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Första steget mot en ny landsbygdspolitisk organisation i Europa
Seminarium
Superveckoslutet i hamn

FÖRSTA STEGET MOT EN NY LANDSBYGDSPOLITISK ORGANISATION I EUROPA
Under veckoslutet beslöt ett antal representanter för olika europeiska nätverk och nationella
landsbygdsorganisationer att starta en process för att skapa ett nätverk eller en organisation,
”European Rural Alliance” (en ny ERA om man så vill...). ERA skall arbeta med
tvärsektoriell, ”bottom-up” landsbygdsutveckling. Man stöder LEADER-verksamhet och
byaverksamhet. En av de närmaste uppgifterna är nu att lobba för en bred landsbygdspolitik,
dels i Bryssel, men också nationellt när det gäller de nationella landsbygdsplanerna. Under
veckoslutet kom man också överens om att utveckla byaorganisationernas samarbete, vilket
kan leda till ett nytt byanätverk i Europa. Med på mötet vara bl.a. representanter för Hela
Norden skall leva (de nordiska byaorganisationerna), PREPARE (ett nätverk för att stöda nya
och kommande medlemsländer, ELARD (en organisation för LEADER-grupper i Europa),
Ecovast (en organisation som stöder byaarbete) samt Euromontana (en organisation för
bergsområdena i Europa). Därutöver fanns några nationella organisationer representerade som
inte tillhör något nätverk. Till ordförande för den arbetsgrupp som valdes, utsågs Eero
Uusitalo. Finland kommer under de två första åren att härbärgera sekretariatet.
SEMINARIUM
Ett västnyländskt kulturseminarium, ”Kultur ger arbete”, ordnas på Svartå slott 19.9 kl. 17-21.
Föreläsning om kultur, kreativ ekonomi och regionalutveckling (på finska) av specialforskare
Kimmo Kainulainen från Tammerfors universitet, Forskningscenter för regionalutveckling
Sente. Därefter fortsätter sedan programmet med grupparbeten: 1) kulturevenemang, 2)
företagande inom kulturbranschen, 3) kulturturism och 4) ta den lokala historien till vara.
Anmäl senast 16.9 om du vill delta, samt i vilken arbetsgrupp du vill ingå. Tilläggsuppgifter
ges via e-mailadresserna pia.isojarvi@pomovast.inet.fi och sanne.wikstrom@pomovast.inet.fi
eller telefonnummer 019-241 3921.
SUPERVECKOSLUTET I HAMN
Superveckoslutet/”Byakonferensen” senaste helg (9-11.9) blev en mycket trevlig och lyckad
tillställning med gemensam vikingafest på lördag kväll och en helg med fantastisk mat i härlig
miljö på Solf Gästgivargård i Korsholm. Helgen var den stora gemensamma tillställningen för
alla som deltagit i projektet ”Kompetenscirkeln”. Under fredagen genomfördes den sista i
raden av utbildningar inom projektet, nämligen ”Projektutveckling i grupp”. Övriga metoder
som man arbetat med i projektet är ”Byaplanering”, ”Föreningskompassen” och ”Igångsättare
av självhjälpsgrupper”. Lördagen började med en ypperlig föreläsning om framtiden av Troed
Troedsson, som belyste de paradigmskiften som vi gått igenom och de han tror finns i
framtiden. Detta gav en mycket bra inledning på helgen med många funderingar och
diskussioner. Under veckoslutet arbetade man också i workshops med de olika metoderna
som finns inom projektet. Deltagarna för respektive metod fick belysa vad som varit bra och

mindre bra med metoden, materialet m.m., för att projektet skall kunna utveckla materialet
vidare. En viktig del av projektet är även att belysa samarbetet över gränsen. Hur för vi över
en metod från ett land till ett annat. Projektet avser att skriva en handbok med erfarenheter
kring samarbetet över gränsen för att ur vårt perspektiv belysa vad vi tycker är viktigt att
delge andra i liknande arbeten.

VAD HAR HÄNT?
Skriv ner några rader om vad som är på gång i er region eller organisation och som kan vara
av allmänt intresse för alla! Alla bör bidra med sina nyheter för att det skall bli bra!
Nyhetsbrevet utkommer en gång i veckan och sänds till de lokala aktionsgrupperna, de
regionala byaorganisationerna, Byaservice samarbetsgrupp, projektledare som jobbar inom
Byaservice samt nyckelpersoner, d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala
organ. Alla som har något att informera om, skickar in sina bidrag till e-postadress:
kenneth.sundman@multi.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webbsidor för mera info.

