Kalle Kniivilä föreläser på Värmlands Museum i Karlstad den 6 november kl 18, under rubriken ”Är Putins Ryssland ett hot?”.
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Utvisade diplomaten Kalle Kniivilä
föreläser om hotet från Putins Ryssland
Författaren, journalisten och f.d. diplomaten Kalle Kniivilä kommer till
Värmlands Museum i Karlstad, onsdag 6 november kl 18, för ett föredrag i
hörsalen under rubriken ”Är Putins Ryssland ett hot?”.
Kalle Kniivilä är journalisten och författaren som UD anställde 2018 som
pressråd i Moskva men som Ryssland valde att utvisa från Moskva efter bara
ett par månader. Han arbetade sedan vidare i Ukraina på svenska ambassaden
i Kiev och är nu tillbaka som journalist på Sydsvenskan.
Han har skrivit en rad uppmärksammade böcker bl.a. Putins folk (2014), Krim
tillhör oss (2015), Sovjets barnbarn (2016) om de ryskspråkiga minoriteterna i
Baltikum, och så Tanjas gata (2017) om hundra år med livet på en gata i St
Petersburg. En berättelse om de stora omvälvningarna från
Oktoberrevolutionen 1917 till nutid. Historieskrivning nära de berörda
människorna på den en och en halv kilometer långa Tanjas gata i St
Petersburg.
Kalle Kniiviläs djupa och aktuella kunskaper om utvecklingen i Ryssland gör
hans föreläsning viktig för att rätt värdera Sveriges relationer med grannen
Ryssland.
Föreläsningen görs i samverkan med ABF Värmland och är en del i
föreläsningsserien ”Bättre snacka än slåss”.
Föreläsaren finns tillgänglig för en ev. intervju på Värmlands Museum från kl.
16.30 på onsdagen.

Hör av er till programkoordinator Christopher Grahn och meddela att ni
kommer. Christopher.grahn@varmlandsmuseum.seeller 054 – 701 19 77.

Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer med mer än
200 000 besökare per år. Vi vill visa och förmedla kulturhistoria och konst som
ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa – belysa
samtidsfrågor, väcka nyfikenhet och ge ett vidgat perspektiv på
samhällsutvecklingen. Värmlands Museum är en öppen arena för reflektion,
kunskap, möten och samtal, dit alla kan komma för att bli inspirerade. Vi strävar
efter delaktighet och vill beröra alla länsinvånare genom en bred verksamhet i
hela länet, bl a genom våra tre filialer. Värmlands Museum är ett av 24
länsmuseer i Sverige. Tillsammans är vi Sveriges största museum.
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