
Kis lépés az ERASMUS-nak, nagy lépés az EU-nak 

 

Ausztria 2 éve csatlakozott az Európai tagállamok közösségébe, így erősítve Európa 

biztonságát és összetartását. Az ERASMUS az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és 

legismertebb programja, amely mostanáig több mint 80 ezer egyetemi hallgatót segített az EU 

működésének megértésében, új tapasztalatok szerzésében.  

Ausztria új lépést tett az európai integráció 

érdekében, ugyanis az ERASMUS program keretében egy 

42 fős egyetemista diákcsoport közel egy teljes hónapra 

ismerhette meg a holland kultúrát és a tanügy működését. Az 

Osztrák Nemzeti Iroda (Agentur für Bildung und 

Internationalisirung) vezetője szerint nagy lépés ez Ausztria 

és az EU kapcsolatának elmélyítésében, ugyanis az igazi 

szövetségek a jövő generációi között köttetnek.  

A diákok az amszterdami egyetem (UvA – Universiteit van Amsterdam) tanóráin vettek 

részt, az intézmény bentlakásában szálltak meg. Megismerkedtek a diáktársaikkal, ellátogattak 

különböző előadásokra, szakkörökre is, így a 25 nap alatt életre szóló kapcsolatok kötődtek a 

holland és az osztrák diákok között. 

Kommunikációs nehézségek nem álltak fenn, 

ugyanis a programban résztvevő diákok mind 

rendelkeznek angol nyelvvizsgával. A jelentkezés 

feltétele egy interjún való részvétel volt, amely 

során a tanulóknak a humán tudományokban 

szerzett tudásukat kellett bizonyítaniuk a 

bizottságnak. A szervezők úgy gondolták, ezek a 

diákok könnyebben elmélyíthetik az eddig elsajátított ismereteket. A 

Nemzeti Iroda vezetője kijelentette, hogy ezek a feltételek nem 

egyeznek a jövőbeli tervekkel, ugyanis minél jobban szeretnék 

kiterjeszteni a programban való részvétel lehetőségét mindenki 

számára, így 1998-ban több mobilitásra is sor kerülhet. Sőt lehet, hogy 

az ezredforduló után hosszabb cserediák programok is fognak indulni, 

amelyek elősegítik az európai fiatalok kapcsolatteremtését.  
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A diákok az oktatási rendszer megismerésén kívül Rubert Bergman és Ian Buruma 

holland történészek előadásaiból ismerhették meg az Európai Unió történelmét. Bergman egy 

interjúban úgy nyilatkozott, hogy a bécsi diákok kíváncsisága, érdeklődése és tudása 

megdöbbentette, és őszintén azt gondolja, hogy Ausztria csatlakozása erősíti az Európai Uniót. 

Emellett a diákok ellátogattak a Holland Külügyminisztérium Európai Unióért felelős 

osztályába, ahol megismerhették a munkafolyamatokat. Megkeresésünkre Maria van Heel 

osztályvezető így nyilatkozott: „Látván a fiatalok lelkesedését, úgy érzem, fontos a munkám, 

ugyanis ezek a fiatalok most már nemcsak osztrák, hanem európai polgárokká is válnak.” 

A fiatalok egy holland árvaházat is meglátogattak, amely Európai Uniós támogatásból, 

európai normák szerint, a gyermekvédelmi szabályok betartásával épült és működik. Az 

amszterdami gyermekotthon 23 lakója nagy lelkesedéssel várta az egyetemistákat, akik egy 

teljes napot töltöttek az intézmény falai között. Az árvaház egyik pszichológusa elmondta, hogy 

a gyerekek integrációjában nagy szerepet tölthet be a más kultúrák képviselőivel való 

találkozás. Közös, gyermekbarát játékok is megszervezésre kerültek. Ez egy olyan élmény, 

amelyre mind a gyerekek, mind az osztrák egyetemisták hosszú évek után is emlékezni fognak. 

Az osztrák egyetemisták meglátogatták az amszterdami 

mecsetet, a Fatih Moskee-t is, ahol betekintés nyerhettek a 

holland muszlim közösségek helyzetébe. Ezáltal a fiatalok 

megérthették azt, hogy az Európai Unió integrálja a muszlim 

közösségeket is, abból az okból kifolyólag, hogy hiszünk az 

egyenjogúságban. Jelen pillanatban a muszlimok a holland 

lakosság mintegy 4,5%-át teszik ki, legtöbben a négy 

nagyvárosban élnek: Amszterdam, Rotterdam, Hága és Utrecht. 

Az egyetemisták a mecsetnél találkoztak a közösség néhány 

tagjával, megismerkedhettek a híveket segítő és a konyhát 

működtető önkéntes szociális munkásokkal. 

Az osztrák tanügyminiszter lelkesedését fejezte ki, egyetértett a holland 

kollégájával, aki azt mondta, hogy ezeket az együttműködéseket, mint az ERASMUS, 

támogatni fogják a továbbiakban is, ugyanis az országok közötti kapcsolat nem merülhet ki a 

politikai térben, mert fontos részét kell képezniük a nemzetek, egyének közötti összetartásnak. 

Emellett üzent a szomszédos országoknak is, buzdítva, hogy minél hamarabb teljesítsék az Unió 

csatlakozási feltételeit, és legyenek tagállamok, hiszen ez egy hatalmas lehetőség a közép-kelet-

európai fiatalok számára. 
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