En blomma från varje land i Erasmus trädgård
Har du funderat på att plugga utomlands efter gymnasiet? På att åka till ett universitet i något
av de 27 medlemsländerna i EU? På att fördjupa dina kunskaper och lära känna ett nytt land
och nya människor på kuppen? Sedan EU startade Erasmusprogrammet 1987 har över två
miljoner unga människor åkt ut som utbytesstudenter. Vill du kanske en dag bli en av dem?
I Europa har vi en lång tradition av utlandsstudier. Så tidigt som på medeltiden sökte sig unga
människor ut på bildningsresor för att finna kunskap, lärdom och skapa sig en framtid. En
pionjär på området var prästen, filosofen och författaren Erasmus av Rotterdam (1466–1536)
som under sin livstid hann med att studera och verka i bland annat nuvarande Nederländerna,
Frankrike, Belgien, England, Italien och Tyskland. Det finns till och med de som kallar
honom för den första riktiga europén. Inte konstigt att EU valde att döpa sitt
utbildningsprogram till just Erasmus!
Men vad kan du då förvänta dig av dina utlandsstudier? Många forna Erasmusstudenter
vittnar om att de inte för sina liv hade velat vara utan Erasmusåret. Utlandsstudierna ger både
fackkunskaper och skinn på näsan och i många fall har det visat sig att de är en bra merit som
framtida arbetsgivare lägger vikt vid. Bered dig därför på intressanta kurser, inspirerande
föreläsare och säkert en del hårt arbete. Dessutom på att utvecklas som människa och på att få
nya vänner från hela EU - kanske för livet? När du sedan kommer hem igen kommer det nya
landet, människorna du mött och allt det du upplevt att leva kvar inom dig.
När Erasmus på 1520-talet bodde i Bryssel lät han anlägga en trädgård i anslutning till sitt
hem. Trädgården finns kvar än idag och är öppen för besökare. Där kan du lukta på en
blomma från vart och ett av de länder som Erasmus besökte. Trädgården representerar
Erasmus resor, men man kan också tänka sig att det var i trädgården som han strövade runt
bland blommorna och filosoferade i sällskap av vänner från hela Europa. Vänskapen var
viktig för honom och han myntade bland annat ett uttryck som i fri översättning till svenska
lyder Där vänskapen finns där finns rikedomen – något som i hög grad kan sägas vara sant
också för Erasmusprogrammet.
Så lycka till med studierna och se till att du plockar av både lärdomens och vänskapens
blommor!

