
Skiftesföreläsning 138 handlar om Ryssland och
maktövertagandet av forna sovjetstater som Ukraina

– och hur det kan komma sig att stödet för Putin är
så stort bland  

Bilden är från stordemonstrationer i Kiev, Ukraina,
som urartade till kravaller. 
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Plats: Orkanens stora hörsal D138, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö
Målgrupp: Alla

Skiftesföreläsning #138: »Drömmen om Sovjet – en kväll om mysteriet Putin och nostalgin i det gamla imperiet«
med Karina Vamling, Bo Petersson och Kalle Kniivilä.

Skiftesföreläsningen kan ses här från och med kl 19:00 den 4 juni.
Om länken inte fungerar, försök istället med Malmö högskolas Bambuserkanal för skiftesföreläsningarna här

Tid och plats: Onsdag 4 juni kl 19:00, Orkanens stora hörsal
D138, Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö 

Kalle Kniivilä, journalist på Sydsvenskan och författare till
boken Putins folk: Rysslands tysta majoritet
Karina Vamling, professor i Kaukasustudier
Bo Petersson, professor i statsvetenskap och
Rysslandskännare

Rysslands plötsliga maktövertagande av Krim tog Europa
och resten av världen på sängen. Och striderna och
maktkampen i östra Ukraina skrämmer – kommer samma
sak att hända där? Hur stor är risken för ryska aggressioner i
Baltikum och övriga forna Sovjetrepubliker?

Nervösa svenska försvarspolitiker vill nu snabbt höja
försvarsanslagen och ledarna i både Bryssel, Berlin, Paris
och Washington vacklar i hur man ska bemöta Putins
enväldiga agerande. 

Vi samlar den här kvällen några av Sveriges främsta experter
på Ryssland och Kaukasus till ett samtal om både vardagsliv
och politik i Ryssland och de forna Sovjetrepublikerna. Varför
har Putin så stort stöd bland vanligt folk samtidigt som Pussy Riots Maria Aljochina säger:

”Putin försöker att klä hela Ryssland i fångkläder. Under hela sin presidentperiod har han använt olika metoder för
att angripa folk som lever annorlunda. Han vill göra Ryssland till en enda fängelsecell som lever efter hans regler.”

Kalle Kniivilä är journalist på Sydsvenskan och författare till den nya boken Putins folk: Rysslands tysta majoritet.
Han har i decennier bevakat Ryssland och läste ryska i Leningrad redan under Sovjettiden.

Karina Vamling följer som forskare utvecklingen ibland annat Georgien, där två av landets autonoma territorier
Abchazien och Sydossetien ligger under rysk ockupation och oron är stor för Rysslands nästa drag.

Bo Petersson bedriver internationell forskning om Ryssland och beskriver den här kvällen hur Putin odlar myten om
det storryska riket och hur han använder Krim och Ukraina för att öka sin popularitet.

Skiftesföreläsningarna är en serie samtal och föreläsningar vid Malmö högskola om skiften och förändringar i
tiden. Som regel äger de rum en gång i månaden under terminstid. De är alltid gratis och öppna för allmänheten.
Skiften direktsänds via länk som nås på Malmö högskolas webb på startsidan http://www.mah.se/. Du kan alltid se
de tidigare skiftena i vårt arkiv på http://mah.se/tidigareskiften
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Lars Mogensen, radiojournalist, är moderator för skiftesföreläsningarna och producent är Evelina Lindén,
kommunikatör på Malmö högskola. 

Du som använder facebook kan hålla koll på Skiftesföreläsningarna här
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