
Til instituttstyret ved ILN ved instituttleder Kristian Emil Kristoffersen 
Ang.: Eventuelt nytt samarbeidsprosjekt mellom Center for Scandinavian Studies ved Tbilisi 
Statsuniversitet (TSU) og ILN, UiO 
  
Som Instituttet vil være kjent med, er det nåværende samarbeidsprosjektet mellom UiO 
(ILN) og TSU (Center for Scandinavian Studies) nesten avsluttet. Sluttrapporten skal leveres 
til SIU før 15. august. 
  
Imidlertid har SIU for en tid siden annonsert at det vil komme nye prosjektutlysninger 
innenfor Eurasiaprogrammet, SIUs program for internasjonalisering av utdanning med 
tidligere sovjetrepublikker, bortsett fra Russland og baltiske land, det samme som også 
inneværende prosjekt har vært finansiert fra. 
  
SIU har foreløpig ikke utlyst noen midler, men har oppgitt deadline for søknadene til midten 
av september og signalisert at utlysningene er nær forestående. I prinsippet kjenner vi 
imidlertid til retningslinjer og detaljert innhold for kommende Eurasiaprogram fra et SIU-
seminar i Oslo i begynnelsen av mai 2015, hvor vi begge deltok. På seminaret spurte forøvrig 
SIU den norske prosjektlederen om Instituttet ville være interessert i et nytt prosjekt. Vi 
tolker denne sonderingen som en diskret antydning om at vi i så fall ville ha gode sjanser 
innenfor den nye søknadsrunden. 
  
Det kan også være verdt å nevne at den nye norske ambassadøren for Azerbaijan og 
Georgia, Bård Ivar Svendsen, allerede har rukket å besøke TSUs Center for Scandinavian 
Studies flere ganger etter at han overtok høsten 2014. Da han sist kom til Senteret vårt, var 
det sammen Stortingspresident Olemic Thommessen, i anledning stortingspresidentens 
besøk ved TSU. Ambassadøren har flere ganger offentlig understreket sin oppfatning av 
prosjektets betydning for samarbeidet mellom Georgia og Norge. Under 17.-maifeiringen 
her i Tbilisi nylig opplyste for øvrig ambassadøren at Georgia nå er et viktig satsningsområde 
for det norske UD, og at UD generelt har betraktelig økt bevilgningene til Georgia, som 
sammen med Ukraina og Moldova nylig har undertegnet assosieringsavtale med EU. Her er 
det full overensstemmelse mellom UD og SIU, som også fremhever disse tre landene som 
satsningsområde. Dette viser at UD — som har nær kontakt med SIU — også ville være 
interessert i et nytt Georgia-prosjekt i skandinaviske studier, finansiert av SIU. 
  
Dette er bakgrunnen for vår henvendelse til ILN for å høre om Instituttet vil støtte en ny 
eventuell søknad om samarbeidsprosjekt mellom UiO (ILN) og TSU (Center for Scandinavian 
Studies). For oss er det meget viktig å vite det, siden en søknadsprosess er meget arbeids- og 
tidkrevende, og uten Instituttets prinsipielle støtte ville det være spilte krefter. 
  
Med vennlig hilsen prosjektlederne 
  
Kakhaber Loria og Frode Hermundsgård 
  
Tbilisi, 30. mai 2015 


