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Inledning
Vår rapport är ett försök att beskriva ett fattigt, men fantastiskt land invid
Svarta Havet. När möjligheten att delta på konferensen för kulturprojektledare
i Georgien dök upp, väcktes intresset att få besöka en spännande region och vi
såg en möjlighet att få ta del av dessa kulturarbetares syn på projektledning
och kultur. 

Resan till Georgien är en del av utbildningen på Kulturverkstan i Göteborg
och ingår i utlandspraktiken som vi gör under två veckor i början av höst-
terminen 2000.

Vi har valt att skriva rapporten utifrån två perspektiv. Dels beskriva den 
konferens vi deltog i samt planeringen av ett forsatt kulturutbyte med
Georgien, dels berätta om situationen i Georgien och genom våra berättelser
ge en liten inblick i de upplevelser vi har med oss därifrån. Detta ger läsaren
möjlighet att välja. Den effektive läsaren kan hoppa över berättelserna (kursiv).
Den som vill veta mer får ytterligare en inblick genom att ta del av våra 
upplevelser.

»This is my work of Art» säger konstnären Levan Dadiani och pekar på sin tre-
åriga dotter Anna Maria. En sen eftermiddag i sitt hem mitt i centrala Tbilisi
visar han oss sina senaste färgsprakande och abstrakta verk, målade under 
en månad i Salzburg 1997. Under sin tid där målade han ett tiotal olika verk.
Sedan dess har det varit svårt. Situationen för konstnärer, skådespelare och
kulturarbetare är svår i Georgien. En skådespelare tjänar mellan 150 och 300
kronor i månaden. Om de alls får en månadslön. Vi frågar hur de klarar sig. 
De rycker på axlarna med en outgrundlig min. »We just do» är svaret. Men
behovet att förklara för oss svenskar är uppenbar. Allt saknas. El och vatten
fungerar inte, all teknisk utrustning och ljusteknik är förlegad och för länge
sedan omkörd av modernare teknik. Byggnader behöver renoveras. Men man
uppträder ändå. Och publiken kommer. De sitter i den vinterkalla salongen,
påbyltade och med ånga ur munnen och ser på en efterlängtad föreställning.
Ibland slutar elektriciteten att fungera mitt under föreställningen, berättar Thea
Telia, en annan konstnär vi talar med. Men publiken går inte utan sitter tålmo-
digt kvar i timmar och väntar på fortsättningen, i skenet av sina cigarettändare.
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I gränslandet mellan Asien och Europa
Under våren 2000 föreläste Johan Öberg på Kulturverkstan om sitt nyligen avslutade arbete som kultur-
råd i Moskva. En stor del av föreläsningen ägnade han åt ett litet underbart land i öster på gränsen mel-
lan Asien och Europa. Georgien, som ligger i Kaukasus, är granne med Turkiet, Azerbajdjan, Armenien
och Ryssland och har, enligt Johan Öberg, oförståeligt lite kontakter med Sverige. Han berättade om
Georgien, dess historia och nuvarande situation. Han målade upp en bild av ett vackert, traditionsrikt,
spännande och problemfyllt land. Omöjligt att inte bli fascinerad av.

Efter föreläsningen frågade Johan Öberg om det var någon av oss som ville göra  sin praktikperiod i
Georgien. Om intresse fanns skulle han  ordna ett möte mellan oss och Levan Khetaguri, teaterman, 
kritiker och kulturentreprenör i Tbilisi, Georgiens huvudstad. Levan Khetaguri är även huvudansvarig
för stiftelsen Stichting Caucasus Foundation (SCF) i Tbilisi. Denna stiftelse är finansiär av och huvud-
man för många av de kulturprojekt som drivs i Kaukasus. Ett möte med Levan Khetaguri ordnades 
på Kulturverkstan den 2 juni 2000. 

Under en givande förmiddag på kulturverkstan diskuterade vi flera samarbetsmöjligheter. Vi kom 
överens om att vårt samarbete skulle börja med att vi deltog på den konferens som SCF planerade för
Caucasian Art Managers Network (CAMN) den 25-29 augusti. Konferensen var ett tre dagars seminarium
och skulle mynna ut i ett flertal gemensamma projekt samt en plan på hur nätverket ska påverka de 
kaukasiska regeringarna att utarbeta en kulturpolitisk strategi och offentliggöra hur de använder sina
pengar. Ett viktigt led i CAMN:s arbete är att arbeta upp ett kontaktnät med kuturproducenter och
konstnärer i Europa, såsom Kulturverkstan och Nätverkstan. Detta skulle även stämma väl överens med
vår ambition och målet med utbildningens tredje praktik, att studera ledning av kulturprojekt utom-
lands.

Lotta Lekvall och Bo Sjökvist från Kulturverkstan, David Karlsson lärare på Kulturverkstan och 
Anders T Carlsson från Nätverkstan och Kulturverkstans kursledningen bestämde sig för att tillsammans
åka på CAMN:s konferens. Vi  såg i detta ett tillfälle att kunna bidra med våra kunskaper inom kultur-
projektledning samt en möjlighet till att utveckla ett fortsatt samarbete med kulturproducenter i en för
oss helt okänd region. Vi började under rådgivning av Johan Öberg att planera vårt deltagande på 
konferensen. 

Stichting Caucasus Foundation (SCF)
När vi kommer in i det innersta av de två rummen i detta påvert men på något sätt familjärt inredda mat-
etablisemang förstår vi att det inte finns något ledigt bord, förutom ett som är belamrat med saker som
ser ut att vara på väg in i ett lager. Vi lismar servitrisen, »det är vår sista kväll i Georgien, vi har läst om er
restaurang att man måste äta här, vi är väldigt hungriga...». Bordet bredvid har ögon, många ögon och de
iakttar oss. Servitrisen vill inte flytta på lagret men blir bevekad av våra hundögon och lovar oss ett bord
om en halvtimma. När vi ska gå därifrån får ögonen kroppar och blir människor, de hindrar oss från att gå,
vinglas sträcks fram och vi dricker en skål, det är ju orimligt att vi ska tvingas gå från en restaurang törsti-
ga och hungriga förklarar de gestikulerande. Med varsin bit georgisk paj i händerna går vi lyckliga därifrån
och längtar bort följande halvtimma. När vi återvänder skålar vi  igen, tar kort på varandra och får reda på
att de vänliga ögonen och dess lekamen jobbar på Tbilisis brandkår. Man kan alltid lita på en brandman,
utbrister vi och höjer våra glas för dessa livräddare.

SCF är en icke-vinstdrivande stiftelse baserad i Nederländerna, med huvudkontor i Tbilisi. Stiftelsen 
ska stödja Kaukasus länder, Georgien, Azerbajdjan och Armenien, i processen att integrera och utveckla
samarbeten med kulturorganisationer i Europa. Stiftelsen arbetar med att utbilda professionella kultur-
projektledare inom t ex projektledning, datorkunskap, och information samt att driva festivaler och 
aktiviteter inom konst och kultur. Ett viktigt mål är att arbeta för öppna och demokratiska samhällen 
i hela regionen. Stiftelsen arbetar för att utveckla kontakter internationellt som ett stöd för arbetet i
Kaukasus. I september 2000 ordnar SCF ett antal olika seminarier bl a en konferens om 
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»Project Management and Funding» (andra veckan i september) samt ett fem dagars seminarium om
»Human Rights and Cultural Rights» (tredje veckan i september). Det sistnämnda är ett projekt som
startades av Günther Grass 1987 i form av ett seminarium om kulturella rättigheter. Diskussionen har
fortsatt och till mötet i år är den unga generationen jurister och kulturproducenter inbjudna för att 
diskutera mänskliga och kulturella rättigheter. Förhoppningen är att detta ska mynna ut i en deklaration
eller en skrivelse. Även till dessa seminarier fanns en önskan om att kulturproducenter från Norden 
skulle delta för att ytterliggare öka dess bredd. SCF arbetar i nära samarbete med Felix Meritis
Foundation, Gulliver Networks och IETM.

För att kunna realisera sina mål har SCF bildat International Bureau for Caucasian Cultural Programmes
(IBCCP), en icke-statlig organisation i Kaukasus med huvudkontor i Tbilisi och med kontaktpersoner i
Yerevan, Armenien, och Baku, Azerbajdjan. IBCCP koordinerar kulturaktiviteter i Kaukasus samt sam-
ordnar projekt över gränserna. De stöttar kreativa idéer och vill skapa ett kulturellt utrymme för aktiva
kulturprojektledare. Varje år driver dessa två organisationer ett tjugotal olika regionala och internationella
projekt samt utbildar cirka 200 kulturprojektledare i olika utbildningsprogram. De organiserar även
återkommande video- och teaterfestivaler.

Levan Khetaguri är huvudansvarig för SCF i Tbilisi. På kontoret i Tbilisi arbetar fyra anställda, en av
dessa är Iuri Mgebrishvili som har ansvar för utbildningsprogrammen.

Caucasian Art Managers Network (CAMN)
SCF har också tagit initiativet till Caucasisan Art Managers Network (CAMN), ett nätverk av kultur-
projektledare i Kauakasus. Tanken är att utöka nätverket till att ha kontaktpersoner från norra Europa
till södra, från Mellanöstern till Mongoliet. I CAMN diskuterar kulturprojektledare i regionen problem
och möjligheter med att driva projekt i Kaukasus. Nätverket är ett sätt att stötta varandra, tillsammans
utöva påtryckningar på samhällsstrukturen i regionen och att skapa ett gemensamt kulturellt rum. Det är
också viktigt för nätverket att utveckla kunskapsutbyten med andra kulturorganisationer i forna öst och
internationellt.

Georgien som kulturernas korsväg
Stalinmuseet, som ligger i Gori, är en stor pelarprydd byggnad omgiven av en liten park. Muséet är Goris
stolthet. Goriborna verkar ha förträngt att Stalin var en diktator med miljontals människor på sitt samvete,
inte minst georgiers liv, trots att dessa var hans landsmän. Stalin är det enda stora som har hänt
Goriborna läste jag i en resegudige. Därför vill man stolt visa upp hans födelsestad. Hoppet är väl också
att muséet ska dra in pengar till staden genom att locka turister. Ändå är det absurt. Ett tomt museum, 
ett minnesmärke över en av de värsta tyrannerna under förra århundradet ligger i en ödslig, fattig och
ganska charmlös stad i Georgien. Vår värd, Aleko, kör oss dit i sin gamla Lada. Vi är de enda utländska
turisterna. Troligtvis de enda besökarna alls den dagen. Muséet är stort och tyst med en anda av gamla
sovjettider. Vi går upp för en lång enslig trappa, prydd med en röd matta för att komma till utställningen.
Gamla dammiga fotografier av Stalin i olika åldrar och i olika positioner pryder väggarna i en utställning
som inte har ändrats sedan den hängdes upp någon gång på 70-talet. Texterna är på ryska och även
guidningen sker på ryska av en kvinna som sömnigt följer oss runt muséet. Det mest absurda är Stalins
dödsmask utplacerad på en röd kudde, belyst och omgiven av en pampig pelarrad. Utanför muséet har
man rivit hela det gamla området utom huset som Stalin föddes i, numera inbyggt i något som liknar en
grekisk tempelbyggnad. Där står även Stalins personliga tågvagn. När vi väl kommer till tågvagnen är jag
fylld av en obehagligt dammig och ödslig känsla. Jag hör tåggnisslet, instängda människors klagan 
och jag vill inte gå in. Mer intresse än så här kan inte gamle Stalin få av mig. På vägen därifrån passerar 
vi torget där världens troligtvis enda bevarade staty av Stalin fortfarande finns kvar.
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Georgien har varit kulturers korsväg och slagfält under mer än 3000 år, något som än idag är i allra
högsta grad verkligt. Landet fungerar som en brygga mellan Asien och Europa. Området har en sägens-
fylld historia där legender och verklighet, folk och kulturer har blandats genom tiderna. Under
Sovjetunionens stormaktstid, då områden runt hela norra och östra Svarta Havet övertogs av Sovjet,
fylls historien av svek, korruption och folkmord, men också av hjältedåd. Georgien ligger mellan den
muslimska världen och den kristna, men är sedan 300-talet själv ett kristet land.

Idag är cirka 80% av befolkningen arbetslösa och turismen har sedan det senaste inbördeskriget 1995
inte hämtat sig. De flesta stora hotell i Tbilisi och Batumi, Georgiens port mot Svarta Havet, befolkas
idag av flyktingar från bl a Abchasien. Byggnaderna är nedslitna och har förlorat mycket av sin forna
glans. I Tbilisi finns endast Palace Metekhi Hotell (Sheraton) som erbjuder en överdådig lyx i kontrast
till situationen i övrigt. Av en genomsnittlig lön på cirka 300 kronor går cirka 30% till hyra, vatten, el
och gas. En pensionär får mellan 50 och 100 kr i månadslön i pension, om de har turen att få något alls.
Dessa pengar räcker inte till att betala ens de nödvändigaste räkningarna.

Kultur och konst i förändring 
Mitt på Rustaveli Street ligger TMS Art Gallery, en stor ljus lokal med betongväggar och stengolv. Galleriet
drivs sedan sex år av Ketevan Kordzakhia »Kätie», en av de främsta galleristerna i Georgien. Vi är inbjudna
till galleriet för att få se utställningen av samtida georgiska konstnärer, varav de flesta också är hennes 
vänner. Vi hankar oss fram på en blandning av ryska och engelska och det är inte alltid jag förstår om vi
pratar om samma sak. Vi slår oss ner i varsin skinnfåtölj, designad av Gouga Kotetishvili, vackra
cowboy-liknande  fåtöljer med metallstomme, klädda i skinn med armstöd av trä. Kätie och hennes 
stillsamma medarbetare visar oss böcker, kataloger och berättar om konstnärerna. Många är utbildade i
Europa och har stannat där eftersom möjligheterna att överleva som konstnär i Georgien små. Vi sitter
där i fåtöljerna, dricker te och pratar i detta harmoniska galleri placerat mitt på Tbilisis stora aveny. Vi 
överlämnar en bok av Franco Leidi som är mycket uppskattad. Innan vi går är vi inbjudna till galleriets 
vernissage två dagar senare, något som visade sig vara en annan tillställning än den vi hade väntat oss.
Galleriet var fullt med folk som med ett glas vin i handen och ivrigt diskuterande på georgiska tog del av
utställningen.

Det kanske största problemet idag för Georgien är korruptionen som är utbredd även på hög nivå. För
kulturlivet får detta stora konsekvenser. Pengar som ska distribueras vidare ner till konst- och kulturlivet
försvinner på vägen och det finns idag inte några möjligheter att kontrollera vilka summor som betalas
ut, till vem och med vilken motivering. Kulturministeriet har inte någon utarbetad policy och behöver
inte heller redovisa hur budgeten är fördelad. Under 1999 hade kulturministeriet en budget på cirka 
sjuttio miljoner kronor, pengar som ska delas ut till teater, musik, museum och utbildning. Dock är det
oklart vart en stor del av dessa pengar har tagit vägen. Ett stort problem är hur ministeriet sköts och att
de som arbetar där inte har den utbildning som krävs. Kulturprojekt är istället beroende av att få pengar
av icke-statliga organisationer. Soros Foundation är en stiftelse som stöder 80% av kulturprojekten i
Kaukasus. 

I förfallet efter Sovjettiden och inbördeskrigen med utbredd korruption, är nätverket en central sam-
arbetsform för att överleva som kulturarbetare. Det är via kulturen en stor del av demokratiseringsarbetet
sker i Georgien idag. Nätverket blir ett verktyg för att påverka samhällsstrukturen, få relevant 
utbildning och ordna kunskapsutbyten med andra kulturorganisationer nationellt och internationellt.
Kreativiteten och energin är enorm, men möjligheterna att realisera alla idéer är små. Under rådande 
förhållanden finns få finansieringsmöjligheter inom landet och detta måste sökas utomlands.

Inte heller konstkritiken har en verklig funktion. Hur ska konst kunna kritiseras när alla vet att 
skådespelarna inte får betalt men spelar ändå? Och när ljud- och ljusanläggningar är förlegade och 
elförsörjning opålitlig? Avsaknaden av kritik och en välinformerad publik är påtaglig och påverkar
konstnärernas möjligheter att utvecklas. Georgiska konstnärer lever också fortfarande i bakvattnet efter
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Sovjetunionen, där konsten, under Sovjets styre, var den enda möjligheten att subversivt uttrycka kritik
mot regimen. Idag finns inte det behovet och konsten måste hitta nya former och uttryck för att återigen
ta plats. Något som slagit oss är att det fortfarande är kulturarbetare som verkar ligga i frontlinjen för
att vilja förändra, men att de nu gör det genom att bygga regionala och internationella nätverk. De
påverkar samhället genom att de är konst- och kulturutövare och numera även utifrån de strukturer de
etablerar.

Konferensen med CAMN 25-29 augusti 2000
Konferensen tog avstamp på torsdag kväll den 25 september med registrering och välkomst-mingel.
Följande dag startade mötet som sedan pågick i tre dagar, med deltagare från Azerbajdjan, Armenien,
Ryssland, Mongoliet, Spanien, Sverige och Georgien. Konferensens mål var i huvudsak två:

I. Att författa två skrivelser. 
Den ena skrivelsen ska överlämnas till Kaukasus-regionens kulturministerier, i vilken de ska ställa krav
på att kulturens budget blir offentlig och tillgänglig för granskning (något som enligt lagen redan ska
vara möjligt). Ytterligare ett krav till kulturministeriet är att en uttalad kulturstrategi utarbetas. I dagens
läge existerar inte något sådant. Vår närvaro var här mycket uppskattad, då vi kunde redogöra för hur
det fungerar i Sverige och på det sättet komma över vissa hinder som uppstod i diskussionen. 

Den andra skrivelsen är ett brev där förhållandet för Georgiens kulturarbetare beskrivs. Skrivelsen är
riktad till Georgiens kulturminister att ta med till det planerade mötet mellan EU:s kulturministrar i
Strasbourg i oktober. Ett brev ska även skickas till Soros Foundation i New York.

II. Att planera för gemensamma gränsöverskridande projekt. 
Mötesdeltagarna fick komma med idéer på framtida projekt, vilka vi sedan diskuterade i grupper. De
olika grupperna var; hur man hanterar Internet, utbildningsprogram, Performing Arts, nätverksbygge för
att samla bra teknisk utrustning för gemensamt utnyttjande och projektet North-South Cooperation.
Den sistnämnda gruppen blev naturligt den grupp vi ingick i. De olika grupperna diskuterade projekt-
idéer och uppgiften var att ha med sig minst ett förslag att arbeta vidare på när konferensen var slut.
Levan Khetaguris motto är: »om 10% av det vi planerar genomförs så är det ett stor framgång». Detta 
var också ett motto för konferensen.

Levan Khetaguri och Iuri Mgebrishvili hade planerat konferensen väl och ledde den skickligt genom de
olika punkterna på programmet. Deltagarna på konferensen hade tidigare gått på utbildningar anordna-
de av SCF och var tränade i mötesteknik samt projektledning. Detta bidrog till stor del till den samsyn
som präglade mötet.

CAMN:s konferens påminde oss om den struktur vi själva kommer ifrån med projektledarrollen i fokus.
Vi kände igen oss när diskussionen om marknadsföring helt plötsligt fastnade i en två timmars argumen-
tation om vilket typsnitt man ska använda i sina broschyrer. Problemen med kommunikation, t ex att
alla inte läser sin e-post, känns också som ett nära nog universellt problem. Störst intryck gav det fak-
tum att dessa människor från länder i ekonomiska och politiska kriser som samtidigt ligger i konflikt
med varandra, här förde en öppen, kamratlig och mycket professionell diskussion. Detta leder till resultat
och är nödvändig för att arbeta upp en politisk stabilitet i Kaukasus.

På konferensens sista dag blev vi inbjudna till en fest hos de azerbajdjanska deltagarna. Vi accepterade
inbjudan och bestämde tid klockan nio. För att vara utvilade och fräscha på tillställningen tog den svenska
delegationen ett gemensamt beslut om en tupplur. Tuppluren blev lite längre än planerat då delegationen
glömt att bestämma vem som skulle ställa klockan. Vi blev i stället väckta av vår värd som informerade
oss om ett väntande samtal. På andra sida luren fanns den azerbajdjanska kvinnan som undrade var vi
höll hus. Vi bad så mycket om ursäkt,  sade att vi var på väg och skulle vara där om tjugo minuter. En
timme senare dök vi äntligen upp på den avtalade platsen och blev mötta av en av de azerbajdjanska
konferensdeltagarna, som surmulet förklarade att han hade väntat över en timma på oss. 
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När de märkte att vi faktiskt dök upp sprang festens kvinnliga deltagare till affären och dukade sedan upp
ett kaffekalas utan dess like. Kakor med namn som Charlotta och starkt, gott turkiskt kaffe. Vår värdinna
arbetar som barnkörledare i Azerbajdjan och är, som alla körledare ett släkte for sig och styv på att arran-
gera fester och styra dem åt det håll hon önskar. Vi satt där och småpratade lite på tveksam engelska
och den lilla ryska en av den svenska delegationens medlemmarna tillhandahöll. 

Allting verkade gå som vår värdinna planerat, ända tills det ringde på dörren och de två herrar, som under
en utflykt tidigare under dagen nästan kört ihjäl oss (har ni hört talas om sporten »kasta flaskor på varan-
dras bilar i 150 km i timmen på motorvägen») kommer in. En av herrarna är som tagen ur filmen Svart
katt, vit katt; en talang på egen fokusering. Vår värdinna insåg snabbt de ändrade förutsättningarna och
lade i ytterligare en växel på att hålla festen på rätt nivå. Hon satte sig mitt i mellan de två nyanlända her-
rarna och föreslog att vi skulle sjunga for varandra. Den svenska delegationen bidrog med en något ska-
kig version av »Tycker du att graven är för djup», vilket fick henne att snabbt föreslå allsång i stället. Våra
olika bakgrunder och musikaliska kunskaper bidrog till att allsången mer eller mindre rann ut i sanden. Vår
värdinna gav i detta läge inte tappt, vilket skulle var förståeligt, utan föreslog snabbt och bestämt att det
minsann var dags for dans och att kvinnorna skulle bjuda upp. I brist på radio och stereo åkte tv:n på och
vi fann oss dansades på vardagsrumsgolvet till musiken som ackompanjerade eftertexterna till en
Hollywoodfilm. 

Efter dansen placerade sig vår värdinna bredvid mig i soffan, nästan kröp upp i mitt knä, tittade mig djupt
in i mina ögon och började läsa en av de mest sentimentala dikter jag hört, trots att jag inte förstod ett
ord då den var på azerbajdjanska. När hon deklamerat dikten förklarade hon att den var skriven av 
landets store poet och handlade om kärleken till fosterlandet och saknaden av det när man är därifrån.
Hon tittade på mig med sina vackra mörka ögon och undrade om inte jag kunde läsa en dikt från mitt
hemland för henne. Då, i denna känslofyllda stund, slår det mig plötsligt hur obildad jag är om mitt hem-
lands kulturella flora, jag kan inte en enda svensk dikt. Jag förstod att hon förväntade sig att hennes inbju-
dan till ett gemensamt förtroende skulle besvaras, ett givande och ett tagande. Panikslagen funderade
jag på hur jag skulle göra. Om jag inte läste någonting skulle den svenska delegationen tappa ansiktet
och anseendet. En ide dök upp i mitt huvud, jag vände mig till David som satt bredvid mig och bad
honom att inte titta på mig och absolut inte skratta. Med stort allvar började jag att läsa denna text:

»Klippans centrum, Klippans centrum, här är jag
De har SJ gods centralstation en haltimmes gångväg i från stan
De har SJ gods central station en halvtimmes gångväg i från stan

De har tre stycken gatukök med korv, pannbiff och pommes frittes.
De har tre stycken gatukök med kor,v pannbiff och pommes frittes
och de håller koll i köket på dig, din pannbiff och dina frittes

Klippans centrum, Klippans centrum, här är jag
Klippans centrum, Klippans centrum, här är jag

Man tar tåget från Lund, åker mot Åstorp, byter till Klippan sen är man i
stan. Man tar tåget från Lund åker mot Åstorp, byter till Klippan sen
är man i stan

Klippans centrum, Klippans centrum, här är jag»

Efter att ha läst dessa ord förklarade jag att den handlade om en man som efter en lång tid återvänder till
sin hemstad och de känslor som angriper honom vid ankomsten. Den azerbajdjanska värdinnan tittade 
på mig, med en allvarlig och förstående blick sade hon, »they are about the same things» och började 
att diskutera diktens taktuppbyggnad. En känsla av lättnad spred sig i min kropp då jag insåg att rock-
orkestern Torsons gamla slagdänga »Klippans centrum»  äntligen fått den uppskattning den förtjänar, och
slutligen blivit upphöjd till det svenska nationalepos vi såväl behöver, åtminstone när vi är utomlands.
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Framtida samarbetsprojekt; North-South Cooperation

Levan Khetaguri har tillsammans med bland andra Helen Sigerland, Svenska Institutet och Chris Torch,
konstnärlig ledare för Intercult, börjat att planera projektet North-South Cooperation. Projektet ska
sträcka sig mellan 2-3 år och eftersträva ett internationellt samarbete mellan de nordiska länderna,
Kaukasus samt Ryssland och Kirgistan. Målet är att utbyta erfarenheter när det gäller nätverksarbete i
det kulturella fältet i olika politiska och geografiska lägen. Huvudmålet är att anordna en stor kaukasisk-
nordisk kulturfestival i Tbilisi sommaren 2002.

Ett led i projektet, något vi diskuterade under CAMN konferensen, är ett seminarium och en minifestival
i Göteborg hösten 2001 med deltagare från Kaukasus och Norden. Startpunkt för diskussionerna är ett
samtal kring informella och formella nätverk. Huvudarrangörer för seminariet i Göteborg skulle vara
Kulturverkstan och Nätverkstan. Projektet skulle vara beroende av finansiering från organisationer i
Sverige t ex Svenska Institutet, SIDA, Svenska Ambassaden i Moskva, Intercult, Forum för världskultur
och även Nordiska Ministerrådet.

Seminariet i Göteborg bör även bestå av workshops och diskussioner t ex om informella och formella
nätverk, erfarenheter av kulturprojektledning samt finansiering och praktiska arrangemang för seminari-
et i Tbilisi år 2002. Tanken är även att ha en offentlig del med föredrag och utställningar av konstnärer
från Kaukasus. Kulturorganisationer och deras finansiärer såsom Svenska Institutet och deras samarbe-
tesparter i de Nordiska länderna kommer att bjudas in.

Ett resultat av seminariet i Göteborg skulle kunna vara en innehållsdeklaration för North-South
Cooperation, t ex följande:

1. Praktiska utbytesprogram med målet att skapa möjligheter för studerande i kulturprojektledning 
och konst att delta kurser i Kaukasus respektive Norden samt medverka i olika kulturproducenters 
arbeten. Möjliga finansiärer är Svenska Institutet och SIDA.

2. Utbyte mellan de nordiska och kaukasiska ländernas teatrar och musikgrupper, visning av 
kaukasiska dokumentärfilmer på Göteborgs filmfestival och ambulerande konstutställningar. 
Representanter från turnerande organisationer såsom Riksteatern och Rikskonserter samt olika 
festivaler, t ex Hultsfredsfestivalen och folkmusikfestivalen i Dalarna inbjuds till seminariet i 
Göteborg.

3. Utveckla kulturindustrin med målet att arbeta upp kontakter med företag som är intresserade av 
att stödja kulturella projekt i Kaukasus och även få kaukasiska företag att etablera sig i Sverige. 
En återkommande handelsmässa skulle hållas vartannat år i Göteborg och vartannat år i Tbilisi.

Jag kan inte låta bli att titta på de vassa betarna, de verkar vilja borra sig in i min kropp. Ögonen håller ett
fast grepp om mina, vi duellerar. Det ligger ett gevär bakom mig och jag förbereder mig på att kasta mig
mot det och förpassa odjuret till himmelriket. Frågan är om jag skulle förolämpa prinsen genom att ta livet
djuret, prinsens egendom. Borde jag vänta tills prinsen griper in, trots att mitt liv är i uppenbar fara? Jag
tar en djup klunk ur glaset med vin och samlar mitt mod för att fråga prinsen om lov, om jag inte gör det
kommer jag fortsätta att frukta för mitt liv. Min fråga hinner aldrig formuleras i min sandpappers-sträva
mun utan avbryts av »Jag vill få kritik». Det är Thea Telia som väcker mig ur mina kiosklitteraturdrömmar.
Vi befinner oss hemma hos en georgisk prins och konstnär. I hans Tyrolerinspirerade källare med vilds-
vinshuvuden och gevär på väggarna diskuterar vi den georgiska teaterkritikerkåren. Kritiker för mina tankar
till vildsvinet och dess betar, men videokonstnären Thea Telia hävdar att det georgiska konstnärslivet håller
på att gå under i brist på oberoende professionella kritiker. Hon berättar att de flesta kritikerna i Tbilisi i
dag är sådana som själva jobbar med det de ska kritisera och på det sättet inte kan förhålla sig opartiskt.
Ett annat problem är de rådande ekonomiska förhållandena i Georgien, det är svårt att kritisera en skåde-
spelare och kräva en bättre prestation när han spelar i en fem grader varm teatersalong och inte har fått
lön på tre månader.
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Det finns tre professionella videokonstnärer i Georgien. Thea Telia är en av dem, konstnär nummer två
arbetar liksom Telia inom epitetet modern konst. Konstnär nummer tre arbetar däremot med något som
enligt Levan och Thea är politisk konst och kretsar kring temat Sovjet. Vi fick intrycket att de inte tycker att
det är intressant längre och inte något som de vill visa upp i t ex Sverige. Detta faktum blev sedan stoff
för en diskussion mellan Lotta och mig. 

Kvällen är ljummen och den leende expediten är något annat än de ljumma McDonalds expediterna som
brukar servera ljummet kaffe och kalla hamburgare på McDonalds i Göteborg. I Tbilisi är personalen glad
på riktig, svårt att förstå här! Men i åttio procentig arbetslöshet är det förmodligen ett statusjobb, vilket
också kan förklaras med att det är dyrare där än på en förstklassig georgisk restaurang. McDonalds är
beläget på Tbilisis Manhattan och vi sitter där därför att klockan är sen, vi bor precis bredvid och är på
väg hem.

Expediterna ler mot mig när jag tar mina stripps och jag säger till Lotta att det finns vissa skillnader mellan
vad som görs i denna delen av världen och i Europa och att man måste vara selektiv med vad man visar
upp i Göteborg då vår planerade festival är liten och tillåter ett begränsat utrymme. Jag tar emot min
hamburgare och expediten visar upp sitt tandkött och brister ut i ett hästskratt när jag påstår att det som
de experimenterar med här är sådant som vi experimenterade med inom t ex teatern på sextio-talet, en
slags frigörelse som ligger bakom oss. Däremot skulle konst med sovjettemat i sitt uttryck, vara otroligt
intressant att ta till Göteborg. Jag vecklar upp pappret som omsluter den skrynkliga hamburgaren.
Expediten iakttar mig och gnäggar förtjust när jag tar en tugga av hans verk, med mat i munnen ansåg
jag att Sovjet och dess sönderfall är någonting som vi vet alldeles för lite om och borde sätta oss in i för
att kunna uppnå en förståelse för dessa länder och vår egen nutida historia. Expediten log och frågade
Lotta vad hon ville ha. Lotta hänvisade till vad Thea Telia sagt om kritiken, möjligheten till att få respons 
på sitt arbete, få veta vad som är intressant och inte, få diskutera det man gör på en djup nivå. Inte bara
bli smekt medhårs av pressen för att kritikern är ens kompis eller för att det hon gör är nyskapande i
Georgien. Lotta beställde en kaffe och expediten brast ut i ett gapskratt. Lotta menade att det bästa man
kan göra för att hjälpa konstnärer i Georgien är att inte försöka påverka vad de vill visa upp, utan låta dem
möta den kritik som kanske kommer och inte försöka strukturera någon intressevåg. Expediten räckte
Lotta kaffet, hon tog emot den och såg expediten börja skratta, han skrattade så att han vek sig och föll
plötsligt baklänges, låg på golvet och ryckte krampmässigt i kroppen. Bakom hamburgerhyllan i grillsek-
tionen låg det som en matta av pockande avgrundsdjupa basskratt från fritöserna och grillmästarna. 

Vi började gå mot dörren. Lotta sade att de förmodligen är otroligt trötta på sin historia, redan har
avhandlat den och måste få gå vidare, att det inte är upp till oss att få dem att berätta om det som var. 
Vi var nästan framme vid dörren, den hölls upp av en stor mun, när vi gick ut igenom den hör vi hur ett
stort oväder bröt ut bakom oss, städarna, övervakarna, grillarna, fritöserna, alla skrattade, de friterade sig
i sina skratt, grillade sig i sina skratt badade i den kokheta skrattsalveoljan. Vi tog vår mat och gick hemåt,
bakom oss sprängdes McDonalds i gudalikt asgarv. Lotta och jag konstaterade att vad vi än tyckte så
fanns det en intressant poäng i vår diskussion och det är att vi i vårt land, med få undantag, inte vet
någonting om denna delen av världen. Vi vet inte vad som hände då och vi vet inte vad som sker nu.
Men nu vet vi att det finns en prins i Georgien och att han målar tavlor. Det är svårt för oss att förstå vad
dessa vackra tavlor egentligen handlar om, och om vi vill förstå dem så är tiden knapp för snart kan han
ha bränt upp sina verk eller fått dem inlåsta i ett betongvalv.
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Sammanfattning
Vi har, som en del av utlandspraktiken på Kulturverkstan, deltagit i en tredagars konferens för kultur-
projektledare i Kaukasus den 25-29 augusti 2000. Konferensen var ett led i CAMN:s fortsatta arbete att
utveckla och stötta kulturprojektledare i regionen. Konferensen var på universitetet i Tbilisi, Georgien,
med deltagare från Azerbajdjan, Armenien, Ryssland, Mongoliet, Spanien, Sverige och Georgien. Alla
deltagare arbetar med kultur i vardagen och är medlemmar i nätverket CAMN.

På konferensen diskuterades kulturprojektledning i regionen, problem i nätverket, hur kontakter med
internationella kulturorganisationer ska utökas, kunskapsutbyten samt finansiering av kulturprojekt.
Konferensen ledde även till två skrivelser; en till kulturministerierna i regionen med krav på offentlig
budget samt att en kulturpolitisk strategi utarbetas, den andra är ett brev där förhållandet för Georgiens
kulturarbetare beskrivs. Denna riktas till Georgiens kulturminister att ta med till det planerade EU-mötet
i Strasbourg i oktober. Flera projekt planerades av deltagarna i regionen, bl a ett där modern teknik som
t ex videoutrustning, redigeringsbord, datorer, filmkameror ska samlas under ett tak och bli tillgängligt
för konstnärer. Ett forsatt utbyte mellan Kaukasus och Norden, North-South Cooperation, planerades,
där vi diskuterade formerna för ett framtida samarbete.

Vi har utöver konferensen fått möjlighet att ta del av konst- och kulturlivet i Georgien. Vi har sett geor-
gisk konst, teater och videoinstallationer. Vi har också haft långa diskussioner med lokala kulturprojekt-
ledare, vilket har gett oss en inblick i deras situation och syn på konst och kultur. Dessa nya perspektiv
kombinerat med de resor vi gjorde i denna forna sovjetstat har varit oerhört lärorika. Ett fortsatt utbyte
med Georgien är också nödvändigt, speciellt för ett litet land som Sverige. 

Jag har aldrig varit så nära döden. Bilen kör i 150 km/tim på något som ska likna en motorväg och vi
kryssar fram mellan skraltiga Lador, människor och långtradare. Vår guldtandade chaufför ser nöjd ut och
lutar sig tillbaka, gasar lite till och mer eller mindre trycker undan bilar i vägen med kofångaren. Vi ska till
Mtskheta, om vi överlever, och se de gamla kyrkorna från 400-talet. I huvudet har jag en mening ur en
bok att den allra största faran i Georgien är trafiken. De kör som galningar och vägarna är urusla. Jag
inser plötsligt vad författaren menar.
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Att läsa om Georgien:

Neal Ascherson: Svarta Havet, Ordfront förlag 1997.

Björn Gunnarssons artiklar i Göteborgs-Posten: 
»Längtan efter lugn och nya kontakter», »Inte längre världens
pianotätaste» samt 
»Äkta läsäventyr från Georgien»: samtliga artiklar finns i
mediearkivet på Internet.

Kontaktpersoner och webbadresser:

Stichting Caucasus Foundation (SCF)
Chavchavadze Ave. 45 
Tel: (995-32) 25 00 89
e-mail: scf@lingua.edu.ge
webbsida: www.azerinet.com/SCF/
Huvudansvarig: Levan Khetaguri
Utbildningsansvarig: Iuri Mgebrishvili

Nätverkstan Kultur i Väst AB
Box 311 20, 400 32 Göteborg
Tel: 031-743 99 00
Fax: 031- 743 99 06
webbsida: www.natverkstan.net
e-mail: david.karlsson@natverkstan.net
e-mail: anders.t.carlsson@natverkstan.net

Kulturverkstan
Box 311 20, 400 32 Göteborg
Tel: 031-743 99 08
Fax: 031- 743 99 06
webbsida: www.kulturverkstan.net
e-mail: lotta.lekvall@kulturverkstan.net
e-mail: bo.sjokvist@kulturverkstan.net

Svenska Institutet
webbsida: www.si.se

Johan Öberg
Fd kulturråd i Moskva och Georgien-expert
e-mail: johan.oberg@natverkstan.net

TMS Art Gallery
16, Rustaveli Ave, 
380008 Tbilisi, Georgia
Tel/fax: (995 32) 939124
e-mail: tms@mmc.net.ge
webbsida: www.mmc.net.ge/TMS

Georgiens Ambassad i London
3 Hornton Place
London W8 4LZ
Tel: 020 7937 8233
Fax:020 7938 4108

Fredrik Löjdquist
Ansvarig för Kaukasus
Sveriges Ambassad i Moskva
e-mail: fredrik.lojdquist@foreign.ministry.se

Johan Öbergs rapport från Svenska Ambassaden i Moskva 
»De georgisk-svenska kulturförbindelserna. Resa till Tbilisi
970601-970606».

Johan och Kajsa Öbergs reseskildring i Ord&Bild nr 4-5 1998.

Fond för att underlätta kulturkontakter mellan öst och väst:
APEXchanges Coordinator (Madelon Cabooter)
European Cultural Foundation
Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam
The Netherlands
Telephone: +31.20.676.02.22
Fax: +31.20.675.22.31
E-mail: apexchanges@eurocult.org

Fond för kulturprojekt:
Foundation Marcel Hicter 
14, rue Cornet de Grez 
1030 Brussels 
Belgium 
Tel: 32 2 2199886 
Fax: 32 2 2176710 
Kontaktperson: Jean-pierre Deru, Director

Eric Johnson
Sveriges Honorärkonsul i Georgien
Sveriges Konsulat
2, Arakishvili Street
380079 Tbilisi, Georgien
Tel: (995 32) 29 26 76
Fax: (995 32) 29 21 06
e-mail: svkonsul@access.sanet.se

Soros Foundation:
Tserenpil Ariunaa
Cultural Coordinator of MFOS
Center for Scientific and Thechnological Information
Room 310, Baga-Teiruu 49, Ulanbaatar 46, Mongolia
Tel: (976 1) 313207
Fax: (9776 1) 324857
e-mail: ariunaa@soros.org.mn
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Bilaga 1

Utkast till brev utarbetat på CAMN:s konferens 25-29 augusti 2000

The team of SCF
To: Mr. Raymond Webber 

Council of Europe 

From the Participants of CAMN annual meetings 2000.

Copies to: the Presidents and  Ministers of Culture of the countries in the region of Caucasus 

Caucasian Art Managers Network /CAMN/
Meeting 2000

From 25 to 29 August, on a second meeting of CAMN over 30 managers from three Caucasian 
countries (Armenia, Azerbaijan, Georgia), specializing in various areas of culture, the partners of 
CAMN from Russia, Mongolia, Spain and Sweden, Kirgizstan (list of participants attached), have 
met in Tbilisi – capital of Georgia under the initiative of SCF and IBCCP, to discuss the future 
opportunities for regional and interregional culture cooperation (programme of the meeting attached).

During the annual meeting the participants decided to send the open letter to inform Council of Europe
and Caucasian authorities about the necessity of integration of Caucasian culture and society with
Europe.

The Meeting decided to send you following proposals:

To promote the development of qualification of the managers with assistance of EC;
To promote formation of the state cultural policy (priority – regional and interregional cooperation);
To promote the development of administration structure and qualification;
To draw on the experience of NGOs and cooperate with them;
To draw independent experts into the work of authorities;
To Publish financial reports in the cultural field;

The letter was adopted on the second meeting of CAMN and signed by the participants.
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Bilaga 1

Utkast till brev utarbetat på CAMN:s konferens 25-29 augusti 2000

To: Elizbeta 
Milena Dragovic
Executive Directors of Regional OSI

Caucasian Art Managers Network /CAMN/
Meeting 2000

From 25 to 29 August, on a second meeting of CAMN over 30 managers from three Caucasian 
countries (Armenia, Azerbaijan, Georgia), specializing in various areas of culture, the partners of 
CAMN from Russia, Mongolia, Spain and Sweden, Kirgizstan (list of participants attached), have 
met in Tbilisi – capital of Georgia under the initiative of SCF and IBCCP, to discuss the future 
opportunities for regional and interregional culture cooperation (programme of the meeting attached).

During the annual meeting the participants decided to send the open letter with the proposal to support
the initiative for development of regional cooperation and interregional partnership.

For successful work of the managers in the field of culture Caucasian Art Managers Network will aspire:

1.  To create an information bank;
2.  To provide an exchange of ideas and experience;
3.  To provide network service;
4.  To provide professional contacts;
5.  To provide mobility; 
6.  To promote creation of uniform space for Art Managers; 
7.  To create published directory;
8.  To carry out the exchange training programs; 
9.  To promote regional and interregional cooperation in art. 

Sincerely 

The participants of the second meeting of CAMN
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Bilaga 1

Utkast till brev utarbetat på CAMN:s konferens 25-29 augusti 2000

Communiqué

From 25 to 29 August, on a second meeting of CAMN over 30 managers from three Caucasian 
countries (Armenia, Azerbaijan, Georgia), specializing in various areas of culture, the partners of 
CAMN from Russia, Mongolia, Spain and Sweden, Kirgizstan (list of participants attached), have 
met in Tbilisi – capital of Georgia under the initiative of SCF and IBCCP, to discuss the future 
opportunities for regional and interregional culture cooperation (programme of the meeting attached).

Summarizing the activities of CAMN of 1999-2000 approved again necessity of regional cooperation.
CAMN is open network for any country and individuals who would like to be involved in interregional
cooperation. The participants agree with the work done by the staff of CAMN and the preparation of
PACYC – 2000 for publication.

During the meeting was discussed the regional and interregional projects, such as organazing of cultural
festivals of Caucasian countries in other countries, creation of Caucasian visual and multimedia centre. 

Participants worked n a long-term project North-South Cultural Cooperation and concerning this 
project was decided to organize a working meeting of CAMN with Scandinavian countries in 
Götteburg in 2001.

By the participants was adopted the desission to start publishing a newsletter CAMN Info (six edition
per year from the January of 2001), to develop the website of CAMN and to start practical training 
placement programme for Caucasus.

The next meeting of CAMN was planned to be organized in Tbilisi on the first week-end 
of September, 2001.

_______________________________________

Stichting Caucasus Foundation/ I B C C P
45 I.Chavchavadze av. Tbilisi, 380062, Georgia
Tel:995 32 25 00 89 Tel/Fax:995 32 29 43 06
Fax:995 32 23 11 96 E-mail: IBCCP@lingua.edu.ge
website: http://www.azerinet.com/camn/ 
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Bilaga 2

Georgien – ur Nationalencyklopedin
Georgien [jeç´rgi-], republik i s. Kaukasien, n.v. Asien; 69700 km 2, 5,4 milj. inv. (1993). G. gränsar till
Azerbajdzjan i öster, till Armenien i söder, till Turkiet i sydväst och till Ryska federationen i norr. I väster
har G. kust mot Svarta havet. Huvudstad är Tbilisi (1,3 milj. inv., 1990). 

Georgien:
Sakartvelos Respublika

Statsskick: Republik

Yta: 69700 km2

Folkmängd: 5,4 milj. inv. (1993)

Huvudstad: Tbilisi

Officiellt språk: Georgiska

Religion: Ortodox kristendom 

Myntenhet: 1 lari=100 tetri

Nationaldag: 26 maj (självständighetsdagen, 1918)

Befolkning och etnografi 
Georgierna eller gruserna har inom sitt bosättningsområde levt under synnerligen olikartade miljöför-
hållanden. Vid kusten var de i första hand jordbrukare som bl.a. odlade vin och frukt, medan de i 
bergen kombinerade ett konstbevattnat och terrasserat jordbruk med får-, nötkreaturs- och svinskötsel.
Man hade ett rikt sortiment av grönsaker och kryddörter, som utgjorde bakgrund till det för sin variations-
rikedom berömda georgiska köket. Hantverket var tidigt rikt utvecklat, och särskilt smidet var av hög
kvalitet. Ännu på 1800-talet uppträdde georgiska soldater i smidda munderingar som hade korsriddarnas
rustningar som förebild. Bebyggelsen var samlad i spatiösa byar, vilka i bergsområdena bestod av fler-
våningshus med utpräglad fästningsfunktion. Där kunde storfamiljer med flera hundra medlemmar bo
under ledning av ättens äldste manlige medlem. Storfamiljerna ingick i sin tur som delar i klaner, mellan
vilka inte minst blodshämnd spelade en viktig roll. 

Vetenskapsakademin i Tbilisi har ett institut för bl.a. etnologi samt ett därmed förbundet museum. 
Ett systematiskt insamlande av folktraditioner inleddes redan under 1800-talet och intensifierades under
sovjettiden, särskilt under 1930-talet. 

G. hade 1993 en befolkningstäthet av 77 inv. per km 2. Ca 55% av invånarna bor i någon av landets
städer, av vilka Tbilisi är den dominerande. Bland övriga städer märks Kutaisi (238 000 inv., 1993),
Rustavi (162 000 inv.), Batumi (138 000 inv.) och Suchumi (120 000 inv.). År 1990 var födelse- och
dödstalen 17,0 resp. 8,4b, vilket ger en naturlig befolkningstillväxt av 0,9%. Invånarna i G. är till över-
vägande delen georgier (70%, 1989). Bland minoriteterna märks armenier (ca 8%) och ryssar (ca 6%)
samt azerer (ca 5%). Lokalt finns starka minoriteter av osseter (2/3 av invånarna i Sydossetien) och
abchazer (ca 18% av Abchaziens befolkning). 
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Språk 
Det officiella språket i landet är georgiska, andra större språk är armeniska, azerbajdzjanska och ryska.
Lokala minoritetsspråk är ossetiska och abchaziska. De med georgiska besläktade språken megrelska och
svanetiska talas i v. G.

Religion 
G. antog kristendomen som statsreligion år 337. Största delen av befolkningen tillhör den autonoma
Georgiska ortodoxa kyrkan. Kyrkan står under ledning av en katholikos i Tbilisi och har blivit en viktig
identitetsfaktor vid den nationella frigörelsen. Det finns också armeniska kristna, romerska katoliker,
rysk-ortodoxa kristna och muslimer. Dessutom märks vissa spår av iransk religion. 

Utbildning 
Skolplikt gäller från 7 års ålder. Skolan är 11-årig, varav 9 år är obligatoriska. För tillträde till universitet
och annan högre utbildning krävs 11-årig skola eller 9-årig grundskola kombinerad med sekundärutbild-
ning. Georgiska är det dominerande undervisningsspråket (75% av skolorna i G. hade läsåret 1994/95
georgiska som undervisningsspråk);  därutöver finns skolor med undervisning på bl.a. armeniska, 
azerbajdzjanska och ryska. 

Nya inslag i utbildningsväsendet efter sovjetperioden har varit införande av gymnasier liksom avgifts-
belagd undervisning inom den högre utbildningen. Högre utbildning inrättades redan på 1000-1100-talen
i G. med akademierna i Iqalto och Gelati. Det första moderna universitetet, Dzjavachisjviliuniversitetet,
grundades i Tbilisi 1918. Universitet finns nu (1996) även i Suchumi, Kutaisi, Zugdidi, Batumi och
Achaltsiche.

Sociala förhållanden 
Levnadsstandarden i G. har, från att ha varit bland de högsta i Sovjetunionen, drastiskt försämrats under
första delen av 1990-talet, främst till följd av etniska och politiska oroligheter. Dessa har också medfört
ett omfattande flyktingproblem (framför allt tillströmning av georgier från Abchazien och Sydossetien)
och utflyttning från G. Under de senaste decennierna har det skett en omflyttning av befolkningen från
landet till tätorterna liksom från bergstrakterna till bygden längre ned i dalarna. År 1995 infördes
avgiftsbelagd sjukvård, med undantag för vissa utsatta grupper såsom småbarn, gravida kvinnor och
krigsveteraner. Spädbarnsdödligheten ligger på 18,3b (1993). 

Massmedier 
I G. utkom 1990 149 dagstidningar, varav 128 på georgiska, och 77 tidskrifter, varav 58 på georgiska.
Centralorganet på georgiska är Sakartvelos Respublika (‘Georgiska republiken’) och på ryska
Svobodnaja Gruzija (‘Det fria Georgien’). Den oberoende nyhetsbyrån Sakinform startade 1989. 
G:s statliga radio sänder sedan 1927 på georgiska, ryska, azerbajdzjanska och armeniska. Den statliga 
televisionen har två kanaler. 

Statsskick och politik 
Självständighet deklarerades efter en folkomröstning av G:s Högsta sovjet 9april 1991. Väpnade 
konflikter i Sydossetien och Abchazien präglade G:s första år som självständig stat. Zviad Gamsachurdia,
f.d. dissident som kommit till makten i parlamentsvalen 1990 och med överväldigande majoritet valts till
president i maj 1991, förde en starkt nationalistisk politik. Han störtades av oppositionen under den f.d.
chefen för Nationalgardet, Tengiz Kitovani, i januari 1992. 
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Den 10 mars utsågs Eduard Sjevardnadze till ordförande för det nyinrättade Statsrådet. I september
1993, när landet hotades av såväl väpnat motstånd från den störtade Gamsachurdias anhängare som
abchaziska utbrytarstyrkor, vädjade Sjevardnadze till Moskva om hjälp. Som en följd härav ansökte G.
om medlemskap i Oberoende staters samvälde (OSS) och blev medlem i december 1993. En ny författ-
ning antogs 24aug. 1995. Den införde en relativt stark presidentmakt och ett enkammarparlament med
235 delegater, som väljs på fyra år. Sjevardnadze, som i oktober 1992 valts i direkta val till parlamentets
ordförande (i praktiken president), valdes i november 1995 till den återinrättade presidentposten på fem
år. I de samtidiga parlamentsvalen säkrade han sin ställning.

Arkitektur 
Den tidigaste arkitekturen i G. visar förbindelser dels med den hellenistiska världen, dels österut. Det
kyrkobyggande som utvecklas från 400-talet har släktskap med såväl bysantinsk som armenisk arkitektur.
Huvudtypen var den korsformade planen med en kupol på hög trumma täckt med ett konformigt tak. 
I Mtscheta finns flera betydande kyrkor både från den första kristna tiden och från den andra kulturella
blomstringen på 1000-talet, de senare med rik ornamentering i sten. Det äldre bostadsbyggandet i G.
visar flera karakteristiska typer, såsom de i klippsidan uthuggna grottorna i Vardzia eller tättbebyggda
bergsbyar med försvarstorn i flera våningar. En äldre bostadstyp är darbazi med pyramidformat trätak,
stött på en ofta utsirad mittpelare. Från sovjettiden finns endast få byggnader med regional särart. 
Den starkt kuperade terrängen har motiverat terrasshus och något enstaka försök med punkthus 
hopkopplade i de övre våningarna. 

Historia 
Georgiernas identitet bekräftades genom kristnandet på 300-talet. Det slutliga enandet ägde dock inte
rum förrän på 1100-talet, då starka georgiska härskare, såsom David Byggaren och drottning Tamar,
lyckades betvinga de omgivande muslimska härskarna. På 1400-talet splittrades riket och hamnade
under turkisk och persisk överhöghet. På 1700-talet närmade georgierna sig det kristna ryska imperiet i
avsikt att undkomma ökat förtryck i Osmanska riket, men när G:s östra delar 1801 inkorporerades i
Ryssland skedde detta utan georgiskt samtycke. Under perioden 1803-64 ockuperade Ryssland successivt
också västra G. 

Den nya politiska tillhörigheten förvandlade det georgiska samhället. Kyrkan underordnades den ryska
ortodoxa, och en hård förryskningspolitik genomfördes. Den georgiska kungaätten Bagrationi fördrevs,
och den förut härskande aristokratin blev en osjälvständig ämbetsadel. En armenisk handelsmannaklass
tog över G:s politiska och ekonomiska liv, medan många livegna bönder i takt med den ökande industri-
aliseringen förvandlades till en fattig tbilisisk arbetarklass. Under 1800-talets senare del, då förryskningen
åter tog fart, ökade det georgiska missnöjet, vilket ledde till att både nationalism och socialism vann 
terräng. Särskilt de socialdemokratiska mensjevikerna nådde framgångar. 

Mellan maj 1918 och februari 1921 utgjorde G. en oberoende republik, styrd av mensjevikpartiet. 
Den politiska situationen var svår, beroende på konflikter både med grannrepublikerna Armenien och
Azerbajdzjan och med bolsjevikerna i Ryssland och inom G. Mensjevikregeringen blev därigenom allt-
mer nationalistisk, vilket försämrade relationerna till minoritetsgrupper inom det georgiska territoriet. 

Sedan bolsjevikerna med turkiskt bistånd ockuperat G. och mensjevikerna flytt förvandlades området
1921 till en del av en transkaukasisk sovjetrepublik. I den följande förryskningskampanjen ingick ut-
rensningar av georgier med påstått nationalistiska sympatier. Ironiskt nog iscensattes kampanjen av 
georgierna Stalin, Berija och Ordzjonikidze. År 1936, samma år som G. fick status av sovjetrepublik,
igångsatte samma trojka nya och mer omfattande utrensningsaktioner, vilket fick till följd att stora delar
av den georgiska partieliten försvann. Samtidigt omskapades den georgiska samhällsstrukturen genom
Stalins jordbrukskollektivisering och påskyndade industrialisering, vilket visserligen givit upphov till en
relativt hög levnadsstandard men också till sociala och ekologiska problem. 
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Sedan 1970-talet har nationalismen ånyo växt sig stark. Försök att inskränka det georgiska språkets roll
ledde till omfattande protester. Under Gorbatjovs regeringstid drev icke-kommunistiska grupper en hård
kampanj för utträde ur sovjetstaten. I april 1991 deklarerade G. sitt oberoende från Sovjetunionen, och
en månad senare valdes nationalisten Zviad Gamsachurdia till president. Nationalisternas starka mobili-
sering i G. har lett till militära sammandrabbningar med etniska minoriteter såsom abchazer och sydos-
seter. Gamsachurdias styre framkallade snart en öppen politisk konflikt med oppositionen, som i decem-
ber 1991 övergick till öppen revolt. Gamsachurdia flydde i januari 1992 till Armenien och ett nytillträtt
militärråd övertog makten och utlovade allmänna val. G. valde inledningsvis att stå utanför Oberoende
staters samvälde (OSS). Under Eduard Sjevardnadzes presidentperiod har dock fortsatt politisk och
etnisk turbulens samt svårartade ekonomiska problem tvingat landet in i samväldet och gjort det alltmer
beroende av Ryska federationen, centralmakt i OSS. 
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Bilaga 3

Inbjudan till CAMN konferens 25-29 augusti 2000

Dear collegues,

Stichting Caucasus Foundation has an honor to invite you on the second
meeting of Art Managers and Art Organizers Network CAMN
/www.azerinet.com/CAMN/ in the region of Caucasus /Armenia, Azerbaijan,
Georgia/, which will be held on 25-28 of August. Programme of the meeting is
enclosed.

From our part we will provide information about the functioning of CAMN 
as a network during the year, summerizing the work made through it as well as
presenting CAMN yearbook. The meeting also will based on interregional
co-operation.

If you are interested to participate in this meeting, find partners and plan
future cooperation, do not hesitate to contact us and propose your own
projects regarding the issues of working sessions which are the following:

Visual Art

Performing Art

Regional and interregional Cultural Policy Making, NGO Activity, etc.

We hope to see you in Tbilisi

With best regards

SCF Team

Art managers meeting – seminar

Initiator
Stichting Caucasus Foundation
International Bureau for Caucasian Cultural Programmes /Offices in baku,
Tbilisi and Erevan/
CAMN

Supported by:
KulturKontakt /Austria/
ARK - Computer Company /Georgia/

Contact address:
Stichting Caucasus Foundation /SCF/
International Bureau for Caucasian Cultural Programmes /IBCCP/
45 I.Chavchavadze ave. Tbilisi, 380062, georgia
Tel: (995 32) 250089
Tel/Fax: (995 32) 294306
E-mail: SCF@lingua.edu.ge
IBCCP@lingua.edu.ge
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Bilaga 3

Program för CAMN konferens 25-29 augusti 2000

Programme

Day I 25 August
Registration of participants

Day II 26 August
9.00 Breakfast
10.00 Morning session

Presentation of participants and their institutions
11.30 Coffee break
11.45 Report from CAMN - 1999

Functioning of CAMN as a network
What is the offer and what are the benefits through 1999

13.00 Lunch
14.00 Analyzing the year work based on participants experience
15.30 Afternoon session /regional cooperation/
17.00 Presentation of CAMN yearbook

Analyzing problematic issues of the day
18.00 Dinner

Day III 27 August
9.00 Breakfast
10.00 Session

Regional practical training programme of young professionals
Group works on individual projects according to participants area of interests

11.30 Coffee break

11.45 Session
Discussion on CAMN joint projects /Regional and interregional co-operation/

13.00 Lunch
14.00 Session

Continuing working on projects in sub-groups
Performing arts, visual arts, cultural policy

18.00 Dinner

Day IV 28 August
9.00 Breakfast
10.00 Final morning session

Concrete plans for year 2000
11.30 Coffee break
11.45 Session

Summerizing final results
Future projects

13.00 Lunch
14.00 Excurtion

Day IV 28 August

Departure of participants

In the evenings various cultural programmes will be offered to participant
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