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Brussel, 22 Mars 2017 

 

For øyeblikkelig Utgivelse 
 

ESN Feirer 30-årsjubileum for Erasmus i Berlin 
 

Fra 20. til 24. April 2017, er Berlin vert for ESNs årlige generalforsamling 
(AGM), nettverkets største og viktigste årlige møte.  
 
Arrangementet organiseres årlig av Erasmus Student Network. Som en de-facto representasjon 
av Erasmus-generasjonen, er den årlige generalforsamlingen den største europeiske 
studentkonferansen med fokus på temaet mobilitet, med over 700 frivillige tilstede. Organisert 
av lokale medlemsforeninger fra Tyskland og Frankrike, vil det velrennomerte  arrangementet 
bli avholdt i Berlin i år, som gjør byen til “Hovedstaden for Erasmus” i fire dager.  
 
AGM Tyskland 2017 har en spesiell betydning, siden vi markerer 30-årsjubileet til Erasmus-
programmet. Som en anerkjennelse av denne betydningsfulle anledningen, vil en paneldebatt 
bli organisert med temaet ”Fremmede til Venner: Tre tiår med Erasmusmobilitet”. Panelet vil 
være åpen for publikum og ta for seg emner, som årsakene til suksessen til Erasmus og 
studentenes forventninger til programmets fremtid. 
 
Et annet sentralt tema i den årlige generalforsamlingen vil være mobilitetsmessen, hvor 
studentrepresentanter fra hundrevis av europeiske universiteter, sammen med selskaper som 
Deutsche Börse Group, vil være tilstede for å fremvise jobb-, praksis- og studiemuligheter i 
utlandet. Messen avholdes Fredag den 21 April 2017 fra kl. 11:00 til 17:00 i Henry Ford 
bygningen på Freie Universität Berlin. Alle lokale og internasjonale studenter og elever er 
invitert.  
 
Sekretæren for ”State for Science and Research” i Berlin og beskytter av AGM Tyskland, 
Steffen Krach, sier om AGM: 
 

“Ideen om et samlet Europa skal alltid være en idé av dets folk og skal bringe dem 
tettere sammen. Og det er akkurat hva Erasmus gjør, på en ideell måte.” 

 

For å følge arrangementet på sosiale medier, bruk hashtaggene #AGMgermany og 
#THISisESN. Oppdateringer vil bli offentligjort på facebook.com/AGMgermany2017 og 
twitter.com/ESN_Int. 
 

 
Erasmus Student Network er den største studentorganisasjonen i Europa. Den ble grunnlagt 16 Oktober 
1989 og ble juridisk anerkjent i 1990 for å støtte og utvikle studentutveksling. Vi er til stede ved mer 
enn 900 høyere utdanningsinstitusjoner i 40 land. Nettverket er i stadig utvikling og vekst, med 15.000 
aktive medlemmer støttet av mentorer som tar vare på internasjonale studenter. Dermed innebærer det 
at omlag 34.000 ungdommer som tilbyr sin innsats til rundt 220.000 internasjonale studenter hvert år. 
Mer informasjon kan bli funnet gjennom ESN’s Media Kit. 
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