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FORMÅL: 

 

Dansk-Russisk Forenings formål er, som en levende og aktiv forening, ved folkeoplysende og kulturel 

virksomhed og øvrige aktiviteter, herunder offentlige møder og konferencer, at fastholde og udvikle de 

mellemfolkelige forbindelser mellem Danmark og Rusland og styrke samarbejdet mellem de to landes 

befolkninger, samt virke for fred, menneskerettigheder, civilsamfundsudvikling, folkeoplysning og 

demokrati i både Danmark og Rusland.  

For at opfylde dette arbejder Dansk-Russisk Forening med oplysning om kulturelle, økonomiske, sociale, 

samfundsmæssige og politiske forhold i Rusland i nutid og fortid, og på tilsvarende måde i Rusland og 

blandt russere i udlandet oplyse om forholdene i Danmark.  

Landsforeningen ønsker at oprette og udvide forbindelserne mellem de samfundsmæssige, 

erhvervsmæssige, kulturelle og videnskabelige organisationer i Danmark og Rusland og mellem landenes 

befolkninger i bredeste forstand, herunder aktivt arbejde imod enhver diskrimination af beboere af begge 

lande, hvad enten det er på etnisk, religiøst, sprogligt, historisk eller politisk grundlag. Herunder anser vi 

det for særlig vigtigt, at det traditionelt gode forhold mellem beboere i Danmark af russisk og dansk 

oprindelse bevares og styrkes, også i situationer med et mere spændt forhold mellem staterne end hidtil.  

 

VISION 

 

Dansk-Russisk Forenings vision er at bidrage til større forståelse både i det danske og det russiske 

samfund af, i hvor høj grad de to samfund gennem mere end 1000 år har haft positive og berigende 

kontakter med hinanden, og hvor vigtigt det er for begge samfund at bevare og udbygge disse, også i tider 

med storpolitiske og regionale kriser. Det bør omfatte både befolkninger og beslutningstagere og give sig 

udtryk i hyppige, naturlige og ukomplicerede kontakter både via rejser, personlig kommunikation og 

offentlige og sociale medier. Det tillidsforhold, der var etableret omkring de gensidige statsbesøg omkring 

2010, bør genetableres og yderligere styrkes, i en gensidig forståelse af, hvor meget vi har at give 

hinanden. 

 

VÆRDIER: 

 

Det er det enkelte menneske, der står i centrum for Dansk-Russisk Forening. Foreningen skal være 

rummelig i forhold til medlemmers forskellighed i meninger, holdninger og interesser, med hensyntagen 

også til de lokale forskelligheder mellem afdelingerne. Foreningen er dialogsøgende både internt og 

eksterne. Men Landsledelsen har det overordnede ansvar for, at foreningens værdigrundlag både indadtil 

og udadtil fremtræder klart over for foreningens samarbejdspartnere og de danske myndigheder. 

 

MÅL: 

 

At vise os relevante, ansvarlige og aktive i den aktuelle situation 

 



At fastholde bredden i de medlemstilbud, foreningen traditionel giver medlemmerne, og om muligt styrke 

den yderligere.  

 

Fastholde de gode relationer til vore samarbejdspartnere i NGO-miljøet. 

 

Styrke sammenhængskraften og dialogen i foreningen mellem lokalafdelingerne indbyrdes og mellem 

dem og Landsledelsen. 

 

Fortsætte de gode resultater på fondsansøgningsområdet. 

 

Øge medlemstallet. 

 

Nå ud til nye grupper af potentielle Ruslands/russisk-interesserede. 

 

Sikre normale vilkår i Danmark for medborgere i Danmark med russisk baggrund, så de ikke udsættes for 

diskrimination pga. oprindelse eller holdninger i politisk spændte situationer.  

 

Forberede en god fejring af 100-året for oprettelsen af den første dansk-russiske forening i 2024. 

 


