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TILL REGERINGEN FRÅN MEDELHAVSINSTITUTENS DIREKTÖRER
Vi direktörer för de svenska instituten i Istanbul, Athen, Rom och Villa San Michele är lättade och
glada över regeringens beslut om fortsatt statligt anslag till våra verksamheter. Vi är likaså
överväldigade av det stöd forskarvärlden och för övrigt en bred allmänhet visat för instituten. Tack
vare de aktioner som varit har det gjorts klart och tydligt vilken nytta dessa utlandsbaserade
utbildnings- och forskningscentra verkligen gör – och det till en ringa penning. I dagens värld av
globalisering och ”varumärkeslansering” (eng. branding) behövs Medelhavsinstituten mer än
någonsin. Låt oss nämna tre områden där instituten gör skillnad:
(1) Medelhavsinstituten utgör ett ”andra campus” för svenska universitet och högskolor och är för
dem billiga inrättningar i internationaliseringen av forskning och högre utbildning. Lärosätena
bidrar i sin tur till verksamheten genom affiliering av forskare och studenter till instituten och
genom medverkan i utformandet av kurs- och forskningsprogram som sedan verkställs vid
något av dessa svenska campus utomlands. Även naturvetenskaplig forskning bereds
utrymme. Villa San Michele har t.ex. på sin egendom en fågelstation där man bl.a.genom
kartläggning av fågelburna virus bidragit till kunskapsutvecklingen om fågelinfluensa och
ebola.

(2) Studenter och forskare blir alltmer rörliga och betraktas av framför allt de stora
utbildningsnationerna, t.ex. USA, Indien, Kina, EU – och snart också Turkiet – som
kapitalflöden med stort konkurrensvärde. Utposter som de svenska Medelhavsinstituten
fungerar inte bara som relästationer för fältarbete och forskningskontakter, utan också som
börsbolag på den högre utbildningens aktiemarknad. Studenter söker sig till instituten för
information om ansökningsrutiner och stipendier för studier utomlands.
(3) Instituten hjälper våra diplomatiska beskickningar att markera Sveriges plats på världskartan
inom forskning och utbildning och bidrar till Sverigefrämjandet inom inte bara EU, utan också
regioner i unionens närområde och längre bort än så. Istanbulinstitutet har ett geografiskt
verksamhetsområde som sträcker sig från nordöstra Ryssland till Atlantkusten över
Centralasien, Mellanöstern och Nordafrika. För alla fyra instituten är Medelhavet ett innanhav
som binder samman kulturer och idag blir mer och mer en världspolitikens genomfartsled.
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