
Helsingfors stad Protokoll 16/2022 1 (3)
Stadsfullmäktige

Ärende/11
05.10.2022

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

§ 238
Ledamoten Mika Ebelings motion om vänortsverksamhet med Kiev

HEL 2022-003320 T 00 00 03

Framställning

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Laura Uuttu-Deschryvere, Chef för internationella ärenden, telefon: 310 15266

laura.uuttu-deschryvere(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 02.03.2022 Ebeling Mika

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Förslag till framställning

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mika Ebeling och 16 andra ledamöter konstaterar i sin mo-
tion att Ukraina har blivit föremål för Rysslands fruktansvärda anfall och 
att Ukrainas huvudstad Kiev hotas. Ledamöterna föreslår i sin motion 
att Helsingfors föreslår Kiev att städerna inleder vänortsverksamhet 
och förbereder sig för att ge Kievs invånare långvarig humanitär hjälp. 
Samtidigt hoppas ledamöterna att vårt exempel uppmuntrar andra stor-
städer inom Europeiska unionen att göra detsamma.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Helsingfors har ingått ett samarbetsprotokoll med Kievs stad för första 
gången redan 1993. Eventuella nya samarbetsformer kan etableras in-
om ramen för det befintliga samarbetsprotokollet. Det är dock viktigt att 
först identifiera de konkreta åtgärderna tillsammans med Kiev. Helsing-
fors stad har redan uttryckt sin samarbetsvilja för Kiev, och diskussio-
nerna fortsätter vid en tidpunkt som passar myndigheterna i Kiev. För 
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närvarande är det stadens och invånarnas säkerhet Kiev prioriterar och 
satsar sina resurser på.

Om Helsingfors fördjupar sitt samarbete med Kiev, eller någon annan 
stad i Ukraina, lönar det sig att koppla samarbetet till avsiktsförklaring-
en Memorandum of Understanding, som nätverket Eurocities för euro-
peiska städer undertecknade i augusti 2022. Helsingfors är medlem i 
nätverket sedan 1994. Avsiktsförklaringen undertecknades med en part 
som representerar ukrainska städer (”Ukraine’s Congress of Local and 
Regional Authorities under the President of Ukraine”). I avsiktsförkla-
ringen fördömer Eurocities-medlemsstäderna Rysslands anfallskrig och 
förbinder sig att stödja ukrainska städer i återuppbyggnadsarbetet. Eu-
rocities-medlemmarna lovar att dela med sig av sin expertis och stödja 
ukrainska städer bland annat genom att bidra med teknisk kompetens 
och skaffa finansiering. Åtgärderna ska preciseras på basis av de 
ukrainska städernas faktiska behov och det konkreta samarbetet kana-
liseras till exempel genom befintliga bilaterala avtal mellan städerna.

Helsingfors stads samarbete med Kievs stad kan gälla till exempel ut-
bildning och ungdomsarbete och att erbjuda expertis för återuppbygg-
naden. Återuppbyggnaden bör dock i huvudsak bekostas med EU-
finansiering. Staden bör även beakta att Kiev hittills har besparats i 
högre grad än många andra städer och att det egentliga behovet av 
återuppbyggnad eller långvarig humanitär hjälp därför kan finnas på 
andra håll.

Den humanitära hjälpen når bäst sitt mål via hjälporganisationer. 
Helsingfors stad har donerat 350 000 euro till humanitär hjälp via Fin-
lands Röda Kors och Unicef samt donerat räddningsmateriel och rädd-
ningsutrustning till Ukraina. Helsingfors stad har beviljat understöd till 
föreningar som hjälper ukrainska flyktningar i Helsingfors. Dessutom 
har Helsingfors stad visat sin solidaritet på olika sätt, såsom med 
flaggningar, symboler och ord samt med borgmästare Vartiainens be-
sök i Ukraina. Under besöket uttryckte borgmästare Vartiainen Helsing-
fors stads vilja att samarbeta med Kievs stad för borgmästare Klytjko.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Laura Uuttu-Deschryvere, Chef för internationella ärenden, telefon: 310 15266

laura.uuttu-deschryvere(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuustoaloite 02.03.2022 Ebeling Mika

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 613

HEL 2022-003320 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mika Ebelingin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Laura Uuttu-Deschryvere, kansainvälisten asioiden päällikkö, puhelin: 310 15266

laura.uuttu-deschryvere(a)hel.fi


