
  

 

Bryssel, 9e mars 2016 

Från den sjunde till den tionde april 2016 kommer den största studentkonferensen av 
sin typ att organiseras i  Warszawa – Erasmus Student Networks (ESN) årsmöte. 
Annual General Meeting organiseras varje år av föreningen. 
 
Årsmötet kommer att vara den största studentkonferensen som fokuserar på ämnet mobilitet, där samtliga 
deltagare är en de-fakto representation av Erasmus generationen. Det prestigefyllda eventet organiseras av 
den lokala sektionen ESN SGH, som därmed förvandlar Warszawa till ”Erasmus huvudstaden” i fyra dagar. 
Under denna tid kommer Warszawa att ta emot en delegation på 1200 studenter som representerar 500 
högskolor från 38 länder, som kommer för att diskutera inte bara organisationens framtid, utan även den 
bredare rollen som internationellt inriktade ungdomar kan spela i Europa. 

 

"Det är nödvändigt för unga att få veta, att oberoende av utbildning, ekonomi eller etnisk 
bakgrund – deras röst räknas!" - Safi Sabuni, Ordförande av ESN 

Efter mer än 25 års erfarenhet är ESN den största studentorganistaionen i Europa som är aktivt involverad 
inom ungdomsmobilitet och studentutbyten. Organisationen bidrar till att bygga en aktiv och dynamisk 
akademisk miljö genom att stödja och utveckla akademisk mobilitet och att skapa bättre möjligheter till 
framtida jobb för ungdomar. 

Därmed kommer en av de centrala eventen på mötet att vara en internationell informationsmarknad, där 
representanter från hundratals universitet i hela Europa, samt många unga, internationella bolag, kommer att 
delta. Marknaden kommer att vara den största studentmässan organiserad i Polen, och rikta sig till de lokala 
studenterna. För att vidare fokusera på ungdomars ställning i arbetslivet kommer det att erbjudas mer än 50 
workshops inom informell utbildning. 

Förenligt med ESNs motto ”studenter hjälper studenter”, 
stödjer ESN aktivt europeisk integration och interkulturellt 
utbyte genom sina åtskilliga aktiviteter och volontärernas 
engagemang. Ett av de mest symboliska ögonblicken under 
årsmötet kommer den internationella flaggparaden att vara. 
Delegaterna klär sig i sina länders färger för att vandra genom 
Warszawas gator och att fira ESNs kärnvärden – gemenskap 
inom mångfald, samarbete inom integration och kärleken till 
Europa som en plats för fred och kulturellt utbyte. 

För att följa eventet på sociala medier, använd hashtaggarna 
#AGMwarsaw och #THISisESN. Uppdateringar kommer även 
att delas på facebook.com/AGMwarsaw och 
twitter.com/AGMwarsaw2016. 

 
 
Erasmus Student Network är den största studentföreningen i Europa. Den skapades den 16e oktober 1989 
och registrerades 1990 för att stödja och utveckla studentmobilitet. Vi finns i fler än 500 högskolor i 38 
länder. Nätverket är i ständig utveckling, med fler än 15000 aktiva medlemmar och mentorer som tar hand 
om internationella studenter. Därmed involverar ESN ungefär 34000 ungdomar och erbjuder sina tjänster till 
ungefär 190 000 internationella studenter varje år. Mera information finns på ESN’s Media Kit.  

https://www.facebook.com/AGMWarsaw/
https://twitter.com/agmwarsaw2016
http://esn.org/
http://esn.org/mediakit

