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1. Forskerprosjekter:  
 
FRISAM: Direktøren, Marius 
Emberland og Andreas Føllesdal vurderer å revidere fjorårets NFR-søknad 
innen feltet MR og makt.  
 
FRISAM: Forskergruppen Internasjonale relasjoner planlegger å gjenta fjorårets søknad (tematikk: 
Multinasjonale selskaper). Søknaden er primært knyttet til IOR-delen av forskergruppen.  
 
POVPEACE: MR OG UTVIKLING. Forskergruppen arbeider med en ny søknad til NFRs 
POVPEACE-program i juni med Bård Anders Andreassen som prosjektleder. Det vil trolig søkes om 
midler til en stipendiatstilling, en postdocstilling samt drifts- og konferansemidler.  
 
FRISAM/FRIHUM/IMER: Tore Lindholm m.fl. vurderer å søke NFR-midler for det nye prosjektet 
MINIM (Muslimers integrering i Norge gjennom Islam og menneskerettigheter), i samarbeid med  
eksterne fagmiljøer bl.a. på Lillehammer. Søknadsdetaljer og hvilken utlysning søknad skal rettes 
mot er ikke endelig klarlagt.  
 
FINANS: Marius Emberland planlegger en søknad rettet mot Finansmarkedsfondet. Tentativ 
prosjekttittel: Investment in Democracy and Human Rights: New Relations between State and 
Market in the Implementation of Corporate Social Responsibility Agendas in Emerging, New and 
Fragile Democracies. Hovedformål med søknad: midler til frikjøp Marius Emberland og Morten 
Kinander; ansettelse av 1-2 stipendiater/postdoc, driftsmidler.  
 
2. Individuelle søknader:  
 
AREAL: Gro Ween planlegger å revidere fjorårets postdocsøknad om konflikter mellom samiske 
grupper og andre aktører i forbindelse med etableringen av en ny norsk nasjonalpark. Ny 
arbeidstittel: "Blåfjella – Skjækerfjella; land governance and landscape management."  
 
FRISAM: MR og konflikter. Jemima Garcia-Godos vil gjerne sende en post-docsøknad fra SMR 
(komparativ studie av victim reparation programs i 3 latinamerikanske land (Guatemala, Peru og 
Chile). Prosjektopplegg vil være det samme som i tilsvarende søknad sendt fra SUM til FRIMUF i 
2005: komparativstudie, 3 land, feltarbeid, samarbeid med relevante aktører i landene. Det vil 



UNIVERSITETET I OSLO 
Institutt for menneskerettigheter 

 
   

 
 

2 

imidlertid foretas endringer i selve prosjektbeskrivelse med tanke på å styrke den metode-delen samt 
forkorte den empiriske delen og innarbeide kommentarer fra NFR-evalueringen i 2005, samt 
synliggjøre menneskerettsperspektivene.  
 
3. Gjesteforskertilknytning o.l.:  
 
FRIHUM: Helga Varden (filosof ansatt ved University of Illinois at Urbana-Champaign, UIUC) 
ønsker støttebrev fra SMR ifm. søknad om postdocprosjekt 2007-2009 (uten institusjonstilknytning 
men med affiliering og ev. gjesteforskertilknytning SMR 2009). Prosjekt: " The viability of Kant’s 
non-consensual conception of international political obligations and its applicability to current issues 
of international relations."  
 
Hans Morten Haugen har fått stilling ved Diakonhjemmet fra H-2006 og vil likevel ikke sende 
søknad til NFR om postdokfinansiering i juni. 
 
 
 


