
 

 

 

Gör en stad på 

Gaza till vänort! 

Motion till Umeå kommunfullmäktige 

2016-03-16 

 

Umeå Kommun har sedan lång tid tillbaka ett utvecklat samarbete på många 

områden med städer och regioner i andra delar av världen. Vänsterpartiet delar 

självklart uppfattningen att samarbete och vänskapliga kontakter över 

nationsgränserna är av stor vikt både för kommunen som helhet och för enskilda 

medborgare i Umeå. Vänorter bör framförallt resultera i ett utbyte barn emellan, 

med skolan som utgångspunkt. 

 

Följande står att läsa på Umeå kommuns hemsida: 

"Internationellt samarbete är en del av den övergripande utvecklingsstrategin 

för Umeå kommun, som syftar till att uppnå ekonomiskt, socialt och ekologiskt 

hållbar utveckling för kommunens invånare och stärka Umeåregionens 

attraktionskraft. Umeå kommun har ett omfattande internationellt arbete om 

man beaktar arbetet med vän- och samverkansorterna, projektsamarbeten och i 

allt arbete som sker i formella och informella nätverk. Om man dessutom 

inkluderar alla internationella kontakter som företag, universiteten, 

kulturinstitutioner och andra offentliga aktörer har, så förstår man att Umeå är 

en internationell stad med starka band kring hela världen. Syftet med 

vänortsamarbete är att utveckla internationellt erfarenhetsutbyte och stödja 

internationell vänskap.”  

 

 
 

Umeå kommun har sex vänorter: Vasa i Finland, Harstad i Norge, Helsingör i 

Danmark, Würzburg i Tyskland, Petrozavodsk i Ryssland och Saskatoon i 

Kanada. Umeå kommun har samverkansavtal med Seychellerna, Xi´an, Qufu 



 

och Lanzhou i Kina och Guanajuato i Mexiko. Därutöver har kommunen ett 

flertal projektavtal med olika kommuner i världen. 

 

Av naturliga geografiska skäl finns flertalet av Umeås vänorter och de orter vi 

har samverkansavtal med inom Europas gränser. Men som kartan visar så har 

kommunen etablerat kontakter med orter även i andra delar av världen, en 

utveckling Vänsterpartiet tycker är bra. Samtidigt kan konstateras att det 

fortfarande finns stora delar av världen där Umeå saknar vänorter. Sydamerika, 

Australien, Afrika och stora delar av Asien saknar denna form av kontakt. 

 

I Umeå finns idag en stor och växande grupp invånare med sitt ursprung i 

Mellanöstern. Den välkomnande gest en vänort innebär för den som kommer 

från Mellanöstern skulle med all säkerhet ha en positiv inverkan på integration 

och språkinlärning. Med hjälp av inflyttade umebor med geografisk kännedom, 

kunskaper i språk och kultur så kommer den ömsesidiga förståelsen att 

utvecklas positivt, vilket självklart är den främsta vinningen med 

vänortssamarbete oberoende av vilken del av världen det handlar om. På sikt 

när situationen i regionen normaliserats finns även förutsättningar för socialt, 

kulturellt, idrottsligt, vetenskapligt, affärsmässigt och annat utbyte som bidrar 

till gemenskap och utveckling - säkert även ekonomiska fördelar för både Umeå 

och vår vänort. 

 

Vänsterpartiet föreslår etablerandet av en vänort i en stad på Gazaremsan.  

 

V yrkar:  

 

– att kommunen undersöker vilken av orterna i Gaza som lämpar sig bäst 

för ett vänortssamarbete 

 

– att Umeå kommun tar kontakt med den utvalda Gaza-staden i syfte att 

skapa en vänortsförbindelse. 
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