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Ponad 100 znanych europejskich osobisto?ci ze ?wiata nauki, sztuki, mediów i sportu
podpisa?o list otwarty do szefów pa?stw i rz?dów, wyra?aj?c wsparcie dla programu wymiany
studentów Erasmus. W?ród sygnatariuszy znale?li si? m.in. hiszpa?ski re?yser Pedro
Almodovar, prezes FC Barcelona Sandro Rosell, laureat nagrody Nobla profesor Christopher
Pissarides, artysta Wilhelm Sasnal i wielu mistrzów olimpijskich.

Odpowiadaj? oni na obawy, ?e liczba miejsc dla studentów w programie, jak i przyznawane im
stypendia mog? zosta? znacznie ograniczone z powodu sporów dotycz?cych bud?etu UE na
lata 2012 i 2013. Ju? w tym roku deficyt programu wynosi 90 milionów euro i istniej? obawy, ?e
sytuacja mo?e pogorszy? si? w 2013 r. W ci?gu ostatnich 25 lat Erasmus umo?liwi?
studiowanie za granic? prawie trzem milionom m?odych Europejczyków. Od niedawna Erasmus
wspiera równie? sta?e zawodowe w przedsi?biorstwach za granic?. Dzi?ki temu ca?e pokolenie
dowiedzia?o si?, co to znaczy ?y? i pracowa? z lud?mi przynale??cymi do innej kultury, a tak?e
rozwija? umiej?tno?ci i wszechstronno??, co ma kluczowe znaczenie na dzisiejszym rynku
pracy.
Sygnatariusze listu ostrzegaj?, ?e je?li bud?et na lata 2012 i 2013 nie b?dzie wystarczaj?cy, by
dotrzyma? obietnic z?o?onych ju? studentom na podstawie wcze?niej podj?tych zobowi?za?,
„tysi?ce m?odych ludzi mog? straci? okazj? do zdobycia do?wiadcze?, które mog?yby zmieni?
ich ?ycie”.
Zagro?enie dla programu nie mog?o pojawi? si? w gorszym czasie dla m?odych
Europejczyków. Od pocz?tku kryzysu bezrobocie w?ród m?odzie?y w wieku od 15 do 24 lat
wzros?o o po?ow? i dzisiaj co pi?ty m?ody Europejczyk – ??cznie ponad pi?? milionów – jest
bez pracy.
W li?cie apeluje si?, aby podstawowym elementem odpowiedzi na kryzys by?y
inwestycje w kszta?cenie i szkolenie. Podkre?la si? równie? plany Komisji zwi?kszenia
mo?liwo?ci dla m?odych ludzi, aby pomóc im w doskonaleniu umiej?tno?ci i zwi?ksza?
ich szanse na znalezienie zatrudnienia w ramach nowego programu „Erasmus dla wszystkich”,
który rozpocznie si? w 2014 r.
List ko?czy si? s?owami: „Koszt programu »Erasmus dla wszystkich« wyniesie poni?ej 2 proc.
ca?kowitego bud?etu UE. W najbli?szych tygodniach b?d? mieli Pa?stwo, jako przywódcy
rz?dów UE, jedyn? w swoim rodzaju mo?liwo?? zatwierdzenia tego nowego programu oraz
wyposa?enia go w niezb?dne ?rodki. Nasza m?odzie? na to zas?uguje. Od tego zale?y nasza
przysz?o??”.
Europejska Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Wieloj?zyczno?ci i M?odzie?y Androulla Vassiliou
z zadowoleniem przyj??a publikacj? listu. Program Erasmus od 25 lat zmienia ?ycie i poszerza
horyzonty. I oby trwa?o to jak najd?u?ej! M?odzi ludzie s? dotkni?ci negatywnymi skutkami
kryzysu. Bardziej ni? kiedykolwiek potrzebuj? naszego wsparcia. Jestem dumna i wzruszona,
?e tak wiele osób, pochodz?cych z tak ró?nych ?rodowisk, wysz?o z inicjatyw? wyra?enia
poparcia dla programu Erasmus.
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Dodatkowe informacje
MEMO/12/816 Najcz??ciej zadawane pytania na temat programu Erasmus i jego bud?etu
Erasmus zmienia ?ycie i poszerza horyzonty od 25 lat
Nowy rekord programu Erasmus: 8,5 proc. wzrost w wymianie studentów
Strona internetowa Androulli Vassiliou
Komisarz Androulla Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU
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