LANDSBYGDENS FRAMTIDER – MÖJLIGHETER,
RISKER OCH ALTERNATIV
- fyra möjliga scenarier
INBJUDAN
Under knappt ett års tid har jord- och skogsbruksministeriet haft ett ambitiöst
framtidsprojekt på gång under ledning av en konsultbyrå Capful.
Genom en massa arbetsgruppsmöten, intervjuer och tre seminarier har man tagit
fram fyra scenarier för landsbygdens framtid.
Det har varit ett inspirerande arbete och nu skall man försöka använda det som bas
för verksamheten inom den landsbygdsplitiska samarbetsgruppen (YTR).
Bland annat kommer man att använda materialet i temagruppernas arbete.
Ni inbjuds nu att delta i ett seminarium den 27.3.2006 kl. 9-15.30 i Tammerfors, hotell
Victoria, Itsenäisyydenkatu 1.
Seminariets mål är att vi skall överföra de lärdomar som scenarierna ger till praktisk
verksamhet på fältet.
Det kan handla om aktionsgruppernas program för nästa period, om
byaorganisationernas verksamhet eller verksamheten inom t.ex. YTR:s tema- och
arbetsgrupper.
Seminariet har planerats i samarbete med Capful och meningen är att vi skall ha två
grupparbeten under dagen. På förmiddagen delas deltagarna in i fyra grupper, så att
grupperna tar ett scenario var och analyserar vad det skulle betyda för verksamheten
om det scenariot blev verklighet.
Det andra grupparbetet skulle delas in på regional bas. Frågeställningen skulle vara:
Hur skapar vi en strategi som kan möta framtiden - oberoende av vilket scenario som
förverkligas?
Det är viktigt att vi får in anmälningarna så fort som möjligt, senast fredag
förmiddag 24.3, så att vi kan skicka ut material på förhand och deltagarna kan
bekanta sig med det ganska omfattande scenarioarbetet. På det viset kan man få ut
det mesta möjliga av dagen. Kom ihåg att uppge mailadress vid anmälan!
Anmälningarna skickas till kenneth.sundman@ssc.fi.
Programmet för dagen bifogas. (Vi blir tvungna att starta ganska tidigt för att kunna
utnyttja konsulterna.)
Svensk Byaservice

Peter Backa

Kenneth Sundman

LANDSBYGDENS FRAMTIDER – MÖJLIGHETER,
RISKER OCH ALTERNATIV
- fyra möjliga scenarier
Tid: Måndagen 27.3.2006, kl. 9.00-15.30
Plats: HOTELL VICTORIA
Itsenäisyydenkatu 1
33100 TAMMERFORS
Språk: Svenska, dock så att Capfuls representant talar finska.
Förhandsanmälan: Senast fredag 24.3 på förmiddagen. Vi kommer att skicka ut
en hel del material till dem som anmält sig. Meddela mailadress vid anmälan
till Kenneth Sundman, kenneth.sundman@ssc.fi,
eller per post: Svenska studiecentralen, Kenneth Sundman, Rådhusgatan 21 C,
65100 Vasa.
Kostnad: Mat och kaffe kostar 26 € per person, detta uppbärs på plats eller betalas
senare till bank.

Seminarieprogram
Kaffe och tilltugg
09.00 Öppning
09.05 Presentation av fyra möjliga framtider på landsbygden - och processen bakom
Peter Backa
09.30 Diskussion och kommentarer, Jari Puhakka, Capful (föreläsning på finska,
diskussion på svenska)
09.45 Möjligheter, risker och alternativa utvecklingsmöjlihgeter för landsbygden introduktion av grupparbetet, Jari Puhakka
Grupparbete (indelning i fyra grupper, en per scenario)
11.00 Rapport från grupparbetet
12.00 Lunch
13.00 Grupparbete: Vad betyder detta för vår region? (kaffe finns att tillgå)
14.30 Grupperna presenterar sina slutsatser
15.00 Avslutning

