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Vapaa julkaistavaksi: heti

ESN viettää Erasmus-ohjelman 30-vuotisjuhlaa Berliinissä
Erasmus Student Network -verkoston suurin ja tärkein vuosittainen kokous
järjestetään 20.-24. huhtikuuta 2017 Berliinissä. Järjestön 16 suomalaisjaoston
edustajat, kansallistason hallitus sekä kansainvälisellä tasolla toimivat aktiivit
osallistuvat kokoukseen vaikuttaakseen järjestön tulevaisuuteen.
Erasmus Student Networkin (ESN) vuosikokous, AGM, on Euroopan suurin kansainvälisen
liikkuvuuden teemoihin keskittyvä opiskelijakokoontuminen, jossa näistä tärkeistä aiheista
keskustellaan yli 700 vapaaehtoisen voimin. Tänä vuonna saksalaiset ja ranskalaiset
paikallisjaostot järjestävät tapahtuman Berliinissä. “Erasmus-sukupolven” vallatessa kaupungin
Berliini muuttuu neljän päivän ajaksi opiskelijavaihto-ohjelman pääkaupungiksi.
AGM Germany 2017 on erityisen tärkeä, sillä tänä vuonna juhlitaan 30-vuotiasta Erasmusohjelmaa. Tämän saavutuksen kunniaksi tapahtuman aikana järjestetään paneelikeskustelu
teemalla Tuntemattomista ystäviksi: kolme vuosikymmentä Erasmus-liikkuvuutta. Kaikille
avoimessa tilaisuudessa keskustellaan muun muassa Erasmus-ohjelman menestyksen syistä
sekä opiskelijoiden odotuksista sen tulevaisuuden suhteen.
Toinen oleellinen osa tapahtumaa on “liikkuvuusmessut”, jossa satojen eurooppalaisten
yliopistojen opiskelijaedustajat sekä yritykset, kuten Deutsche Börse Group, esittelevät
tarjoamiaan mahdollisuuksia opiskella, suorittaa harjoitteluja tai tehdä töitä ulkomailla. Messut
järjestetään Berliinin Freie Universität –yliopistolla perjantaina 21. huhtikuuta ja kaikki
paikalliset sekä kansainväliset opiskelijat ovat tervetulleita osallistumaan.
Steffen Krach, berliiniläinen tieteen ja tutkimuksen ministeri sekä AGM Germanyn suojelija,
kommentoi tapahtumaa:

“Ajatuksen yhtenäisestä Euroopasta täytyy aina olla sen kansojen oma ja tuoda
heitä yhteen. Erasmus-ohjelma tekee juuri tätä, ihanteellisella tavalla.”
Seuraa tapahtumaa sosiaalisessa mediassa hashtageilla #AGMgermany ja #THISisESN.
Tapahtumaa päivitetään säännöllisesti osoitteissa facebook.com/AGMgermany2017 ja
twitter.com/ESN_Int.

Erasmus Student Network on Euroopan laajin opiskelijajärjestö, joka perustettiin 16. lokakuuta 1989 ja
rekisteröitiin virallisesti vuonna 1990 opiskelijavaihdon tukemiseksi ja kehittämiseksi. ESN toimii yli 900
korkeakoulussa 40 eri maassa. 15 000 aktiivisen jäsenen verkosto kehittyy ja kasvaa jatkuvasti
tukeakseen kansainvälisiä opiskelijoita paikallisten tutoreiden avulla. Kaikkiaan järjestön piirissä toimii yli
34 000 nuorta, jotka auttavat noin 190 000 kansainvälistä opiskelijaa joka vuosi. Lisää tietoa järjestöstä
(englanniksi) löytyy ESN:n lehdistöpaketista.
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