
	  
	  
Studierejse	  til	  Bukarest,	  Chisinau,	  Tiraspol	  og	  Odessa	  
	  
9.	  -‐	  17.	  maj	  2015	  
	  
	  
Det	  Udenrigspolitiske	  Selskabs	  forårsrejse	  går	  til	  et	  af	  Europas	  politisk	  mest	  problematiske	  områder,	  som	  meget	  
vel	  kan	  blive	  et	  sikkerhedspolitisk	  brændpunkt	  inden	  længe.	  Forholdet	  mellem	  EU-‐	  og	  NATO-‐medlemslandet	  
Rumænien,	  det	  ’neutrale’	  Moldova,	  der	  er	  splittet	  mellem	  vest-‐	  og	  russiskorienterede,	  den	  gammelsovjetiske	  og	  
Moskva-‐støttede	  løsrivelsesrepublik	  Transnistrien	  samt	  et	  politisk	  splittet	  Odessa	  i	  det	  sydvestlige	  Ukraine	  
har	  skabt	  en	  politisk	  spændingsfyldt	  region.	  
	  
Ud	  over	  de	  overordnede	  ’nationalstatslige’	  forhold	  er	  regionen	  også	  præget	  af	  problemer	  med	  etniske	  mindretal.	  
Ungarer	  og	  romaer	  i	  Rumænien,	  gagauser	  i	  Moldova,	  etniske	  russere	  og	  ukrainere	  i	  Transnistrien	  og	  Odessa-‐
regionen	  for	  blot	  at	  nævne	  de	  væsentligste	  etniske	  grupperinger.	  Tidligere	  spillede	  jøderne	  en	  central	  økono-‐
misk	  og	  kulturel	  rolle	  –	  læs	  fx	  om	  Ephrussi-‐familien	  i	  The	  Hare	  With	  Amber	  Eyes	  –	  og	  var	  udsat	  for	  antisemitisme	  
og	  gentagne	  voldsomme	  pogromer.	  	  
	  
Alle	  regionens	  enheder	  står	  over	  for	  store	  økonomiske	  udfordringer.	  Sovjetunionens	  opløsning	  og	  kommunis-‐
mens	  fald	  resulterede	  i	  første	  omgang	  i	  dramatiske	  økonomiske	  tilbageslag.	  I	  Rumænien	  går	  det	  med	  bistand	  fra	  
EU	  og	  de	  internationale	  finansielle	  institutioner	  samt	  økonomiske	  reformer	  	  fremad	  igen	  efter	  finanskrisen.	  
Landbrugslandet	  Moldova	  har	  det	  laveste	  BNP	  per	  indbygger	  i	  Europa,	  og	  omkring	  en	  fjerdedel	  kommer	  fra	  
overførsler	  fra	  borgere,	  der	  arbejder	  i	  udlandet.	  På	  grund	  af	  de	  seneste	  års	  EU-‐orienterede	  politik	  har	  Rusland	  
boykottet	  landbrugsprodukter	  fra	  Moldova,	  herunder	  kød,	  grøntsager	  og	  vin.	  Transnistrien	  havde	  og	  har	  en	  
uforholdsmæssig	  stor	  del	  af	  Moldovas	  –	  for	  det	  meste	  forældede	  –	  tunge	  industri,	  og	  det	  er	  stærkt	  afhængigt	  af	  
russisk	  økonomisk	  støtte.	  Ukraines	  økonomi	  er	  som	  bekendt	  generelt	  i	  store	  problemer.	  Hvad	  angår	  Odessa,	  så	  
har	  den	  seneste	  tids	  faldende	  turisme	  givetvis	  også	  præget	  den	  økonomiske	  situation.	  	  
	  
Som	  altid	  vil	  programmets	  tyngdepunkt	  være	  møder	  med	  fremtrædende	  politikere,	  embedsmænd,	  pressefolk	  og	  
analytikere,	  og	  der	  vil	  blive	  lagt	  vægt	  på	  at	  træffe	  repræsentanter	  for	  de	  vigtigste	  politiske	  grupperinger	  og	  
synspunkter	  (se	  udkast	  til	  program).	  
	  
Der	  vil	  også	  blive	  lejlighed	  til	  at	  få	  et	  indtryk	  af	  landene	  og	  byerne	  uden	  for	  mødelokalerne.	  Vi	  har	  søndagen	  til	  
sightseing	  i	  Bukarest.	  Ceaucescus	  Palace	  of	  Parliament	  –	  til	  skræk	  og	  advarsel	  –	  er	  svært	  at	  komme	  udenom,	  men	  der	  
er	  stadig	  bygninger	  tilbage	  der	  viser,	  hvorfor	  Bukarest	  engang	  blev	  kaldt	  Balkans	  Paris.	  Byen	  har	  også	  fine	  gamle	  
klostre	  og	  kirker,	  og	  Bukarest’	  frilandsmuseum	  med	  272	  huse	  fra	  hele	  Rumænien	  blev	  i	  1996	  udnævnt	  til	  European	  
Museum	  of	  the	  Year.	  	  
	   Moldova	  er	  efter	  sigende	  det	  europæiske	  land,	  der	  har	  færrest	  turistbesøg,	  og	  det	  har	  kun	  få	  seværdigheder	  –	  til	  
gengæld	  er	  det	  et	  vinproducerende	  land.	  Vi	  undersøger	  muligheden	  for	  at	  besøge	  huleklosteret	  Orheiul	  Vechi,	  der	  er	  
landets	  største	  seværdighed,	  og	  som	  ligger	  60	  km	  nord	  for	  Chisinau,	  og/eller	  en	  vinproducent.	  	  
	   Hvad	  Moldova	  måske	  mangler	  i	  turistmæssig	  henseende,	  har	  Odessa	  i	  rigt	  mål.	  Under	  zarismen	  var	  
Odessa	  en	  af	  de	  mest	  kosmopolitiske	  byer	  i	  imperiet.	  Det	  er	  en	  smuk	  by	  med	  havnepromenaden	  og	  Potemkin-‐
trappen,	  grev	  Vorontsovs	  palads,	  Pushkin-‐statuen	  samt	  et	  par	  meget	  flotte	  kirker.	  Hvis	  der	  er	  interesse	  for	  det,	  
vil	  vi	  meget	  gerne	  prøve	  at	  skaffe	  billetter	  til	  operaen,	  men	  programmet	  foreligger	  ikke	  endnu.	  
	  
Studierejsen	  tilrettelægges	  af	  tidligere	  chef	  for	  forsvarschefens	  sikkerhedspolitiske	  kursus	  Ib	  Faurby,	  der	  har	  
beskæftiget	  sig	  med	  området	  i	  mange	  år,	  og	  Brita	  V.	  Andersen	  med	  råd	  fra	  kyndige	  eksperter	  i	  ind-‐	  og	  udland.	  
Forud	  for	  rejsen	  arrangeres	  en	  briefing,	  hvor	  Ib	  Faurby	  vil	  øse	  af	  sin	  viden	  og	  give	  tips	  om	  gode	  bøger	  til	  at	  læse	  
inden	  afrejsen.	  
	  
Rejsen	  kan	  blive	  fysisk	  anstrengende.	  Der	  må	  regnes	  med	  betydelige	  transporttider,	  da	  vejene	  ikke	  er	  af	  vest-‐
europæisk	  standard,	  og	  deltagerne	  skal	  være	  godt	  gående.	  Man	  skal	  desuden	  være	  opmærksom	  på,	  at	  selv	  om	  vi	  
har	  booket	  firestjernede	  hoteller,	  må	  man	  være	  forberedt	  på,	  at	  standarden	  og	  komforten	  specielt	  i	  Chisinau	  og	  
Odessa	  er	  lavere,	  end	  firestjernede	  hoteller	  i	  Vesteuropa.	  
	  



 

Udkast	  til	  program 
	   
Lørdag	  	   9/5	   Afrejse	  kl.	  06:40	  med	  Lufthansa*	  via	  Frankfurt	  til	  Bukarest,	  ankomst	  kl.13:05.	  	  
	   	   Transfer	  til	  hotel	  (Marriot	  eller	  Radisson).	  Fælles	  velkomstmiddag	  om	  aftenen.	  
	  
*	  Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  SAS	  flyver	  direkte	  til	  Bukarest,	  men	  de	  beflyver	  til	  gengæld	  ikke	  Odessa	  –	  og	  det	  var	  
ikke	  muligt	  at	  kombinere	  de	  to,	  derfor	  endte	  vi	  efter	  lang	  tids	  søgning	  med	  at	  vælge	  Lufthansa.	  
	  
Søndag	  	   10/5	   Sightseing	  
	  
Mandag	   11/5	   Møder.	  	  	  
Vi	  arbejder	  på	  at	  organisere:	  
Møde	  med	  den	  danske	  ambassadør	  (sideakkrediteret	  Moldova)eller	  dennes	  stedfortræder	  
	  Møde	  med	  EU-‐repræsentationen	  
Møde	  med	  officielle	  repræsentanter	  for	  Rumæniens	  regering	  og/eller	  administration	  
Møde	  med	  akademikere/pressefolk	  
	  
Tirsdag	   12/5	   Bus	  til	  Chisinau	  via	  gagausernes	  ‘hovedstad’	  Comrad,	  hvor	  vi	  spiser	  frokost.	  	  
Møde	  med	  repræsentanter	  for	  det	  lokale	  selvstyre*.	  	  
Indkvartering	  i	  Chisenau	  på	  hotel	  Regency.	  Fælles	  middag.	  
*	  Regionen	  Gagausien	  er	  en	  integreret	  del	  af	  Moldova	  med	  en	  stor	  grad	  af	  politisk	  selvstyre.	  I	  februar	  2014	  
gennemførtes	  en	  vejledende	  folkeafstemning	  for	  bl.a.	  at	  afklare,	  hvorvidt	  gagauserne	  foretrak	  tilknytning	  til	  den	  
‘euro-‐asiatiske	  union/toldunion’	  mellem	  Rusland,	  Belarus	  og	  Kazakhstan	  eller	  EU.	  Ca.	  98	  pct.	  stemte	  for	  tilknyt-‐
ning	  til	  toldunionen	  mellem	  Rusland,	  Belarus	  og	  Kazakhstan.	  
	  
Onsdag	   13/5	   Formiddag:	  Møder	  
	   	   14:00:	  udflugt	  til	  hulekloster	  og/eller	  vingård.	  
	   	   18:30:	  fælles	  middag	  	  
	   	   20:00:	  Møde	  
Vi	  arbejder	  på	  at	  organisere:	  
Møde	  med	  officielle	  repræsentanter	  for	  Moldovas	  regering	  og/eller	  administration	  
Møde	  med	  The	  European	  Union	  High	  Policy	  Advice	  Mission	  to	  the	  Republic	  of	  Moldova	  
Møde	  med	  repræsentant	  for	  våbenhvilekommissionen	  
	  	  
Torsdag	   14/5	   Bus	  til	  Odessa	  via	  ‘hovedstaden’	  i	  Transnistrien	  Tiraspol,	  hvor	  vi	  spiser	  frokost.	  
Møde	  med	  repræsentanter	  for	  det	  lokale	  selvstyre.	  	  
Indkvartering	  i	  Odessa	  på	  Hotel	  Londonskaya.	  
	  
Fredag	  	   15/5	   Formiddag/eftermiddag:	  Møder	  
	   	   Aften:	  Opera	  eller	  ballet	  afhængigt	  af	  programmet	  (valgfrit)	  
Vi	  arbejder	  på	  at	  organisere:	  
Møde	  med	  repræsentanter	  for	  bystyret	  
Møde	  med	  repræsentanter	  for	  regionsstyret	  
Møde	  med	  akademikere/pressefolk	  
	  
Lørdag	   16/6	   Formiddag:	  Byvandring	  med	  Ib	  Faurby	  	  
	   	   Eftermiddag:	  Sightseing	  på	  egen	  hånd	  
	   	   Aften:	  Fælles	  afskedsmiddag	  
	  
Søndag	   17/5	   Afrejse	  kl.	  12:50	  med	  Lufthansa	  via	  München	  til	  København,	  ankomst	  kl.17:20.	  	  
	  
	  
	  
Turledere	  	   Ib	  Faurby	  (programansvarlig)	  og	  Brita	  V.	  Andersen	  (logistik)	  
	  	  
Rejsearrangør	   Jysk	  Rejsebureau	  
	  
Deltagerantal  Mindst 30 og højst 40 
	  


