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Bryssel, 22:a Mars 2017 

 

För omedelbar pressrelease 
 

ESN Firar 30-årsjubileum för Erasmus i Berlin 
 

Från den 20:e till 24:e april 2017, kommer Berlin stå värd för ESN’s 
Årsstämma (Annual General Meeting, AGM), nätverkets största och 
viktigaste årliga möte. 
 

Detta event organiseras varje år av Erasmus Student Network (ESN). Som en de-facto 
representation av Erasmusgenerationen är AGM den största europeiska studentkonferensen 
med fokus på mobilitet, med över 700 studentvolontärer närvarande. Detta prestigefyllda 
event organiseras av lokala medlemsorganisationer från Tyskland och Frankrike, och kommer 
att förvandla Berlin till ”Erasmus Huvudstad” i fyra dagar. 
 
AGM Tyskland 2017 för med sig en speciell mening, då vi firar 30-årsjubileet för 
Erasmusprogrammet. Med tanke på denna storslagna händelse, kommer en paneldiskussion 
organiseras under temat "Strangers to Friends: Three Decades of Erasmus Mobility". Panelen 
kommer att vara öppen för alla och ämnar tackla ämnen såsom anledningar till Erasmus 
framgångar och förväntningarna studenter har om dess framtid. 
 
Ett annat centralt ämne i AGM är Mobilitetsmässan, där studentrepresentanter från hundratals 
europeiska universitet, tillsammans med företag som Deutsche Börse Group, kommer att 
närvara för att visa upp jobb-, praktik- och studietillfällen utomlands. Mässan hålls från 11.00 
till 17.00 fredagen den 21:a april i Henry Fordbyggnaden vid Freie Universität Berlin. Alla 
lokala och internationella studenter och elever är inbjudna. 
 
Secretary of State for Science and Research i Berlin och protector for AGM Tyskland, Steffen 
Krach, sager följande om AGM: 
 

“Idén om ett enat Europa måste alltid vara en folkets idé och måste föra folket 
närmare varandra. Detta är precis vad Erasmus gör på ett ideellt sätt” 

 

För att följa eventet på social media, använd hashtaggarna #AGMgermany och #THISisESN. 
Uppdateringar kommer att göras genom facebook.com/AGMgermany2017 och 
twitter.com/ESN_Int. 
 

 
Erasmus Student Network är Europas största studentorganisation. Den grundades den 16:e oktober 
1989 och registrerades 1990 för att stötta och utveckla studentutbyte. Vi finns vid över 900 universitet 
och högskolor i 40 länder. Närverket är under konstant utveckling och expandering, med 15 000 aktiva 
medlemmar som stöttas av mentorer som tar hand om internationella studenter. På så vis involverar ESN 
runt 34 000 unga människor som erbjuder dess tjänster till runt 220 000 internationella studenter varje 
år. Mer information finns i ESNs Media Kit. 
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