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Vennskapsforening Ste

Steigen kommune og Podporohzie kommune Ru ren skapsavtale. Den har

vart siden 1993 og har blitt fornyet ca. hvert fjerde år.

I en periode var det en betydelig kontakt mellom de to kommune. Det var kontakt både mellom

kommuneledelsene, ulike organisasjoner og enkeltpersoner. Første vennskapsavtale mellom de to
kommunene ble undertegnet 29.04.1993 med Svein Benoniog Serguei Bebenin som ordførere i hver

sin kommune. Det norske utenriksdepartementet ga økonomisk støtte til denne kontakten med

årlige midler. Midlene ble brukt til for eksempel:

o Ulike delegasjoner som reiste begge veger

o Kulturutveksling (kulturskolen, korps og band, osv)

o Prosjekt med formidling av brukte busser fra Norge til buss-selskapet Auto-

Garant i Podporohzie, og kurs for mekanikere til bussene. Det ble spkt og

innvilget 650 000 kr ekstra fra DU til dette prosjektet.

o ldrettsutveksling (Fotball, volleyball, annet)

o Kontakt mellom skoler

o Utveksling innenfor landbruk/skogbruk, blant annet landbruks- og

skogbruksstudenter som hadde opphold på gårdsbruk i Steigen

o Kontakt mellom andre næringsutøvere

¡ lnternasjonale leire for ungdom

o Støtte tilengelskopplæring i Podporohzie

De generelle vennskapsmidlene fra UD tok slutt ca. år 2000, mens bussprosjektet hadde sitt siste

prosjektår i 2005. Etter hvert har det blitt lite kontakt i regi av Steigen kommune. Noen

enkeltpersoner holder fortsatt kontakt med sine russiske venner i privat regi.

Nåværende avtale mellom Steigen og Podporohzie gjelder til slutten av 2019. Da må den eventuelt

fornyes.

I en periode fantes det her i Steigen en vennskapsforening som skulle være et supplement til den

kontakten Steigen kommune hadde. Denne eksisterer ikke lenger.

I likhet med Steigen har Tysfjord kommune en vennskapsavtale med en russisk kommune, Kirishi. I

Tysfjord ble det tidlig etablert ei vennskapsforening og denne er fortsatt aktiv. De har hele tiden klart

å skaffe midler utenfra til vennskapsarbeidet, for eksempel fra Barentssekretariatet, Nordland

fylkeskommune og andre. Vennskapsforeninga der har i stor grad organisert aktiviteten mellom de to

kommunene. Kanskje er det mulig å få til ei lignende løsning i Steigen også.

Vi er tre personer som ønsker å etablere ei ny vennskapsforening mellom Steigen og Podporohzie.

Det forutsetter at noen har lyst til å engasjere seg i slikt arbeid på begge sider, både blant

enkeltpersoner og organisasjoner. Det er også viktig å få avklart om Steigen kommune ønsker å

videreføre vennskapsavtalen med Podporohzie. Vi tror at ei slik forening kan ta seg av mye av

kontakten med russerne, og samtidig ha tett kontakt med politisk og administrativ ledelse i Steigen
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kommune. Det forutsettes at aktiviteten ¡ hovedsak finansieres med eksterne midler. Vi har også

signaler om at det er organisasjoner og personer som vil engasjere seg på russisk side uten at dette

er bekreftet på nåværende tidspunkt.

Neste år er det 75 år siden slutten av andre verdenskrig. Dette vil bli markert både i Norge og i

Russland. Frigjpringa av Finnmark og russernes rolle i denne forbindelse vil bli markert i år og viser en

del av den felles historien mellom de to landene.

I ei tid der forholdet mellom Russland og Vesten ellers er V,løl¡9, mener vi det er ekstra viktig å

opprettholde kontakten med Podporohzie. Vi ønsker at vennskapsavtalen skal fornyes. 9. mai 2020

skal russerne markere at det er 75 år siden slutten på andre verdenskrig. Vi har signaler om at

Steigen kommune vil bli invitert til denne markeringen. Dette vil være en god anledning til å fornye
vennskapsavtalen.

Dette notatet blir sendt til Steigen kommune og til ulike organisasjoner. Vi ber om ei tilbakemelding

til oss. Avhengig av responsen vil vi eventuelt ta initiativ til et møte for å komme videre.
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