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Anna Sjarogradskaja, direktør for the Regional Press Institute (RPI) i Sankt Petersborg siden 
instituttets grundlæggelse i 1993, tidligere professor i journalistik ved Sankt Petersborgs Universi-
tet. Medieekspert. Har undervist og været konsulent for journalister i Rusland og udlandet. 
Hun har i mere end to årtier været gæsteprofessor ved Bloomington University, USA. Hendes 
undervisningsområder er bl.a. Rusland gennem de russiske medier, etik i medierne, borgeren og 
medierne. Hun er medlem af redaktionen af ”Journalism, Theory, Practice & Criticism” (Storbritan-
nien) og ”Ecology and Law”, hun er ekspert ved ”Media Diversity Institute” (London) og ”Open 
Russian School of Public Policy”. Hun er forfatter til talrige artikler og bøger om journalistikkens 
teori og praksis og regnes som en af Ruslands førende aktivister for ytringsfrihed. 
 

 

 

 

Brita Kvist Hansen, redaktør for Danmarks Radio P1’s daglige internationale baggrundsmagasin 
Orientering. Rusland som fagområde de sidste ti år for Orienteringsredaktionen og Radioavisen. 
Talrige reportagerejser til Rusland med nyhedsrapportering for øje. I foråret 2008 medtilrettelæg-
ger på serien ”En by i Rusland”, en rejse fra Sankt Petersborg i vest til Khabarovsk i øst på jagt 
efter russernes definition af deres lands nationale identitet, selvforståelse og fremtidsdrømme. 
Brita Kvist har desuden arrangeret kurser for journalister i Rusland, senest om russisk klima- og 
energipolitik. Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole. Områdestudier i russiske forhold ved 
Århus Universitet. 
 

 

 

 
Jeppe Kofod, medlem af Folketinget (S) siden 1998, medlem af bl.a. Udenrigsudvalget og Euro-
paudvalget, udenrigsordfører for Socialdemokraterne, næstformand for OSCE’s parlamentariske 
Forsamlings danske delegation.. Vice - President of AWEPA, European Parlamentarians for Africa, 
Bestyrelsesmedlem i Det parlamentariske netværk for Verdensbanken, Næstformand i Atlantsam-
menslutningen, Master i Public Administration, Harvard,  BA scient. soc., RUC. 
 

 

 

 

Karsten Fledelius, cand. mag., universitetslektor ved Københavns Universitet, medieforsker, 
historiker, forfatter og debattør, Balkan– og Ruslandsekspert, opdateringskonsulent vedr. Balkan-
landenes historie og samfundsforhold på netudgaven af Den Store Danske Encyklopædi, rejsele-
der, arrangør af udstillinger, kirkelig græsrod, siden 2005 landsformand for Dansk–Russisk For-
ening, siden 2007 formand for Den Danske Helsinki – Komité for Menneskerettigheder. Honorær 
konsul for Bosnien-Herzegovina – for at nævne nogle af ildsjælen Karsten Fledelius’ utallige opga-
ver. 

 

 

 
Kim Frederichsen, cand.mag. i russisk fra Syddansk Universitet på et speciale om russisk krigs-
fangepolitik under og efter første verdenskrig. Projektforsker ved Centrer for Koldkrigsforskning 
(www.cfkf.dk) med Kulturens Kolde Krig som særligt forskningsområde.  
2. næstformand i Dansk-Russisk Forening, formand for Dansk-Russisk Forening Fyn, medlem af 
Selskabet for Samtidshistorisk Forskning, medlem af Selskabet til Forskning i Arbejderbevægel-
sens Historie. Har skrevet flere artikler om sovjetiske forhold, senest ”Gennem kendskab til ven-
skab: Sovjetisk propaganda i Danmark under Den Kolde Krig”. 

  
Lars P. Poulsen-Hansen, mag.art. i slavisk filologi, tolk og oversætter, opdateringskonsulent 
vedrørende det tidligere Sovjets historie og geografi på netudgaven af Den Store Danske Encyklo-
pædi, 1995-2005 seniorforsker ved Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) og Dansk Institut for 
Internationale Studier (DIIS). Forfatter til en lang række bøger og artikler om Rusland, russisk 
historie, politik og kultur. Mangeårig valgobservatør i Rusland og de tidligere Sovjetrepublikker. 
 
 
 
 

 

 

 
Maria Nedergaard Gostistjeva er født og opvokset i Danmark, men er fra 1990 bosat i Sankt 
Petersborg (Leningrad). Hun er russisk gift. Maria Nedergaard Gostistjeva er leder af Folkekirkens 
Nødhjælps landekontor i Sankt Petersborg, men rejser hyppigt til de tidligere sovjetrepublikker og 
Centralasien. Hun studerede i 1987 – 1990 ved Slavisk Institut i København. Efter ankomsten til 
Rusland afsluttede hun det 5-årige kordirigentstudium ved Leningrads Ortodokse Teologiske Aka-
demi.  
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