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Jeppe Kofod, medlem af Folketinget siden 1998 (S), nyudnævnt formand for Udenrigs-
politisk Nævn, medlem af udvalget for Landdistrikter og øer, medlem af Europaudval-
get, Grønlandsudvalget, Færøudvaget samt NATO’s parlamentariske forsamling. Master 
i Public Administration, Harvard, BA scient.soc, RUC.  
 

 

 

 

 
Lars P. Poulsen-Hansen, mag.art. i slavisk filologi, tolk og oversætter, 1995 – 2005 seni-
orforsker ved Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) og Dansk institut for Internationale 
Studier (DIIS). Forfatter til en lang række bøger of artikler om Rusland, russisk historie, 
politik og kultur. Mangeårig valgobservatør i Rusland og de tidligere Sovjetrepublikker. 
 
 
 

 

 

Karsten Fledelius, cand.mag., universitetslektor ved Københavns Universitet, mediefor-
sker, historiker, forfatter og debattør, Balkan- og Ruslandsekspert, rejseleder, arrangør 
af udstillinger, kirkelig græsrod, siden 2005 landsformand for Dansk-Russisk Forening, 
siden 2007 formand for Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder. Hono-
rærkonsul for Bosnien-Herzegovina. 
 

 
 

Teymuraz O. Ramishvili, Ruslands ambassadør i Danmark siden 2005. Uddannet ved 
The Moscow State Institute of International Relations (1979), har gjort tjeneste inden 
for diplomatiet siden 1981, bl.a. som ambassadør i Korea.  
 
 

 

 
 

 

Morten Skjelmose, bygningsingeniør, projektleder hos firmaet Per Aarsleff A/S i afde-
lingen rørteknisk eksport. Har været projektleder bl.a. i Skt. Petersborg, Moskva, Kasan, 
hele Baltikum og Israel.  Nogle af projekterne har drejet sig om projektering og kvali-
tetssikring af renseanlæg, renovering af kloakledninger, rørledningsprojekter, spilde-
vandsledninger osv. 
 

 

 
 

. 
Andrej Sivertsev, administrerende direktør og ejer af Øst-Info K/S, et rådgivningsfirma, 
som specialiserer sig på markedsføring, salg, markedsundersøgelser og projektstyring. 
18 års erfaring med dette.  Arrangør af workshops for firmaer med interesse for uden-
landske markeder. Udgiver af to newsletters, Russian Business og Baltic Business, om 
handel med de baltiske lande, Rusland og øvrige SNG – lande. 
 

 

 
 

 
Peer Kjær, salgsdirektør i Tourism Intelligence Institute, Danmarks tænketank for tu-
risme, som arbejder under mottoet ”Turisme giver beskæftigelse, vækst, eksport og 
udenlandsk valuta”. Peer Kjær har 25 års erfaring med at sælge Danmark som mål for 
udenlandske turister og 8 års erfaring med at arbejde i Rusland.  Ansvarlig for projektet 
”Danmark i Rusland, Rusland i Danmark”. 

 
 

 

 

Mikhail Shirvindt, administrerende direktør og studievært, Live News TV production 
Company, som blev grundlagt i 1992 og som er kendt over hele Rusland. Mest kendt er 
hans rejseprogrammer, programmer om naturoplevelser, spændende opskrifter fra 
hele verden og  om økologi.  Programmet ”Lær med Mikhail Shirvindt” bliver sendt hver 
dag på kanal 1, hvor man præsenterer usædvanlige, morsomme og spændende ting og 
begivenheder. 

 


