Det miljømæssige samarbejde i Østersøen er højt prioriteret i Dansk Russisk Forening
Midtjylland. Vores Østersø NGO netværket: www.bs-ngo.dk/ udgør en væsentlig platform i
relation til nye initiativer i regionen indenfor miljø/naturetik. Fokusområde i 2017 har især
været konsentreret om problemet med de store mængder af plastikaffald, der hobes op
overalt i regionen. Som NGO ansporer vi bl.a. til udvidet undervisning indenfor filosofisk
miljøetik på universiteter, undervisningsinstitutioner

mm. Herunder teoretisk

miljøbevidsthed hvorigennem det enkelte individ medvirker til at ændre den tiltagende
forbrugermentalitet. Samspillet mellem mennesket og naturen har lidt stor overlast i
den moderne teknologiske tidsalder, og hvorvidt udviklingen kan ændres er tvivlsomt, men
vi mener, at alle har pligt til at bidrage med en individuel indsats udfra teorien om, at vi alle
er en mindre del af en større helhed. Vi er løbende i kontakt med de øvrige nordiske lande
og St. Petersborg, Rusland, hvor der er stor interesse for samarbejde. Og vi forsøger
målrettet, via Nordisk Råd (NEFCO) og EU, at indgå nye aftaler om aktuelle projekter. Af
tidligere projekter kan nævnes et samarbejdet med Karelen, Rusland omkring grøn
byplanlægning, hvor bl.a. ingeniørvirksomheden Rambøll var involveret. Udveksling af
know-how mellem Danmark og Rusland viser sig at være af afgørende betydning. Og vigtigt
i forhold til opretholdelse af dialogen med Rusland, hvilket også understreges af Nordisk
Råd.

Vores kulturelle engagement i forhold til Rusland afspejler sig gennem adskillige årlige
arrangementer, herunder oplæg af fagligt kompetente foredragsholdere indenfor historie,
litteratur, politik, natur- og socialvidenskab samt filosofi. I samspillet med Rusland anses
den positive såvelsom den kritiske dialog som særdeles vigtig, specielt i forhold til at
modvirke medieskabte misforståelser. De overordnede målsætninger sker dog primært via
EU, hvor Danmark bl.a. deltager aktivt i formuleringen af EU’s Ruslands-politik. Som
medlem af foreningen er deltagelse i arrangementerne, med få undtagelser, uden beregning.
Vores arrangementer afholdes primært på Hovedbiblioteket, Dokk1, 8000 Aarhus C
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