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Annons

Detta är en debattartikel. Det betyder att innehållet är skribentens egna uppfattning.

Modern folkrörelse för ett

öppet Umeå
DEBATTARTIKLAR. (2017-05-09) Nyligen samlades cirka 300 nya och gamla Umeåbor till Öppet
hus för Vän i Umeå på FIKA i Väven. Det blev en myllrande manifestation av hur integration kan
bli till praktisk vardag i aktiviteter och möten mellan infödda svenskar och människor som
kommit till Sverige.

Västerbottens-Kuriren
Publicerad 8 maj 2017 kl. 22:16

Landshövding, kommunalråd och företagare medverkade
tillsammans med Vän i Umeå och mötte ideella krafter
intresserade från Umeå. Nu erbjuder vi ännu fler och särskilt
politiker, företagare, arbetsplatser och föreningsliv till att ansluta
sig till Vän i Umeå och nyttja den potential till utveckling av Umeå
som finns i detta.

Med den senaste tidens terrordåd i Stockholm, Moskva, London
och Paris finns en risk för att rädsla för det okända breder ut sig.
Relationer och samarbete är det viktigaste motmedlet mot en
rädslans kultur, där vi skapar vikänsla utan ett ”dom andra”. Vän i
Umeå vill skapa möten och gemenskap mellan människor från
olika länder, och det är ett framgångsrikt recept!

Västerbotten har en god tradition av engagemang och ett rikt
föreningsliv med välfungerande integration med många goda
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exempel. Med Vän i Umeå har vi kunnat följa och ta tillvara på en
fantastisk utveckling av det personliga engagemanget.

Antal människor och aktiviteter i Vän i Umeå har det senaste året
växt på ett enastående sätt. Vår facebook-grupp har över 3 000
följare. Intresset av att få en personlig vänkontakt är stort.

Vi har genomfört cirka 600 matchningar mellan nya och gamla
svenskar: Varje matchning omfattar minst två personer men också
familjer, vilket innebär att några tusen Umeå-bor har en sådan
egen vänkontakt.

Under det senaste dryga halvåret har Vän i Umeå själva svarat för
cirka 170 aktiviteter med totalt runt 4200 deltagare. Exempel är
knytisfika på söndagar på Ålidhem och Ersboda, beachvolley och
fotboll, cykelskola och bad för kvinnor, friluftsgrupp och bakning,
utflykter och fester. Därutöver har vi samarbeten och
arrangemang med ett trettiotal föreningar, studieförbund, företag
och arbetsplatser.

Annons

Vän i Umeå är alltså ingen förening, utan är ett ideellt idéburet och
värdegrundsbaserat nätverk. Grunden för alla aktiviteter och
relationer är ett eget personligt engagemang och initiativ, där vi
också tar hjälp av en massa andra aktörer.

Samhället behöver hitta nya samarbetsformer när inte minst
många unga människor tvekar att gå in i traditionellt föreningsliv.
Vän i Umeå för nu ett samtal med Umeå kommun, Röda korset
och Svenska kyrkan om hur civilsamhället med föreningar och
företag kan vara en katalysator för en Umeå-anda kring
integration, tillväxt och ett välfungerande samhälle och näringsliv.

Umeå växer rekordartat i antal innevånare, och kan också
fortsätta växa som en ännu mer öppen och vänligare stad.

Åsa Norin
Årets västerbottning för Vän i Umeå
Annie Andersson, Muna Aronsson, Chun Fung Hou, 
Aurore Gardès-Cherif, Elin Granström, Eva Gouriye,
Hossein Hkimi, Ulla Hjalmarsson, Bjerre Ljungberg, 
Marcel Mukdad, Johanna Nordgren, Alva Marklund Lejdebro,
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Skapar enorm
världsmarknad
DEBATTARTIKLAR Parisavtalet banar väg för en gigantisk världsmarknad. Också för
Västerbotten. 2

Äntligen beslut om
legitimering
DEBATTARTIKLAR I dag kommer frågan om legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer upp i
riksdagen för beslut. 0

Lönerna i vården
ödesfråga

DEBATTARTIKLAR Ett statligt ansvarstagande för högre löner/kompetensutveckling i sjukvården
skulle vara avgörande. 2

Försämring trots
förbättring
DEBATTARTIKLAR Försäkringarna vid sjukdom, arbetslöshet och liknande försämras sedan lång
tid, 2

Äldre grupp som saknas i
riksdagen
DEBATTARTIKLAR Få äldre i riksdagen - är det en bidragande orsak till varför äldrefrågor hamnar i
skymundan? 3

Insändare/Debatt

Vill du skriva en debattartikel?
Mejla till debatt@vk.se
Vill du skriva en insändare?
Mejla till ordetfritt@vk.se

Mer info finns här

Saknar kunskap om autism

DEBATTARTIKLAR Den tänkta flytten av den dagliga
verksamheten för tolv brukare med autism är en
katastrof. 0

Ta vara på
kompetensen
DEBATTARTIKLAR Allt för många invandrade
invandrade akademiker utför i dag så kalla enkla jobb. Ett
slöseri. 0
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