opiskelijoille, joilla on ollut mahdollisuus osallistua yhteistyöhön. Instituutioiden ja yksilöiden tasolla akateemiset
tavoitteet on siis osittain saavutettu. EU-yhteistyö on ollut
myös merkittävä venäläiselle korkeakoulutukselle rahoituksen vuoksi, erityisesti yhteistyön alussa 1990-luvulla,
jolloin yhteistyösuhde oli vielä hyvinkin epätasapainoinen.
Lupaavasti alkanut kansainvälinen korkeakouluyhteistyö muuttui jälleen haastavammaksi, kun EU:n ja

Venäjän suhteet kriisiytyivät Krimin valloituksen myötä.
Tutkimus kuitenkin osoittaa, että korkeakouluyhteistyö
on ollut lähes ainoita yhteistyön muotoja, joka on likimain saumattomasti jatkunut 2014-tapahtumien jälkeen.
Korkeakouluyhteistyön poliittisiin ulottuvuuksiin ruohonjuuritason yhteistyötä suomalaisissa ja venäläisissä
korkeakouluissa tekevillä onkin selkeä kanta: akateemisen
yhteistyön katsotaan voivan vaikuttaa positiivisesti valtioiden suhteeseen, mutta valtioiden heikentyneiden suhteiden
ei koettu vaikuttaneen tehtyyn yhteistyöhön suomalaisten
ja venäläisten toimijoiden haastatteluissa korostettiin
akateemisen yhteistyön ei-poliittisuutta kuten myös, ettei
politiikkaan liittyvistä aiheista keskusteltu tai edes tulisi
keskustella yhteistyöpartnereiden kanssa.
Olemme hankkeessamme myös pohtineet, voiko
koulutusyhteistyö auttaa luomaan luottamuksen ilmapiiriä.
Selkeästi sellainen löytyy ruohonjuuritasolla EU-Venäjäkoulutusyhteistyössä: kunnioitusta ja luottamusta yhteistyökumppaneita kohtaan, halua molemminpuoliseen
oppimiseen ja kiinnostusta jatkaa yhteistyötä. Kuitenkin
EU-maiden asiantuntijoiden haastatteluista käy ilmi myös
ristiriita: vaikka on kunnioitusta ja luottamusta yksittäisiä
venäläisiä opettajia, tutkijoita tai hallintohenkilöitä kohtaan, niin samalla on epäluuloa ja luottamuksen puutetta
koko korkeakoulutusjärjestelmää kohtaan. Viimeaikaiset
uutiset korkeakoulukentältä eivät auta hälventämään näitä
epäluuloja tai luottamuksen puutetta.
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