Strategisk fundament for
Dansk-Russisk Forening
Mission:






Dansk-Russisk Forenings formål er som en
levende og aktiv forening ved folkeoplysende og kulturel virksomhed og øvrige aktiviteter at fastholde og udvikle de mellemfolkelige forbindelser mellem Danmark og Rusland og udvikle samarbejdet mellem de to
landes befolkninger, samt virke for fred,
demokrati og menneskerettigheder.
Dansk-Russisk Forening opfylder sit formål
ved at oplyse om det kulturelle, økonomiske
sociale og samfundsmæssige liv i Rusland
og om Ruslands udenrigspolitik og på tilsvarende måde i Rusland søge at oplyse om
forholdene i Danmark.
Landsforeningen ønsker at oprette og udvide
forbindelserne mellem de samfundsmæssige,
erhvervsmæssige, kulturelle og videnskabelige organisationer i Danmark og Rusland of
landets indbyggere i den bredest mulige
tolkning af ordene. Herunder ønsker vi at
søge kontakt med brede samfundslag i
Danmark, inklusive herboende russere.

Værdier:






Dansk-Russisk Forening skal som en kreds
af personer, der interesserer sig for Rusland
og russiske forhold, være åben for alle nuværende som kommende medlemmer, der
interesser sig for de emner, foreningen beskæftiger sig med.
Dansk-Russisk Forening skal være rummelig i forhold til de meninger, holdninger og
interesser, medlemmerne har.
Foreningen skal være dialogsøgende måde
internt og eksternt.

Vision:






Vi skal formidle, at Rusland er et vigtigt
europæisk land i Danmarks nærområde.
Vi skal arbejde for en fortsat konstruktiv
dialog mellem vore to lande.
Vi skal arbejde for, at danske og russere
kommer hinanden mere ved både det politiske og det mellemfolkelige plan.
Vi skal arbejde for at øge medlemstallet
fra et så bredt rekrutteringsgrundlag som
muligt.

Mål:









Vi skal være relevante, aktive og synlige.
Vi skal tilbyde varierede medlemstilbud,
som de er vedtaget i arbejdsprogrammet
på landsmødet.
Vi skal være aktive på de relevante elektroniske platforme.
Vi skal styrke sammenhængskraften i
mellem foreningens regionale afdelinger,
dels ved at udsende elektroniske nyhedsbreve, dels ved at iværksætte projekt
”1000 års spor af Rusland i Danmark”.
Vi skal arbejde for at øge medlemstallet.
Vi skal fejre vores 100 års jubilæum i
2024.
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