NYHEDSBREV DANSK RUSSISK FORENING MIDTJYLLAND 2017
Et uddrag af årets arrangementer, der for den største del var særdeles velbesøgte.
Konferencen om Ruslands Rolle i Centralasien i efteråret på Aarhus Universitet var
dog den mest succesfulde med ca. 40 deltagere.

Onsdag d. 18. Januar, Dokk1
”1696-1855: Rusland under Peter den Store og hans
efterfølgere” af Christian Gottlieb, professor, KU
Peter er måske Ruslands betydeligste zar, og hans regering dannede et
stort skel i landets historie fra isoleret og tilbagestående østeuropæisk stat
til reformpræget stormagt med vesteuropæisk indflydelse. Han synes at
have været en blanding af brutal tyran og jovial og livsglad reformator,
primitiv og drikfældig, interesseret i teknik og praktiske opgaver,
ukonventionel og "folkelig" i sin stil og samtidig udpræget enevoldshersker, der ville kontrollere alt. Mange af hans
reformer var inkonsekvente og overfladiske og satte sig først spor senere, men de blev begyndelsen til en nyere tids
Rusland

Onsdag d. 1. Februar, Dokk1
”1917-1922: Revolution, borgerkrig og dannelsen af
Sovjetunionen” af Erik Kulavig,Lektor i historie SDU
Sovjetunionen voksede frem i efterdønningerne af første verdenskrig, da
det gamle russiske kejserrige gik under som følge af Den russiske
revolution. Efter den kaotiske Den russiske borgerkrig fik Vladimir
Lenins bolsjevikker ilkæmpet sig magten over størstedelen af det gamle
russiske rige. Efter Lenins død gik magten til Josef Stalin, som med en
kombination af planøkonomi, tvangskollektiviseringer og enorme
udrensninger gennemførte en storstilet industrialisering og omvæltning af landbrugsproduktionen. Under Stalins ledelse
førte Sovjetunionen i 1930'ernes sidste år en aggressiv og ekspansionistisk udenrigspolitik.

Onsdag d. 22. Marts, Dokk1
”Rusland og NATO efter Ukraine - kold krise eller
samarbejde?”af Peter Viggo Jacobsen,
Forsvarsakademiet
Udviklingen i Ukraine og forholdet mellem NATO og Rusland blev
belyst. Samtidig blev der set på situationen under den kolde krig og
umuliggørelsen af gensidig afhængighed mellem Rusland og Europa.
Der blev sat fokus på hvorvidt NATO formår at skabe en stabil
alliancen, der samtidig afskrækket Rusland fra at lave flere ulykker.

Tirsdag d. 4. April, Dokk1
”Rusland og globaliseringen” af Martin Amnitsbøll Husted,
Aarhus Akademi
Rusland er ikke fremmed for globalisering - i anden halvdel af 1800-tallet
forsøgte den russiske stat at udnytte periodens globaliserede
verdensøkonomi som løftestang til at moderniser Rusland; en proces som
først fik sin afslutning med udbruddet af Første Verdenskrig.

Tirsdag d. 12. september, Institut for Statskundskab, AU
”Ruslands Rolle i Centralasien”
Oplæg af Flemming Solidsboel, DIIS
Charlotte Flindt Pedersen, Udenrigspolitisk Selskab
Moderator Jeremy Morris, Østeuropastudier

Lørdag d. 23. september Dokk1
”Den Russiske Kulturrevolution” af Kristian Lambertsen
Den russiske revolution 1917 forandrede ikke kun de politiske og
økonomiske forhold, men gjorde det samtidig muligt for arbejderklassen
at gøre sig uafhængig af den borgerlige kulturpåvirkning og deltage i det
kulturelle liv. En konference i Petrograd umiddelbart før
oktoberrevolutionen krævede en fuldstændig kulturel selvstændighed
for arbejderklassen.

Lørdag d. 2. december Dokk1
”Krig, revolution og krise: Tre mulighedsvinduer for
forandring af Ruslands nationale identitet”
Oplæg af Jonas Gejl, Statskundskab, AU
Hvad har Napoleons invasion af Rusland (1812), Den Russiske Revolution
(1917) og Kosovokrisen (1999) tilfælles? Det spørgsmål besvarede Jonas
Gejl Pedersen med udgangspunkt i sit argument om krige, revolutioner og
krisers særlige identitetsforandrende rolle.

