
 
Erasmus+ i framtiden: fler möjligheter
 
Från en större budget till fler möjligheter för utsatta grupper, läs mer om det nya
Erasmus+-programmet.
 

Den 18 maj godkände kammaren Erasmus+-programmet för åren 2021 till 2027. Erasmus+ är
ett av EU:s flagskeppsprogram som har visat sig framgångsrikt för att skapa möjligheter för
unga och öka deras möjligheter att få ett jobb.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210517IPR04109/meps-approve-new-more-inclusive-erasmus-programme


Ledamöter från Europaparlamentet lyckades förhandla fram ytterligare 1,7 miljarder euro till
programmet, vilket innebär att budgeten nästan fördubblas jämfört med den föregående
budgetperioden 2014-2020. Det skulle möjliggöra för ungefär 10 miljoner deltagare, bland annat
studenter, lärare, högskolepersonal och utbildare från olika sektorer, i aktiviteter utomlands
under de kommande sju åren.
 
En av parlamentets prioriteringar är att programmet ska vara mer tillgängligt och mer
inkluderande. Det innebär att fler personer som på olika sätt varit missgynnade nu kan delta i till
exempel språkträning och utbyten samt få administrativt stöd och möjligheter till e-lärande
 
I enlighet med EU:s prioriteringar kommer Erasmus+ att fokusera på den digitala och gröna
omställningen och kommer att främja en sund livsstil samt livslångt lärande för vuxna.
 

Vad är Erasmus+? 
Erasmus+ är ett EU-program som stödjer utbildning, träning, ungdomar och sport i Europa. Det
började som ett utbytesprogram för studenter 1987 och sedan 2014 erbjuder det även tillfällen
för lärare, praktikanter och volontärer i alla åldrar.
 
Mer än nio miljoner har deltagit i Erasmus+ programmet under de senaste 30 åren och nästan
940 000 personer drog nytta av programmet bara under 2019. Den geografiska spridningen på

28 miljarder euro
budgeten för Erasmus+ för åren 2021-2027

Ny budget för Erasmus+ för att främja rörligheten och möjligheterna för ungdomar
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/new-erasmus-budget-to-boost-mobility-and-opportunities-for-youth_N01-PUB-190225-
ERAS_ev
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programmet innefattar i dagsläget 33 länder (samtliga 27 EU-länder och Turkiet, Serbien,
Nordmakedonien, Norge, Island och Liechtenstein) och är öppet för partnerländer över hela
världen.
 
Enligt Europeiska kommissionen erbjuds en av tre Erasmus+ praktikanter en tjänst på det
företag som de praktiserat hos och fem år efter examen är arbetslösheten hos unga som
studerat eller praktiserat utomlands 23 procent lägre än hos motsvarande hemmavarande före
detta kursdeltagare.
 
Så ansöker du 
Erasmus+ erbjuder möjligheter för personer såväl som för organisationer från hela världen.
Beroende på vilken del av programmet som du är intresserad av att söka till kan förberedelse-
och ansökningsprocessen se annorlunda ut. Du hittar mer info här.
 
Mer information
Parlamentets utredningstjänst: Erasmus+ 2021-2027, maj 2021 (en)
EU-kommissionens faktablad: Erasmus+ 2021-2027 - Rikare liv och vidgade vyer genom EU:s
program för utbildning, ungdomar och idrott , 2021-03-23
EU-kommissionen: Faktablad om Erasmus+
Multimediacenter: Erasmus

Artikel

SV Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

3 I 3

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/factsheets_sv
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/overview_sv
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations_sv
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/how-to-apply_sv
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690595/EPRS_ATA(2021)690595_EN.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-sv
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-sv
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/factsheets_sv
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/erasmus_11104_pk

