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Etablera vänortssamarbete i Ukraina
Kriget i Ukraina har pågått en månad och vi har med bestörtning sett hur stora delar av
landet har förstörts. Enligt en uppskattning gjort av av Kievs handelshögskola Kyiv School of
Economics har Rysslands anfall mot Ukraina orsakat skador på infrastrukturen till ett värde
av över 63 miljarder dollar, vilket motsvarar ca 600 miljarder kronor. Enligt uppskattningen
har över 4 400 bostadshus antingen förstörts, skadats eller ockuperats. Det samma gäller 92
fabriker och lager, och 372 skolor. 12 flygplatser och 7 kraftverk har förstörts, skadats eller
ockuperats, enligt beräkningen. FN uppger att tio miljoner människor har flytt sina hem och
över 3,8 miljoner människor har lämnat landet. Utöver allt mänskligt lidande i Ukraina hotar
också den ryska invasionen förstöra kulturarv i landet. Tyvärr är förstörelsen inte slut än.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talade  inför Sveriges Riksdag och vädjade att
svenska företag, svenska arkitekter, svenska staten och det svenska folket skulle delta i
uppbyggandet av Ukraina. Han betonade också att Sverige är det första landet som man
föreslår det här projektet för. Genom t.ex. vänorter och vänbranscher kan man hjälpa till med
återuppbyggnaden. Ukraina behöver all hjälp det kan få från omvärlden.

Kontakter mellan svenska kommuner och utländska vänorter har en lång tradition.
Moderaterna önskar att Kalmar går i täten för att som kommun stödja återuppbyggnaden av
Ukraina. Så snart det är fred i landet så önskar vi att Kalmar kommun etablerar ett
vänortssamarbete med en ort i Ukraina. Genom ett vänortssamarbete kan vi vara med och
stödja Ukrainas återuppbyggnad.  Vi hoppas att freden kommer snart och att invånarna i
Ukraina åter kan känna framtidstro. Det känns viktigt att vi alla bidrar på de sätt vi kan.

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

att Kalmar kommun utreder förutsättningarna för att etablera ett vänortssamarbete med
en kommun i Ukraina så snart som möjligt.
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