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Malmö högskola värd för internationell Kaukasus-konferens 28-30 november 
 
Forskare från bland annat Georgien, Ryssland, Europa och USA samlas i Malmö i slutet av veckan för 
en konferens om den konfliktdrabbade regionen Kaukasien. I tre dagar ska de bland annat diskutera 
militära och strategiska frågor, flykting- och diasporafrågor samt språkpolitik. 
 
”Conference on Caucasus Studies 2008” hålls den 28-30 november och arrangeras av institutionen 
Internationell migration och etniska relationer (IMER) vid Malmö högskola. Den flervetenskapliga 
konferensen ingår i ett större SIDA-finansierat forskningsprojekt och är planerad sedan i våras, det vill säga 
innan Georgien och Ryssland hamnade i väpnad konflikt om Sydossetien och Abchazien.  
 
Karina Vamling, docent i språk- och kulturstudier vid IMER, räknar med ett 60-tal deltagare från flera 
kontinenter, inklusive länder som Georgien, Armenien, Azerbadjan och Ryssland. 
 
– Behovet av forskning och kunskapsutbyte om Kaukasien har nog aldrig varit större än det är just nu, inte 
minst med tanke på de senaste månadernas händelseutveckling i Georgien. Därför är det glädjande att vi 
lyckats samla så många etablerade Kaukasus-kännare från så många olika vetenskapliga discipliner och 
länder. Det ger oss en chans att verkligen genomlysa denna komplexa region, säger hon. 
 
Keynote speaker är den danska utrikeskorrespondenten Vibeke von Sperling, som bland annat arbetar för 
dagstidningen Politiken. Hon har varit verksam i många år som utrikeskorrespondent i Ryssland och 
Kaukasien och kommer i sitt anförande att tala om just mediernas roll. Allt som allt omfattar konferensen ett 
40-tal föredrag, varav ett flertal från forskare verksamma vid forskningsinstitut i Kaukasien och Ryssland. 
 
Malmö högskola är ett av få lärosäten i landet som anordnar distanskurser i såväl georgiska som ryska. På 
högskolan ges dessutom den fristående kursen ”Conflict and conflict resolution in the Caucasus”. 
Kaukasusforskarna i Malmö samarbetar även med andra forskare i Öresundsregionen inom ramen för Centret 
för Kaukasusstudier vid Öresundsuniversitet. Flera av Malmöforskarna, däribland Karina Vamling, befann sig 
i Tbilisi när den väpnade konflikten bröt ut i augusti och ingick i den grupp svenskar som evakuerades av 
Utrikesdepartementet. 
 
”Conference on Caucasus Studies 2008” hålls i IMER:s byggnad på Citadellsvägen 7 i Malmö. Media har 
möjlighet att delta – se detaljerat program på webben, http://195.178.225.22/CSmsl/program.html.  
 
Finns intresse för intervjuer med enskilda konferensdeltagare, vänligen kontakta Karina Vamling på telefon 
0703-139 193. 
 
Fler nyheter från Malmö högskola finns på www.mah.se. 
 


