SVENSK BYASERVICE
NYHETSBREV 12/vecka 12

22.3.2006

Innehållet i veckans Nyhetsbrev
•
•
•
•
•

Anmäl er till framtidsseminariet!
Bättre demokratiforskning efterlyses
Tvärvetenskapligt samarbete och synergi genom fo-rum
Pragmatism och progressivism präglar metodcentret
Fräscha, praktiska böcker från Svenska studiecentralen

ANMÄL ER TILL FRAMTIDSSEMINARIET!
Ännu har ni möjlighet att anmäla er till seminariet Landsbygdens framtider – möjligheter,
risker och alternativ - fyra möjliga scenarier som Svensk Byaservice ordnar i Tammerfors
27.3 på hotell Victoria. Vi behöver få anmälningarna helst i morgon eller senast på fredag
förmiddag, för att kunna ge exakt deltagarantal till hotellet. Ni får förhandsmaterial per email. Seminariets mål är att överföra de lärdomar som scenarierna ger till praktisk verksamhet
på fältet. Inbjudan och program bifogas.
BÄTTRE DEMOKRATIFORSKNING EFTERLYSES
I justitieministeriets pressmeddelande (17.3) står bl.a. följande:
”Uppföljningen av demokratins tillstånd borde förbättras i frågor med anknytning till
medborgarinflytande. Information borde insamlas åtminstone om informell inlärning,
samhällsaktivitet och organisationsverksamhet, informationskonsumtion, partiverksamhet,
växelverkan mellan förvaltningen och medborgarna samt valdeltagande.
- Det finns ett behov av att återuppliva den deltagande demokratin i Finland. Detta kräver ett
omfattande samarbete samt forskning och debatt så att man bättre kan förstå förändringar
och reagera på dem, sade justitieminister Leena Luhtanen när hon öppnade ett seminarium
som behandlar forskningen kring och förvaltningen av demokratifrågor.
Direktör Sami Borg från Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv och en grupp forskare
har utarbetat ett förslag om utvecklande av forskningsmaterial som beskriver demokratins
tillstånd. I förslaget, som utarbetats på uppdrag av politikprogrammet för
medborgarinflytande, utreds vilka forskningsdata som finns och vad som saknas samt hur och
av vem datainsamlingen borde utvecklas.”
Hela pressmeddelandet och Suomen demokratiaindikaattorit finns under webbadresserna
http://www.valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/sv.jsp?toid=5459&c=0&moid=5
460&oid=150997 respektive Suomen demokratiaindikaattorit. Justitieministeriets publikation
2006.
TVÄRVETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH SYNERGI GENOM FO-RUM
Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) vid Helsingfors universitet har nyligen
grundat ett forsknings- och samarbetscenter, FO-RUM. Syftet med centret är att ge forskare
inom områdena ny offentlig och semioffentlig förvaltning, miljöskydd samt lokal och regional
utveckling en plattform för ett effektivt tvärvetenskapligt samarbete och en möjlighet att inom
ramen för en liten basenhet skapa synergi. FO-RUM syftar till att knyta forskningen närmare
till såväl nationella som internationella forskningsmiljöer. Till FO-RUMs centrala

verksamheter hör att verka i tvär- och mångvetenskapliga forskningsprojekt, delta i olika
forskningsnätverk samt att aktivt hålla kontakt med samhälleliga intressenter.
Forskningsområdena inom FO-RUM är förnärvarande tre:
1. Nya besluts- och styrningsformer i förvaltningen.
2. Miljöfrågor och hållbar utveckling.
3. Nya landsbygdsnäringar och relationen land-stad.
Ett nytt område gäller nya samhälleliga styrningsmodeller (governance); särskilt informella
och temporära styrningsmekanismer såsom ”projektifieringen” av den offentliga
förvaltningen. På Soc&koms hemsida finns mer information om FO-RUM under
webbadressen http://sockom.helsinki.fi/forum.
PRAGMATISM OCH PROGRESSIVISM PRÄGLAR METODCENTRET
Metodcentret (MC) arrangerade 17.3 en workshop, Metodcentret - vad kan vi använda det
till?, på Finns folkhögskola. I grupparbetet, ett metodcafé, diskuterades allt från den
pedagogiska basen till mer konkreta frågor. Grunden i metodcaféet var dialogen. Under dagen
blev det tydligt att två centrala begrepp - pragmatism och progressivism - präglar och kommer
att prägla MC. I metodcaféet fördes diskussioner om att den fria bildningen skall stå utanför
det formella och ha målgruppens behov som utgångspunkt. Den fria bildningen skall bygga på
reaktioner och erfarenheter från eleverna och vara öppen för omvärlden. Metodcentret skall
befrämja utveckling och vara framstegsinriktat. Nya metoder ”importeras” och omarbetas
enligt behov. Nya handböcker och manualer tas fram samtidigt som vi är öppna och lyhörda
för omvärlden och dess behov. Fokus är på framtiden och nya samarbetsformer. Det är viktigt
att ställa sig frågan: Finns det områden i vår verksamhet som behöver utvecklas? Kan
kunskap om nya metoder ge ny input till vår verksamhet? Mer information om Metodcentret
finns på www.methodcentre.com.
FRÄSCHA, PRAKTISKA BÖCKER FRÅN SVENSKA STUDIECENTRALEN
Svenska studiecentralen har gett ut ett antal nya böcker inom ramen för projektet
”Metodboxen”. Handboken i konfliktlösning ger förslag till metoder som kan användas för
alla typer av konflikter, medan handboken ”Tumstock för föreningsdemokrati” är ett sätt att
mäta demokratin. Modellen i handboken ”Demokratikonsekvensbedömning” tar fasta på elva
olika variabler med vars hjälp man kan mäta demokratin ur olika synvinklar. Gräsrötternas
kamp för den lokala demokratin kan man läsa om i boken ”Lokal kämparglöd”. Slutligen har
boken ”Tehdään porukalla - yhteistyön käsikirja” översatts till engelska och svenska.
Idéhandboken, med svenska titeln ”Vi gör det tillsammans - handbok om samarbete”, är till
för individer och grupper som genom samarbete vill hitta lösningar på de utmaningar som
förändringar för med sig och få ny drivkraft till det dagliga arbetet. Böckerna finns
tillgängliga på Svenska studiecentralens regionkansli i Vasa, tel. 06-320 4150, fax 06-317
9005 eller e-mailadress ssc-vasa@ssc.fi.

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@ssc.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webb-sidor
för mera info.

