
 

Datum: Torsdag, 13 november 2014
Tid: 10.00-16.30

Frukost och registrering från 09.30.

Lokal: Utrikespolitiska institutet, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.

Pris: 2995 kr (exkl. moms) inklusive frukost, lunch och kaffe.
UI-medlemmar har 15% rabatt.

Anmälan är bindande. Avbokning kan ske en dag före kursstart
utan kostnad. Därefter debiteras hela avgiften.
Har du frågor? Kontakta oss på info@ui.se

ANMÄL DIG HÄR

Ta del av Sveriges främsta experters kunskap om ryska makthavare

och relationerna mellan öst och väst, den ryska ekonomins framtid,

situationen för media och den ryska opinionen. Vilka är tendenserna?

Vad får Ukrainakrisen för effekter? Missa inte en heldag med diskussioner, 

frågestunder och föreläsningar om Ryssland – anmäl dig idag! 

SE NÄSTA SIDA FÖR PROGRAM OCH TALARE.

VAD INNEBÄR
RYSSLANDS
VÄGVAL?

FORTBILDNINGSDAG
UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET INBJUDAN

http://www.ui.positionett.se/tillfalle.php?id=1200


 

FORTBILDNINGSDAG
UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET PROGRAM
Från Gorbatjov till Putin

Det sovjetiska imperiets kollaps ligger till grund
för konfl ikterna i Ryssland och Ukraina.
Örjan Berner diskuterar detta skeende och de 
politiska omvälvningarna i Ryssland fram till idag. 

talare:

Örjan Berner, Sveriges ambassadör i Moskva 
1989–1994 och författare till nysläppta boken 
”Härskarna i Kreml - från Gorbatjov till Putin”
(Bonniers).

Relationen mellan öst och väst
– utmaningarna och vägen framåt

Rysslands aggression mot Ukraina har inneburit 
en strategisk omorientering av relationerna till 
USA och EU. Vilka konsekvenser får den nya for-
men av krigföring som genomförts mot Ukraina? 
Vilken aktör skall leda vägen mot en lösning på 
konfl ikten mellan öst och väst efter Ukraina?

talare:

Kristian Gerner, forskare vid Lunds Universitet.

Jörgen Elfving, tidigare överstelöjtnant och chef
för Arméns underrättelseskola.

Jan Hallenberg, forskare vid Försvarshögskolan.

Anke Schmidt-Felzmann, forskare vid
Utrikespolitiska institutet (UI).

Rysslands ekonomiska framtid 

Rysslands starka tillväxt avtar. Hur kan Ryssland 
vända trenden och hitta vägarna tillbaka till god till-
växt? Hur påverkar korruptionen och de nuvarande 
ekonomiska sanktionerna landets ekonomi?

talare:

Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska
institutet på Handelshögskolan (SITE).

Rysk inrikespolitik – konservativ
offensiv och motstånd

Putin utnyttjar konservativa och nationalistiska 
krafter för att stärka sin makt. Krisen i Ukraina har 
drivit på den utvecklingen ytterligare men krav på 
en politisk kursändring växer också fram. Kommer 
en demokratisk proteströrelse kunna påverka 
Putins vägval trots den nationalistiska feberyran 
som råder efter de västliga sanktionerna mot 
landet? 

talare:

Lena Jonson, forskare vid
Utrikespolitiska institutet (UI).

Russia’s Arctic Strategy (English)

Russia has identifi ed the Arctic as both a strategic 
priority and a resource base for the 21st century. 
Against the background of worsening relationship 
with the West, Russia faces new challenges to 
develop its Arctic zone and eyes new partners to 
withstand them.

speaker:

Ekaterina Klimenko, researcher at Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI).

Russia’s Information Space in
the Wake of Euromaidan (English)

Events in Ukraine have plunged relations between 
Russia and the West to new post-Cold War depths. 
The confl ict is marked by diverging perceptions 
and narratives between the confl icting parties. 
How are actions in Ukraine, and in the wider con-
text, covered in Russian mass media?

speaker:

Greg Simons, associated researcher at
Utrikespolitiska institutet (UI).

moderator:

Anna Wieslander,
stf direktör vid
Utrikespolitiska institutet (UI).


