MANIFESTUL ”VOTE FOR EDUCATION”

Organizația Europeană a Studenților (ESU) consideră că învățământul superior este un bun
public și o responsabilitate publică. Este un drept inalienabil al tuturor oamenilor care
locuiesc pe teritoriul european.
Educația stă la baza societății noastre și este unul dintre pilonii principali ai civilizației
moderne. Ea joacă un rol cheie în dezvoltarea economică și socială a unei societăți, în
dezvoltarea democrației și a bunăstării generale a societății.
Studenți din toată Europa și-au unit forțele pentru a elabora acest manifest comun.
Stimate candidat, prin semnarea acestui manifest, Organizația Europeană a Studenților
(ESU) va lua la cunoștință atitudinea dumneavoastră pozitivă asupra invățământului superior
și de asemenea, veți fi recunoscut pe site-ul campaniei noastre.
Prin semnarea acestui manifest, vă asumați următoarele:
1. Criza financiară nu reprezintă o scuză pentru reduceri financiare în domeniul
educației! Învățământul gratuit, finanțarea din fonduri publice și mecanismele de
sprijin pentru studenți trebuie funizate pentru a asigura egalitate în accesul și
parcurgerea educației, indiferent de mediul din care provine un posibil student.
Mă angajez să mențin educația departe de măsuri de austeritate!
2. Activitatea independentă a reprezentanților studenților, a tinerilor, îmbunătățește
implicarea acestora în dezvoltarea societății și promovează cetățenia activă.
Eforturile studenților europeni și ale organizațiilor pentru tineret trebuie susținute
din bugetul Uniunii Europene, atât prin granturi operaționale, cât și prin granturi
pentru proiecte. Mă angajez să păstrez granturile operaționale și pentru proiecte
ca fiind alocate din bugetul Uniunii Europene.
3. Mobilitatea și cooperarea reprezintă fundamentul unei Europe de succes și
trebuie să fie o opțiune pentru toți studenții europeni. ERASMUS+ este programul
emblematic de mobilitate al Uniunii Europene. Mă angajez să lucrez pentru a
obține o finanțare solidă și stabilă a programului și o creștere a granturilor pentru
mobilitate.
4. Europa este multiculturală și diversă. O societate rasistă limitează resursele și
amenință securitatea și bunăstarea populației. Promit că voi dezaproba orice
formă de rasism, discriminare și discursuri instigatoare.
5. Șomajul în rândul tinerilor absolvenți este o problemă europeană și are nevoie de
măsuri care presupun acțiuni colective. Învățământul superior este un element
vital al redresării economice în curs de desfășurare în Europa și e esențial pentru
dezvoltarea societății. Toți absolvenții europeni ar trebui să beneficieze de
posibilitatea de a găsi locuri de muncă decente și relevante în domeniul în care
au studiat. Promit că voi asigura creșterea gradului de conștientizare cu privire la
această problema și voi lucra pentru crearea de locuri de muncă durabile în
Europa.
6. Mă angajez sprijin o evaluare amplă și critică înainte de anul 2018 a sistemului de
împrumuturi ERASMUS+ care se adresează studenților masteranzi, acordând o

atenție deosebită efectelor sociale pe care sistemul de împrumuturi îl va avea pe
termen lung. Organizația Europeană a Studențior (ESU) trebuie să joace un rol
important în acest proces de evaluare.
7. Studenții internaționali au o contribuție majoră la calitatea învățământului
superior. Studenții din afara țărilor membre EU/EEA oferă o perspectivă nouă
învățământului superior european și societății europene. Însă, aceștia sunt supuși
de multe ori discriminării în special în forma unor costuri de învățământ mai
ridicate. Promit ca voi asigura tratament egal pentru resortanții țărilor terțe și voi
sprijini îmbunătățirile procedurilor de obținere a vizei și a permisului de locuință
pentru studenți și cercetători.
8. Uniunea Europeană are la bază principiile absolute și inerente ale libertății și
egalității. Promit că voi apăra și susține un tratament echitabil pentru toate
persoanele și voi susține, de asemenea, toate legislațiile care au ca obiectiv
creșterea reprezentării persoanelor aparținând unei minorități sau unui grup slab
reprezentat în învățământul superior.
9. Mă angajez să lupt pentru o transparență crescută a modului în care sunt luate
deciziile cu privire la învățământul superior. Studenții trebuie să fie parteneri egali
în procesul de luare a decizilor. Promit să contribui la asigurarea unui dialog
continuu al instituțiilor cu reprezentanții studenților și să sprijin participarea
independentă a studenților în toate deciziile care privesc învățământul superior.
10. Educația nu este un serviciu. Promit să mă opun măsurilor și limbajului care
reduc statutul învătământului superior tratându-l ca pe o marfă dată la schimb
studenților considerați clienți și iau la cunoștință obiectivele multiple și complexe
ale învățămăntului superior.

