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Activiteitenplan 2017 Stedenband Groningen-Moermansk
In 2016 heeft de Stedenband het activiteitenplan zoals gepland uitgevoerd. Het 100-jarig
bestaan van de stad Moermansk was een goede gelegenheid om informeel en low-profile de
banden met de autoriteiten aldaar aan te halen. Dat betekent niet dat de verhoudingen
tussen Rusland en het “Westen” weer goed zijn, eerder het tegendeel men spreekt steeds
vaker van een nieuwe koude oorlog. Doel van de stedenband blijven de “people-to-people”
contacten. Het zal altijd belangrijk blijven om ook in tijden van spanningen de contacten
tussen gewone burgers mogelijk te maken.
Activiteiten voor 2017, voor zover nu bekend:
•

Er wordt naar gestreefd dat de Groninger burgemeester met een kleine handelsdelegatie
naar Moermansk gaat.

•

Een tegenbezoek van het gemeentebestuur van Moermansk aan Groningen ligt in de
mogelijkheden..

•

In 2017 komen er weer leerlingen uit Severomorsk naar Groningen. Dit is een erg
succesvol project waarbij de hele school betrokken is. Helaas is de financiering van het
project nog steeds zorgelijk sinds de extra gemeentesubsidie is stopgezet. Mogelijk komt
er een sponsering van Gasterra in 2017.

•

De leerlingen van het Praedinius Gymnasium zullen in 2017 vooral via internet contact
onderhouden met hun partnerschool Gymnasium 1 uit Moermansk. Na het grote bezoek
van 22 personen in oktober 2016 aan Moermansk en het opvoeren van de musical zal
een volgend bezoek nog even op zich laten wachten. Maar wie weet hort een
tegenbezoek tot de mogelijkheden. Er is regelmatig overleg tussen de beide scholen.

•

Het project van prof. dr. Sauer zal ook in 2017 doorgaan. Er gaan steeds vier
kinderartsen voor enkele dagen naar Moermansk om informatie uit te wisselen met hun
hun collega’s daar. Graag zouden we ook zien dat er Russische kinderartsen naar
Groningen komen. Dit lukt steeds niet, omdat er onvoldoende Engelssprekende artsen
zijn in Moermansk. De scholing in Moermansk wordt echter ieder jaar beter. Het
wederzijds vertrouwen neemt toe, waardoor de scholing effectiever wordt.

•

Het project Nadjezda (opgezet door ouders van meervoudig gehandicapte (volwassen)
kinderen) De stichting Nadjezda wil graag contact houden met Groningen om op de
hoogte te blijven van nieuwste ontwikkelingen. Vooral de omgang met meervoudig
gehandicapten na hun 18e levensjaar heft hun belangstelling.

•

Handelscontacten blijven onzeker en moeilijk met een land als Rusland. Toch zijn er
mogelijkheden. In 2017 verwachten we dat plannen voor een Windmolenpark bij
Moermansk gerealiseerd gaan worden. Acht jaren van geduldig volhouden door een
Nederlandse zakenman worden dan beloond.
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