Δήλωση για αδερφοποίηση ανάμεσα σε Ουκρανικά
και Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια
Οι Ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Ουκρανικής κοινότητας κι αρχών είναι εδώ κι αρκετό
καιρό γνωστές κι έχουν επανειλημμένα εκφρασθεί στο πρόσφατο παρελθόν. Η
επιθετικότητα όμως της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ο πόλεμος που συνεχίζεται για
περισσότερο από τρεις μήνες έχει συντελέσει στην αναθεώρηση των
προηγούμενων ενεργειών και στη δημιουργία νεών προτεραιοτήτων. Αυτό
συμβαίνει σε μια χρονική περίοδο που τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ)
στην ανατολική Ουκρανία έχουν σχεδόν καταστραφεί, όταν πολλά πανεπιστημιακά
κτήρια στο Κίεβο και στο Χάρκοβο κι άλλες πόλεις στην κεντρική Ουκρανία είναι
ερημωμένες και όταν ακόμα τα ΑΕΙ στη δυτική Ουκρανία καταβάλλουν προσπάθεια
να λειτουργήσουν.
Στην κατάσταση αυτή ο εκπαιδευτικός κι επιστημονικός κόσμος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ειδικότερα οι Ευρωπαϊκές Πανεπιστημιακές Συμμαχίες έχουν εκφράσει
την πλήρη αλληλεγγύη τους και είναι πρόθυμες να προβούν σε περαιτέρω
συγκεκριμένες ενέργειες για να βοηθήσουν τα ΑΕΙ της Ουκρανίας, τους σπουδαστές
και το προσωπικό τους. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών αυτά τα
Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι πολύ επιτυχημένα στην ανάπτυξη μηχανισμών
ενσωμάτωσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο πεδίο των εκπαιδευτικών προσφορών
κοινής έρευνας, καθώς και στη διαχείριση σύνθετων κοινοπραξιών. Μαζί με πολλά
άλλα ΑΕΙ και δίκτυα, λειτουργούν ως βασικοί ρυθμιστές στην υπό δημιουργία της
Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Περιοχής (ΕΕΠ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Ανώτερη Εκπαιδευτική Περιοχή.
Ιδιαίτερες συνθήκες μάς αναγκάζουν να πάρουμε μη συνηθισμένα μέτρα. Θα
επιτύχουμε μόνο μέσα από τις κοινές μας Ευρωπαϊκές προσπάθειες.
Καλωσορίζουμε τις προσαρμογές στις ενέργειες στα προγράμματα Erasmus που θα
επιτρέψουν μεγαλύτερη ευελιξία στην υποστήριξη των σπουδαστών και του
προσωπικού των ΑΕΙ της Ουκρανίας καθώς και στις συνεργατικές δραστηριότητες
μαζί τους. Τα Πανεπιστήμια της Ουκρανίας έχουν επίσης επίγνωση της
σπουδαιότητας αυτής της βοήθειας, καθώς αντιμετωπίζουν κάθε μέρα τις
δυσκολίες του πολέμου και δεν είναι σε θέση να ωφεληθούν πλήρως από τις ήδη
διαθέσιμες μορφές βοήθειας, οι οποίες συχνά υστερούν σε επάρκεια διοικητικού
υπόβαθρου κι εμπειρίας αναφορικά με την εξασφάλιση επιδοτήσεων. Πιστεύουμε
ότι χρειάζονται περισσότερες δράσεις, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος
και να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες.
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Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία της επαναδόμησης και συγχρονισμού
των επιπέδων λειτουργίας της ανώτερης εκπαίδευσης μεταξύ της Ουκρανίας και
της ΕΕ, προτείνουμε μια απλή κι αποτελεσματική διαδικασία, αυτή της
αδελφοποίησης μεταξύ των Ουκρανικών ΑΕΙ (ή ομάδας Ουκρανικών ΑΕΙ) και μια
συνεργασία με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που θα μπορεί να είναι ο συντονιστής και
καταλύτης για τέτοιου είδους συνεργασίες. Ο σκοπός μια τέτοιας αδελφοποίησης
θα είναι να δώσει πρόσβαση στα Ουκρανικά ΑΕΙ στους εκπαιδευτικούς και για
έρευνα από κοινού πόρους των συμμαχιών και των δικτύων και να αναπτύξει νέα
πολύπλευρη συνεργασία και κοινά προγράμματα. Ανάγκες και ευκαιρίες θα
ταυτοποιηθούν από κάτω προς τα πάνω και θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για αξιολόγηση στο πλαίσιο μια πρόσκλησης
υποστήριξης της
δημιουργίας τέτοιων συνεργασιών αδερφοποίησης.
Καλούμε τα Κράτη Μέλη, τον Αντιπρόεδρο κ. Μαργαρίτη Σχοινά και την Επίτροπο κ.
Μαρίγια Γκάμπριελ να αναλάβουν δράση σχετικά με την υποστήριξη της
ακαδημαϊκής ελευθερίας, της κινητικότητας και των κοινών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και της συνεργασίας στην έρευνα, καθώς και τον Επίτροπο κ.
Ολιβιέ Βάρχελι, υπεύθυνο για την ενδυνάμωση των σχέσεων με τις γείτονες χώρες
της ΕΕ να στηρίξουν αυτήν την κινητοποίηση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού
ανώτερου εκπαιδευτικού τομέα
προκειμένου να προχωρήσουν αυτές οι
συνεργασίες αδερφοποίησης. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορούν να
λειτουργήσουν ως μοχλός για την παροχή βοήθειας στα Ουκρανικά ΑΕΙ που τόσο
πολύ είναι απαραίτητη για την δημιουργία ειρήνης κι ευημερίας στην Ευρώπη του
μέλλοντος.
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