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Gåvobrev 

Föreningen Vietnam, Laos, Kambodja - en partipolitiskt och religiöst obunden 
solidaritetsorganisation med folken i de tre länderna. Dess huvudsakliga uppgift har på senare 
år varit att verka för att sprida kunskap om ländernas politiska, ekonomiska, sociala och 
kulturella utveckling, samt att bidra till dialog och stöd till mänskliga rättigheter och 
demokrati i de tre länderna. I samband med att Föreningens årsmöte år 2022 beslutade om att 
upplösa föreningen beslutades samtidigt att föreningens ekonomiska kvarlåtenskap skall 
doneras till Stockholm Center for Global Asia, vid Stockholms universitet, för att stödja 
forskning i föreningens anda om de tre länderna Vietnam, Laos och Kambodja.  

Styrelsen för Föreningen Vietnam, Laos, Kambodja har därför valt att donera en summa om 
XXX SEK till Stockholm Center for Global Asia, Stockholms universitet (org.nr. 202100-
3062). 

Donationen har till syfte att stödja forskning om Vietnam, Laos och Kambodja, med fokus på 
politisk, ekonomisk, och social utveckling i Vietnam, Laos och Kambodja, samt bidra till 
dialog och stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i de tre länderna. 

Donationen ska förvaltas av Stockholm Center for Global Asia, Stockholms universitet, 
disponeras därav, och skall i första hand användas för forskningsstipendier till forskare vid 
Stockholms universitet, för t ex 1-2 månaders fältarbeten eller annat forskningsrelaterat 
arbete, eller för forskare vid lärosäten i Vietnam, Laos, eller Kambodja för forskningsvistelser 
vid Stockholm Center for Global Asia, Stockholms universitet, inom ovan nämnda 
forskningsfält. Donationen kan också användas för aktiviteter som främjar demokrati och 
mänskliga rättigheter i de tre länderna. Föreningen Vietnam, Laos och Kambodjas 
forskningsstipendium utlyses en gång per år av Stockholm Center for Global Asia inom av 
Stockholms universitet fastställda regelverk.  

Donationen ska, efter signering av gåvobrevet, utbetalas till Stockholms universitet genom 
insättning på bankgiro 5050-0206, med referens ”Föreningen Vietnam, Laos Kambodja, Gåva 
till Stockholm Center for Global Asia”.  

Detta gåvobrev har upprättats i två likalydande exemplar, varav donatorn och Stockholms 
universitet har tagit var sitt.  
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