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Per Stig Møller, dr.phil i litteraturvidenskab, tidligere medarbejder bl.a. i Det 
Berlingske Hus og Danmarks Radio, lektor i Sorbonne, medlem af Folketin-
get (C) siden 1984, har været medlem af flere regeringer, bl.a.  som miljømi-
nister, udenrigsminister (2001-2010), kultur – og kirkeminister.  Han har et 
stort  forfatterskab  om litterære,  filosofiske,  samfundsmæssige  og  politiske 
emner.
              
Karsten Fledelius, cand.mag. universitetslektor ved Københavns Universitet, 
historiker, medieforsker, forfatter og debattør, Balkan - og Ruslandsekspert, 
opdateringskonsulent  vedr.  Balkanlandenes  historie  og samfundsforhold på 
netudgaven af Den Store Danske Encyklopædi, rejseleder, arrangør af udstil-
linger, kirkelig græsrod, siden 2005 landsformand for Dansk-Russisk Fore-
ning, siden 2007 formand for Den Danske Helsinki – Komité, honorær konsul 
for Bosnien – Herzegovina – for at nævne nogle af ildsjælen Karsten Fledeli-
us´utallige opgaver.

Lars P. Poulsen–Hansen, mag.art. i slavisk filologi, tolk og oversætter, op-
dateringskonsulent vedrørende det  tidligere Sovjets  historis  og geografi  på 
netudgven af Den Store Danske Encyklopædi, 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, rus-
sisk historie, politik og kultur. Mangeårig valgobservatør i Rusland og de tid-
ligere Sovjetrepublikker.

Mikhail Gennadievitj Deljagin, dr. oecon., økonomisk og politisk analytiker 
og rådgiver på topniveau, grundlægger af og direktør for IPROG, et institut 
for globaliseringsproblemer, forfatter til  et stort antal  bøger og artikler om 
økonomi, politisk ideologi, globalisering, Rusland efter Putin etc.; mange af 
dem er udgivet i USA, Tyskland, Frankrig, Finland, Kina og Indien. 

Irina Dubovskaja, Ph.D., Moskva Statsuniversitet, marketingspecialist, post 
- graduate programme director, beskæftiger sig bl.a. med Ruslands image ef-
ter valgene og de seneste års udvikling.

Flemming Splidsboel–Hansen,  Ph.D,  forskningskoordinator ved Forsvar-
sakademiet, København,  tidligere ansat på Det Centraleuropæiske Universi-
tet i Budapest og på  Københavns Universitet. Han forsker i russisk udenrigs-
politik og i forholdet mellem Rusland og Vesten. Lige nu arbejder han bl.a. 
på projekter om normspredning fra Vesten til Rusland.


