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Uttalande från Studiefrämjandets höstmöte
Studiefrämjandet i Österbotten r.f. har vid sitt höstmöte 11.11.2005 fattat beslut om att söka
om att bli programvärd för ett nytt leader liknande program för Svenska Österbotten under
perioden 2007-2013.
Programmet utgår från den utveckling som befolkningen på den österbottniska landsbygden
vill ha. Tyngdpunkterna och åtgärderna utformas utgående från de behov, önskemål och
prioriteringar som representanter för byar, föreningar, företag och kommuner lyfter fram.
Studiefrämjandets erfarenheter av programbaserat landsbygdsutvecklingsarbete ger en grund
för programmets inriktning och genomförande. Det är inte EU:s eller Finlands officiella syn
på utveckling som är det viktiga, utan det vi själva tror på i Svenska Österbotten.
Målgruppen för programmet är byar, föreningar och företagare, med speciell fokus på
ungdomar och kvinnor. Programmet kompletterar andra utvecklingsprogram framförallt
genom Studiefrämjandets sätt att arbeta. Programmet förverkligas ur ett nerifrån-uppperspektiv där man utgår från landsbygdsbefolkningens villkor. De projekt som söker om
finansiering från programmet bedöms av en styrelse med bred sammansättning. Bedömningen
av projekten sker utgående från programmets innehåll och på förhand fastslagna
projektkriterier. Programmets syfte är att befrämja byautveckling samt entreprenörskap som
kompletterar och stöder de traditionella näringarna som jordbruk och tillverkande industri.
Avståndet från Karleby till Kristinestad är långt, men erfarenheten har lärt oss att det går att
arbeta nära människorna med rätt organisation, struktur och arbetsfördelning. Det är för
Studiefrämjandet viktigt med en medlemskår som på ett mångsidigt sätt representerar olika
intressen från hela området samt med en styrelse som har förankring i området och en bred
sakkunskap.
Studiefrämjandet i Österbotten r.f. är en sammanslutning av organisationer, kommuner och
privatpersoner i Svenska Österbotten. Studiefrämjandet har sedan 1996 fokuserat
verksamheten kring lokal utveckling och fungerar som LAG – Lokal aktionsgrupp – och
genomför landsbygdsutvecklingsprogrammet ”Svenska Österbottens POMO+ Experimentarium för hållbar landsbygdsutveckling år 2001-2006”. Studiefrämjandets
ursprungliga verksamhetsinriktning, som är att främja bildningen och medborgarsamhället i
Österbotten, förstärks genom rollen som LAG och utvecklingsorganisation
Studiefrämjandet har av tradition en stark förankring i föreningslivet i Österbotten och ett nära
samarbete med den regionala byaorganisation Svenska Österbottens Byar r.f. Samarbetet med
kommunerna är av central betydelse för att programmet skall kunna genomföras.
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