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FINSK-SVENSKA GRÄNSÄLVSKOMMISSIONENS SAMARBETSPRIS FÖR BARN OCH
UNGDOMAR
Gränsälvskommissionen bidrar till att utveckla verksamheter och projekt som främjar
samarbete över gränsen.
I sitt möte den 1 mars beslöt kommissionen att samarbetsbidrag betalas ut till två
verksamheter.
-

Totalt 15000 kronor till konsert som arrangeras den 26 augusti på Victoriatorget
Rajalla-På Gränsen området. Då kommer Norrbottens kultuskolor för att gratulera
Finlands 100 år som ett självständigt land. Kulturskolornas elever bildar en stor
symfoniorkester, som har 220 unga musikanter från alla Norrbottens kommuner.
I projektet samlas alla vid Torneälven den 26 augusti då det är 100 dagar kvar till
Finlands hundrade självständighetsdag. Unga elevernas samling har ett stort
symbolvärde, eftersom Torneälven delas av både Sverige och Finland, såsom
Tornedalens kulturhistoria. De som jobbar inom kulturskolorna i Tornedalen sätter ett
stort värde i att få visa upp Torneälv som rinner orörd och befriad från utbyggnad.
Ett annat syfte är att knyta framtida ömsesidiga kontakter med kultur- och
musikutövare på båda sidor om gränsälven och mellan kommunerna i Tornedalen
och kommunerna i Norrbotten. Bidrag används för spelande ungdomarnas resor samt
andra utgifter som konsertresa innebär.

-

Totalt 10000 kronor till Näätsaari skola i Torneå och Seskarö skola i Haparanda för
”festbyte”. Näätsaari skola och Seskarö skola ska göra samarbete: Näätsaari.skola tar med
sig Finlands 100-år jubileum till Seskarö skola och Seskarö skola tar med sig Luciafest till
Näätsaari. Detta sker i december 2017. Skolsamarbetets syfte är att växa upp elever så att
de blir fördomsfria mot varandra samt samverkan över gränsen. Samtidigt lär man känna sin
egen kultur, dess särdrag och respektera dess styrkor.
Bidrag behövs till transport och mellanmål för elever och personal.

Kommissionen fick 6 ansökan längs Torneälven från båda sidor av gränsen. Ansökningstid
tog slut den 31 december 2016.
I november 2016 utlyste kommissionen möjligheten att söka bidrag för andra gång. Aktörer
från Sverige och Finland hade möjlighet att söka bidrag till konkret gränsöverskridande
samarbete som har anslutning till Tornedalen, dess natur, miljö, kultur och människor.
Kommissionen vill gratulera bidragstagare och tacka alla sökande.
Bakgrund
Gränsälvskommissionens samarbetsbidrag kunde sökas för att anordna och utveckla
verksamheter eller evenemang som främjar samarbete över gränsen. Texten på bidragets
annons frågade om ”du vill bidra till att utveckla verksamhet vid gränsområdets vattenmiljö,
naturvård, miljöskydd samt främja kulturtraditioner, fisketraditioner eller en annan
verksamhet som har anknytning till Tornedalen.”
Syftet med bidraget är utveckling över generationsgränser och ökat jämställt samarbete i
Torneälvens internationella vattendistrikt. Sökande kan vara till exempel en enskild person,
förening eller organisation.
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Gränsälvskommissionen beviljade totalt 25 000 kronor i bidrag. Bidraget betalas ut
retroaktivt enligt verifierade kostnader. I slutet av år 2017 finns det igen möjlighet att söka
samarbetsbidrag. Mer information om detta ger kommissionen senare.
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