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Fru minister, bästa deltagare på landsbygdsriksdagen!
När Västnylands Byar för två år sedan i Närpes antog utmaningen att stå som lokalarrangör
för årets landsbygdsriksdag fanns det inget givet tema på agendan. Men vi behövde inte vänta
mera än ett halvt år så stod det utom alla tvivel att ”århundradets reform”, kommun- och
servicestrukturrreformen, skulle komma att överskugga allt annat i fråga om
landsbygdsutveckling för en längre tid framöver. Det är alltså mot denhär bakgrunden man
skall se valet av demokrati som huvudtema för årets landsbygdsriksdag.
De förestående förändringarna inom de kommunala strukturerna innebär såväl hot som
möjligheter för den finlandssvenska landsbygden, som ju f.ö. i stor utsträckning är detsamma
som Svenskfinland. Till hotbilderna hör att demokratin och medborgarinflytandet minskar i
takt med att kommunerna blir färre och större. Därmed finns det fog för antaganden som att
befolkningen på landsbygden inte får sin röst hörd i fråga om service och allt annat som har
med samhället att göra och att landsbygden och därmed basen för Svenskfinland förtvinar.
Det är här som en framsynt landsbygdspolitik kommer in i bilden. En politik som kan svänga
trenden och trygga landsbygdens livskraft. Men den kommer inte som en skänk från ovan,
eller som en skrivbordsprodukt från något ministerium. Den enda tänkbara och sunda
drivkraften skall komma underifrån, från mänskorna själva och framför allt genom
medborgarorganisationerna, byarörelsen och tredje sektorn, som nu har en historisk möjlighet
att träda in på dom lokala arenorna och utforma lokalsamhället i en globaliserad värld. Det är
till det vi behöver landsbygdsriksdagen att utbyta idéer, synpunkter och erfarenheter samt
framför allt att inspirera och sporra varandra till nya friska tag på våra hemorter. Den
finlandssvenska landsbygdsriksdagen behövs just nu mera än någonsin.
Några ord om vår organisation Västnylands Byar
Västnylands Byar är en av den finländska byarörelsens 19 landskapsorganisationer, vilka
snart kommer att få sällskap av den 20:e som är under bildning i landskapet Åland.
Västnylands Byar har endast 6 år på nacken och vi verkar på ett område bestående av 13
kommuner i landskapet Nyland, vilket betyder ett liv i metropolens skugga eller strålglans
beroende på varifrån man ser på saken. I språkligt och kulturellt hänseende verkar vi i tre
slags områden; sådana med svenska som dominerande språk, s.k. tvåspråkiga områden och så
enspråkigt finska områden. Våra närmaste samarbetspartners är LAGen Pomoväst här i kärnVästnyland, LUKE i Lojo-Vichtis-Högforsregionen och Lounais-Suomen maaseudun
kehittämisyhdistys som verkar i de tre små kommunerna längs länsgränsen mot Egentliga
Finland och Saloregionen dit dom hör som LAG. Vår närmaste lokala medlem här i dag är
Snappertuna byaråd som verkar i anslutning till Hembygdens Vänner i Snappertuna – bara ett
stenkast härifrån.
Landsbygdsfrågorna har här i våra regioner inte ännu fått samma status som på andra håll i
landet, vilket säkert beror på många orsaker av vilka metropolens inflytande antagligen är en
avgörande sådan. På vårt område har vi såväl tillväxt som avfolkning. T.ex. byn Veikkola i
norra Kyrkslätt växer så att det knakar och omfattar i dag över 4000 invånare. I andra ändan i
väster minskar befolkningen som t.ex. i Hangö. Här liksom på många håll i landet kämpar
man för att behålla byskolor, för vägar och kommunikationer och inte minst för IT-

förbindelser – såväl smalband som riktigt bredband som i praktiken helt saknas på vår
landsbygd. Det är såväl med beundran som avund man härifrån kunnat följa med vad t.ex. de
driftiga Närpesborna har fått till stånd på IT-fronten.
Men vi hoppas att vi är av den sorten som lär sig så länge man lever och därför har vi stora
förväntningar på denhär landsbygdsriksdagen. Som alla kan se av programmet har den s.k.
turistiska biten lämnats bort från programmet. I stället har vi strävat till att maximera tiden för
diskussioner och tankeutbyte. Det ankommer på oss alla och envar om vi skall lyckas med
utmaningarna i programmet.
Med dessa ord önskar jag å lokalarrangören Västnylands Byars vägnar hälsa alla hjärtligt
välkomna till den nionde landsbygdsriksdagen här i Karis.

