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d. 16. februar, 2016, Dok1, Hovedbiblioteket, Aarhus oplæg 

af Ph.d.-studerende Jonas Gejl Pedersen, Statskundskab, 

Aarhus Universitet: Til grænsen - udenrigspolitikkens 

identitetsskabende rolle samt personlige indtryk fra Moskva 
 

Siden Sovjetunionens kollaps har Rusland ved flere lejligheder 

konfronteret Vesten og navnlig USA. Eksempelvis: Besættelsen af 

Pristina Lufthavn (1999); Den Russisk-Georgiske Krig (2008); 
Ruslands invasion af Ukraine og senere anneksion af Krim (2014). 

Konfrontationerne er ofte kommet bag på Vesten og ikke været 

uden omkostninger for Rusland. I foredraget blev der sat fokus på, hvorfor Rusland undertiden 

vælger disse konfrontationer. Jonas Gejl Pedersen tog udgangspunkt i teorier om 

udenrigspolitiks identitetsskabende rolle og personlige indtryk fra Moskva og gav et bud på, 
hvorfor Rusland konfronterer Vesten på måder, der virker både risikable og kontraproduktive for 

Ruslands egne ønsker om øget national modernisering og international indflydelse. Således 

argumenterer Jonas for, at Ruslands eksperimenterende og grænsesøgende udenrigspolitik 

blandt andet har til formål, at konstruere en ny national identitet tilpasset Ruslands 
postsovjetiske kontekst.  

 

 

 
 

d. 29. Marts 2016, Dok1, Hovedbiblioteket, Aarhus, oplæg af 

Mag art. Kristian Lambertsen: "VED FRIHEDENS AFGRUND” 

Kierkegaard og de russiske eksilfilosoffer.  
 

Kierkegaards forsvar for "hin enkelte" mod systemet gav efter den 

russiske revolution genlyd hos emigranter som Berdyaev og 

Shestov. I deres eksil skabte de, en tænkning der hævder den 

menneskelige frihed imod enhver undertrykkelse - uanset hvilken! 
For dem er frihedens grund at "for Gud er alting 

muligt".(Kierkegaard) Men det er også en afgrund: For hvad kan 

mennesket ikke?" 
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d. 3.  Maj  2016 Dok1, Hovedbiblioteket, Aarhus, oplæg af 

Ph.D. Carl Elias Emmanuel Götz, Statskundskab, Aarhus 
Universitet: ”RUSSISK UDENRIGSPOLITIK” 

 

Hvad driver Ruslands selvhævdende adfærd i Ukraine ? Set i 

internationalt perspektiv, kan der stilles spørgsmål ved Moskvas 

planer, samt Ruslands  udenrigspolitik i de seneste år.  Elias Götz 
gav et overblik over udviklingen i landets politik i det tidligere 

sovjetiske område fra begyndelsen af 1991 til i dag. Derefter blev 

der zoomet ind på den nuværende krise i Ukraine. Hovedargumentet var, at Ruslands handlinger 

i Ukraine er ikke noget nyt. Og det viser sig, at den selvsikre og til tider aggresive politik, i 
forhold til tidligere sovjetrepublikker, længe har været praksis. Oplægget blev præsenteret på 

letforståeligt engelsk. Herefter spørgsmål og kommentarer fra publikum. 

 

 
 

d. 7. April 2016 Dok1, Hovedbiblioteket, Aarhus, oplæg af 

historiker  Aksel V. Carlsen ”RUSLANDS SORTE OKTOBER”   

   
Fortalte om sin bog, der skildrer Sovjetunionens fald og 

efterfølgende  Ruslands forsøg på stabilisering.Hvad skete der 

egentlig i 1993-konfliktens kompleksitet. Konfliktens forløb sættes i 

perspektiv.  Forudsætninger og konsekvenser blev ridsed op. 

 

 

 

d. 22. september 2016 Dok1, Hovedbiblioteket, Aarhus, 

oplæg af cand.mag., ph.d. stipendiat Kim Frederiksen ved 

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier KU. ”PUTINS 

3 ANSIGTER” 
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Foredraget  blev set i ud fra et historisk og aktuelt perspektiv argumentere for, at der kan 

identificeres mindst tre Putin’er. Den populære Putin, den upopulære Putin, den autoritære Putin. 

De tre Putin’er er tæt forbundet med forholdet mellem magthaverne og befolkning i Rusland.  

Putin har i store dele af sin regeringstid haft en stor folkelig popularitet (den populære Putin) 

med baggrund i den ”sociale kontrakt”, han indgik i, da han kom til magten, hvordan han 

pludselig blev upopulær i forbindelse med de seneste parlaments- og præsidentvalg (den 

upopulære Putin), hvor den ”sociale kontrakt” brød sammen, og hvordan han efterfølgende 

genopfandt sig selv ved at trække et nationalismekort og øget topstyring (den autoritære Putin), 

hvilket også har betydning for en negativ udvikling i Ruslands til omverdenen Der blev set på, 

hvorfor det er forkert at kalde den nye konflikt for ”en kold krig” og diskuterede derefter, hvad 

den så er.   

 

d. 10. november afholdtes årets mini-Ruslandskonference 

”JAGTEN PÅ RESSOURCER I ARKTIS” på Institut for 

Statskundskab, Aarhus Universitet i samarbejde med 

studenterforeningen IP-nu. Deltagerantal ca. 25-30 deltagere. 

Oplægsholdere: Professor Cand. Jur. Bent Ole Mortensen, Ph.D., 

Syddansk Universitet og Lektor Mette Skak, Institut for 

Statskundskab, Aarhus Universitet. Ordstyrer Ph.D., stependiant 

Jonas Gejl. (se detaljeret referat af konferencen på foreningens 

website) 

 

Bent Ole Mortensen understregede bl.a. sårbarheden af det 

arktisk miljø og de miljømæssig konsekvenser af bestemte 

aktiviteter,  hvor større miljømæssige effekter gør sig gældende i 

forhold til et koldt klima. Samtidig er minedrift miljømæssigt 

problematisk. Affaldsophobning - udledning af skadelige stoffer til 

havet har tidligere medført lokale forbud mod at spise havdyr og 

forstyrrelse af flora og fauna. Det blev understreget at øget 

skibstrafik kan forstyrre færdsel over havisen, samt øge risikoen   

for olieforurening. 
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Mette Skak´s bud på hvordan vi skal forholde os til Ruslands 

fremfærd i Arktis er, at vi først og fremmest forholder os roligt! 

Idet 2/3 af adfærden (fx militariseringen)  bl.a. kan henføres til 

national- & stormagtromantik (Sergei Medvedev, 2016: ”The 

Kremlin’s Arctic Plans: More Gutted than Grand”   ”historic lore, 

not economic gain”. Den gode nyhed er at modsat  udviklingen i 

Syrien og Ukraine koster Arktispolitikken ”ingen døde”! (SAR!). 

Kremls offensive realisme skaber et imperial overstretch og er 

p.t. kun en koldkrigsinfrastruktur. 


