
Motion till Umeå kommunfullmäktige 
 

Avbryt vänortssamarbetet med ryska Petrozavodsk 
 
Staden Petrozavodsk i Ryssland är Umeå kommuns vänort sedan 1976. Omfattningen av 
samarbetet och utbytet har varierat genom åren. Bl.a. stöttar kommunen ett 
informationskontor, SKBIC, med ekonomisk finansiering i Petrozavodsk sedan 1990-talet. 
 
Det är nu dags för Umeå kommun att avbryta vänortssamarbetet med Petrozavodsk. Att säga 
upp samarbetet är en tydlig markering om att vi inte accepterar de anfallskrig som Ryssland 
gör sig skyldiga till. Det visar att vi inte heller accepterar den odemokratiska väg som Ryssland 
återigen har gett sig in på. 
 
Det går inte längre att försvara eller motivera ett samarbetsprojekt som inbegriper en nation, 
en diktatur, som så uppenbart hotar den fria världen. Rysslands pågående anfallskrig mot den 
demokratiska och självständiga staten Ukraina innebär att den fria världen måste ta ställning. 
I stort som smått. Det görs också på många håll, bl.a. genom omfattande sanktioner mot 
Ryssland och olika former av stöd till Ukraina. 
 
Ryssland har också den senaste tiden öppet hotat såväl Finland som Sverige. Vi i Sverige hotas 
uttryckligen med politiska och militära konsekvenser om vi som nation skulle välja att ansluta 
oss till exempelvis försvarssamarbetet Nato. 
 
Att i detta läge på kommunal nivå fortsätta med vänortsamarbetet – och indirekt ekonomiskt 
stöd till Ryssland - är inget vi ska fortsätta att göra. 
 
Att bedriva utrikespolitik är i första hand en statlig uppgift. Men vi kommuner har makten att 
avgöra om vi vill samarbeta med och stödja en diktatur i de frågor som rör oss på kommunal 
nivå. Bruten kontakt med det officiella Ryssland, på dess olika nivåer, behöver inte innebära 
bruten kontakt med de ryska medborgarna. Det är inte Rysslands invånare som hotar oss, utan 
dess ledning. Men vänortsavtal med städer i diktaturer har inte visat sig vara en god idé – de 
sker oftast på den politiska ledningens villkor. 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar 
 
att Umeå kommun avbryter sitt vänortssamarbete med Petrozavodsk 
 
att Umeå kommun avbryter finansieringen av projektet och kontoret Swedish Karelian 
Business and Information Center i Petrozavodsk 
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