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Russernes drømme Vibeke Sperling Hent PDF Vibeke Sperling er en af Danmarks væsentligste Rusland-

kendere.
Hun har skrevet flere bøger om landet og har fulgt dets udvikling tæt i mange årtier. Af samme grund har hun
et skarpt blik for, hvor blinde Rusland og Vesten er for hinanden, hvor ofte vi misforstår hinanden og hvor
lidt misforståelserne har at gøre med den konkrete virkelighed i henholdsvis øst og vest. Det er blandt andet
denne gensidige blindhed, Vibeke Sperling har skrevet RUSSERNES DRØMME for at forstå og forklare.
RUSSERNES DRØMME er Vibeke Sperlings personlige fortælling om de lange linjer i Ruslands nyere

historie, hvor fantomsmerterne efter Sovjetunionens sammenbrud har præget russernes identitet. Hun forsøger
at beskrive det modernes Ruslands autoritære landskab og indkredse de drømme, russerne har for landet, og

hvordan de spiller sammen med Kremls. For selv om annekteringen af Krim var populær, er der ikke
automatisk sammenfald mellem præsident Putins og befolkningens drømme for fremtiden.
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