Bystyremøte 29.02.2016
Takk for invitasjonen! Og gratulerer med 20 års godt vennskap.
Netanya er en kystby i Israel som de siste 25 årene har vokst fra 100 til 200 tusen innbyggere. I dag
prosjekteres byen til 300 tusen.
Netanyaforeningen er en vennskapsbyforening som drifter byens vennskap mot Netanya og Israel.
Takk til kommunen for økonomisk støtte gjennom 20 år. Et beløp som i sum drar seg opp mot 300
000, og som trolig er en av Stavangers beste investeringer.
Vi er en forening på omkring 200 medlemmer. Vi er knyttet opp mot avtalen som er signert av de to
byer for å fremme økonomi, handel og industri, vitenskap og teknologi, byplanlegging og utvikling,
kultur og turisme og annet tilsvarende.
Gjennom foreningens kontaktflate mot Netanya og Israel har aktiviteten vokst langt utover hva som
kunne rommes i en vennskapsbyavtale mellom to byer. Derfor ble det fra styrets nestformann,
Trygve Brekke, i 2011 tatt initiativ for å legitimere en bredere kontaktflate fra vår region mot hele
Israels næringsliv gjennom et norsk israelsk handelskammer. Noe som har medført at Stavanger de
siste årene har vært vertskap for hele den israelske statsforvaltningen innenfor nyfunne olje og
gassressurser. For to år siden hadde vi besøk av 20 israelske firma. Et arbeide som også resulterte i
at Israels president valgte å avlegge vårt land et besøk på våren i 2014.
Arbeidet har også resultert i en signert samarbeidsavtale mellom det meriterte Technion
universitetet i Haifa og UIS. I dag er sporadisk professorer ved UIS forelesere ved Technion og så
langt har en israeler fått plass ved et forskningsprogram ved UIS. Norge og Israel sitter med
forskningsmiljøer som vil kunne toppe våre inovative anstrengelser og bli til vinn vinn situasjoner
for begges næringsliv.
Tilbake i Netanyaforeningen har vi tatt mål av oss til årlig å finne en kapasitet innenfor Netanyas
geografi som kan tilføre vårt distrikt ett pluss innenfor de nevnte arbeidsområder. I fjor hentet vi
opp Elie Friedman fra Daniel Abrahamsenteret for Strategisk Dialog i Netanya. Senterets og
Friedmans kapasitet ble raskt oppfattet ved fakultetet for sivilt beredskap ved UIS.
I forbindelse med store drop-out i den videregående skolen, og et møte med et skoleverk i Israel,
som håndterer de samme problemstillingene, har vi dette året invitert opp Jakov fra Netanya. Jakov
representerer en spennende nytenkning innenfor pedagogikk. Vi håper skoler, næringsliv og
universitetet i byen vil ta vel i mot ham.
Kontakt mellom ungdom i Netanya og undom i Stavanger er et kontinuerlig arbeidsfelt. Vi har i dag
speidergrupper som har kontakt. Skoler som bruker valgfaget «internasjonal kommunikasjon» har
også vist interesse og oppfinsomhet for å utvikle kontakter både mot Netanya og mot Nablus.
Særlig ved Gautesete skole har inspektør Reidun Kristiansen vist stor oppfinnsomhet og til sine
tider mot, for å bygge relasjoner mellom ungdommer i begge våre vennskapsbyer. Modellen som er
utviklet ved Gautesete bør kunne brukes som en modell for flere skoler i byen.
Sentrale politikere i vår by har ved besøk hentet ideer og inspirasjon fra Netanya til parallelle
utviklingsutfordringer.
Ellers er der gjennom disse snart 20 årene knyttet mange verdifulle private kontakter mellom
byenes innbyggere. Sist sommer var vi vertskap for en gruppe cruise-turister fra Netanya som
ønsket å nytte seg av vennskapsrelasjonene til Stavanger.

