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Handlingsplan 2021-2025 

 

Nordiskt vänortssamarbete 

Ett mellanfolkligt nordiskt samarbete mellan vänortskommunerna 

Fredensborg i Danmark, Håbo i Sverige, Ingå i Finland och Nittedal 

i Norge. 
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Vänortsarbete satt på prov på grund av pandemi 
År 2020 går till historien som tidpunkten då det nordiska samarbetet återigen blev 

högaktuellt. Pandemin blottade brister i det nordiska samarbetet och nationalism frodades i 

pandemins spår. Den nordiska samhörigheten och dialogen är nu viktigare än någonsin för att 

stärka vänortsarbetet.  

Det är en absolut nödvändighet att vi i vårt vänortsarbete ser till att överbrygga svårigheterna 

för att stärka samarbetet för framtiden, hitta sätt att hantera pandemin och kommande 

utmaningar. Vi gör det genom ett starkt civilsamhälle, engagerade medborgare, föreningar 

och samtal mellan människor där ungas röster står i centrum.  

 

2020-21 blir mellanår på grund av pandemin. 

2020 års aktivitet i Håbo på tema Agenda 2030 

blev istället digitala möten för att omformulera 

denna handlingsplan. En handlingsplan som 

sträcker sig mellan 2021 till 2025. Var och en 

får därför arbeta och stärka sina organisationer 

på hemmaplan så länge pandemin fortgår.  

År 2021 fortsätter vi vårt arbete digitalt, för att 

planera en Musikfestival 2022.  

Målen i Agenda 2030 får vi ta med oss i vårt 

arbete under de kommande fem åren. 

 

Bild: Globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030, 

antagna av FN:s medlemsländer 2015.  

Ramarna för vårt vänortsarbete 
Fredensborg i Danmark, Håbo i Sverige, Ingå i Finland och Nittedal i Norge är de orter och 

länder som ingår i det nordiska vänortsarbetet.  

Med den nya planen för åren 2021-2025 önskar vänorterna fortsatt lägga vikt på att öka de 

ungas inflytande i samarbetet. Ett stadigt ökande samarbete gällande globala frågor och de 

samhällsutmaningar som engagerar de unga.  

 

Vi önskar understödja utbyte mellan föreningslivet, skolor och musikskolor i våra fyra 

vänorter och de lokala Norden-föreningar som finns i vissa av våra kommuner.  

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Charlotta Bjälkebring Carlsson - Körträff i Fredensborg 30 maj till den 2 juni 2019. 
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Föreningarna i Norden 
Föreningarna Norden är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell 

organisation och sammanbetspartner som verkar för att gynna och ta initiativ 

till gränsöverskridande samarbete mellan invånare, föreningar, företag, 

kommuner och stater i syfte att utveckla det nordiska samarbetet.  

Internationella nätverk i en global värld 
Idag lever vi i en internationell global kontext, ett stadigt mera integrerat Europa. Av vikt är 

samarbete mellan länder och varaktiga nätverk som kan understödja demokratiutveckling och 

vänskap över våra gränser. 

Genom vårt samarbete kan vi inspirera varandra och byta erfarenheter. Med ett gott 

samarbete möjliggör vi deltagande för fler, föreningar, kommunala verksamheter, politiker 

och privatpersoner.  

Globaliseringen gör att det finns ett ökat behov av interkulturell kommunikation. Det vill 

säga att personer i ett mångkulturellt sammanhang agerar tillsammans för att lära av varandra 

i utvecklingsarbetet. 

En särskild insats för de unga 
Vänortsarbetet syftar till att understödja ungas möjlighet till samarbete och bilda 

vänskapsband med varandra över nations gänser.  

Genom ett tidigt engagemang och personliga kontakter ges kunskap och förståelse för andra 

kulturer. Det ger färdigheter i att kunna interagera med andra människor och därmed utveckla 

ett kritiskt förhållningssätt gentemot sina egna fördomar om andra. Därför ska det läggas 

särskild vikt vid de ungas inflytande och engagemang både på idéstadiet och planering samt 

vid ungdomsaktiviteternas genomförande.  

 

 

  

 

  

 

Bilder: Tidigare handlingsplan 2017-2020. 

Vänortarbete som del i kommunens ordinarie arbete  
Vänskapskommunerna önskar att vänortsträffarna i högre grad arrangeras i gemenskap med 

övriga oridinarie kommunala arrangemang. Arrangemang som riktar sig mot en bred allmän 

publik men också mindre arrangemang som riktar sig till exempelvis en ungdomsaktivitet 

eller prisutdelning till föreningslivet. På det sättet breddas kontaktubytet mellan vänorternas 

representanter, medborgare och föreningsliv. Håbo har även gemensamt med Fredensborg, 

Paide i Estland som gemensam vänort, varje vänort bestämmer själv vilka vänorter de har. 
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Aktivitetsplan 
Aktivitetsplanen är ett riktmärke för vårt vänortsarbete. Varje vänort utarbetar en detaljerad 

plan för hur deras aktivitet utformas aktuellt år. Inbjudan skickas ut senast sex månader före 

genomförande. Detta för att inbjudna vänorter ska ha möjlighet planera för sitt deltagande.  

2021 

 Mellanår på grund av Corona. Planering startar för kommande års musikfestival 

2022 

 Musikfestival Ingå i Finland bjuder in. 

2023  

 Ungdomsaktivitet tema idrott, Nittedal i Norge bjuder in. 

2024  

 Vänortskonferens i Sverige, ungdomsaktivitet. Uppföljning och arbete med 

kommande handlingsplan 2026-2029.1 

2025  

 Musikfestival Fredensborg i Danmark bjuder in. Aktivitetsplan för 2026-2029 antas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Vänortsbesök i Sverige 2016. 

                                                 
1 Håbos Baltiska vänort Paide i Estland, inbjuds delta vid våra arrangemang i Sverige.  


