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Svar på medborgarförslag nr 9/2019 - Vänortssamarbete med Rumänien 

och/eller Bulgarien för att stödja romernas demokratiska rättigheter 
 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 26 februari 2019 föreslås att Österåkers 

kommun inleder ett vänortssamarbete med Rumänien och/eller Bulgarien för att stödja romernas 

demokratiska rättigheter.  Förslagsställaren menar att Österåker skulle kunna bli en förebild för andra 

kommuner vad gäller insatser för att stödja romernas svåra situation.  

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Avslå medborgarförslag 9/2019 om vänortssamarbete med hänvisning till att frågan om romers demokratiska 
rättigheter bäst hanteras inom ramen för andra fora.  
 

Bakgrund 
 

I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 26 februari 20019 föreslås att Österåkers 

kommun inleder ett vänortssamarbete med Rumänien och/eller Bulgarien för att stödja romernas 

demokratiska rättigheter.  Förslagsställaren menar att Österåker skulle kunna bli en förebild för andra 

kommuner vad gäller insatser för att stödja romernas svåra situation. Bidrag till vänortssamarbete skulle 

kunna sökas via EU-programmet ”Ett Europa för alla” och det Sidafinansierade programmet ”Kommunala 

partnerskap”  enligt förslagsställaren. 

 

Dåvarande SKL genomförde våren 2018 en kartläggning av kommuner, landsting och regioners 

internationella engagemang. Internationellt engagemang avser samtliga samarbetsformer;  vänortssamarbete, 

kommunalt partnerskap och andra internationella samarbeten. 69 procent av kommunerna svarade att de har 

vänorter eller kommunala partnerskap (partnerskap finansieras av statliga biståndsmedel). Trenden är att 

vänortssamarbeten minskar eftersom de upplevs som resurskrävande och svåra att hålla livaktiga. Det 

vanligaste samarbetsområdet för vänortssamarbete är kultur. Av de kommuner som har ett vänortssamarbete 

uppger 9 procent att det har en koppling till demokratiutveckling. 

 

Stöd till romer i Rumänien och Bulgarien ges bland annat via EU, den svenska staten och civilsamhället, 

bland annat flera församlingar inom Svenska kyrkan. I en rapport från Sveriges ambassad i Bukarest daterad 

2018-04-21 listas de större internationella stödinsatserna riktade till Rumänien. I augusti 2014 anvisades totalt 

30,7 miljarder euro av EU för Rumänien i det finansiella perspektivet 2014-2020, av vilka 4,8 miljarder euro 

tilldelas via sociala fonden. Hur mycket av dessa medel öronmärks för romer går inte att utläsa utan det 

kanaliseras till de mest utsatta grupperna i landet. 
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Förvaltningens slutsatser 

Österåkers kommun har för närvarande inga vänortssamarbeten, vilket också är trend inom kommunsverige.  

De flesta vänortssamarbeten startades efter andra världskriget och kunde ses som en del i en fredsrörelse och 

en möjlighet för Sverige att stödja mer krigsdrabbade grannländer. 

 

Österåkers kommun har ett internationellt samarbete som grundar sig i ömsesidig nytta, erfarenhetsutbyte 

och utveckling. Det kan exempelvis röra sig om internationella studiebesök inom skolans område, 

internationell marknadsföring av skärgården som besöksmål eller kunskapsutbyte inom trygghetsområdet. 

 

Förvaltningens bedömning är att Österåkers kommun inte har nödvändig kunskap och resurser för att stödja 

romers demokratiska rättigheter i Rumänien och Bulgarien. Det är en frågeställning som bäst hanteras på 

nationell eller internationell nivå. Det finns även rad olika ideella initiativ riktade mot att stödja romer.  

Bilagor 

1. Medborgarförslag nr 9/2019 – Vänortssamarbete med Rumänien och/eller Bulgarien för att stödja 

romernas demokratiska rättigheter  
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