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Uthållig utveckling är inte kompromissbar
Landsbygden expanderar nära städer och i glesbebodda områden
Det lokala landsbygdsutvecklingsprogrammet och TE-centralens program bör kunna
sammanjämkas
Utbilda dig inom landsbygdsutveckling
Anmäl er till den finlandssvenska föreningsfestivalen och de riksomfattande
hembygdsdagarna

UTHÅLLIG UTVECKLING ÄR INTE KOMPROMISSBAR
Biträdande projektledaren för projektet Hållbara bygder, Elin Liljebäck, skriver i en artikel,
att utan hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter utvecklas inte en långsiktigt
hållbar värld och inte heller långsiktigt livskraftiga bygder. Men vare sig i dagsläget eller på
sikt är emellertid det riktigt hållbara alternativet självklart och avgjort. Hållbarhet är inte
något definitivt och strävan till hållbarhet, och inte minst projektet, präglas av kontinuerligt
lärande. De lokala utvecklingsgrupperna kan inte skapa ett hållbart lokalsamhälle själva, utan
det handlar om att nyttja det handlingsutrymme som finns och inte minst att skapa ett mer
omfattande handlingsutrymme. För Hållbara bygder har det tagit sig uttryck genom
bygdernas utökade och stärkta kontaktytor med exempelvis kommun, länsstyrelser och andra
aktörer. En resurs som sällan når balans, är det ideella engagemanget och den ideella tiden.
Det ideella uttaget är stort för den enskilde och det behöver göras ”ideell insättning” för att
långsiktigheten skall garanteras. Den mänskliga visionen, viljan, kraften och förmågan att ta
sig an uppgiften har dock varit avgörande, vilket de lokala utvecklingsgrupperna är särskilt
duktiga på. Övertygelsen är stark om att oljans ändlighet också kommer att föra med sig större
förändringar. Maktförhållanden kommer att omkullkastas och samhället kan komma att
reorganiseras. Här kan de lokala utvecklingsgrupperna spela en stor och viktig roll. Projektet
Hållbara bygder är en treårig satsning inom Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva!(HSSL),
finansierad av medel från Jordbruksverkets Miljö- och Landsbygdsprogram (LBU-program).
Syftet med projektet är att visa hur en uthållig utveckling kan skapas på landsbygden utifrån
de ortsspecifika förutsättningar som råder. Hela artikeln kan läsas på HSSL:s hemsida under
webbadressen http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=360.
LANDSBYGDEN EXPANDERAR NÄRA STÄDER OCH I GLESBEBODDA OMRÅDEN
I tredelningen av landsbygden indelas kommunerna i städer och landsbygd i närheten av
städer, kärnlandsbygd och glesbebodd landsbygd. I en uppdaterad indelning (grundat på
kommunstrukturen år 2005) har kärnlandsbygdens kommunantal minskat med 39 kommuner
sedan år 2000 och stadskommunernas andel förblivit oförändrad, medan landsbygden i
närheten av städer ökat med fem kommuner och den glesbebodda landsbygden med 14
kommuner. Indelningen av landsbygden hjälper aktörer och myndigheter att bättre analysera
de olika behoven inom olika områden. Tredelningen har varit i bruk sedan 1990-talet för att så
småningom stabilisera sin ställning i den finländska landsbygdspolitiken och
utvecklingsåtgärderna på landsbygden. Genom klassificeringen indelas vårt lands 432
kommuner enligt följande: 58 stadskommuner, 89 landsbygdskommuner i närheten av städer,

142 kommuner på kärnlandsbygden och 143 kommuner på glesbebodd landsbygd. I städerna
har arbetsplatsernas antal ökat mer än mängden sysselsatta, medan situationen är den motsatta
inom övriga områden. De statsskattepliktiga inkomsterna har ökat inom alla områden. Vid
sidan av kommunerna har regionkommuner och särskilt aktionsgrupper, tillsammans med de
verksamhetsområden de innefattar, intagit en ställning som landsbygdspolitikens aktörer och
verksamhetsområden. Hela artikeln ingår i nyhetsbrevet Liiteri - Nyheter från en levande
landsbygd på webbadress http://news.mmm.fi/newsletter.php?id=47&uutinen=350&admin=1.
DET LOKALA LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAMMET OCH TECENTRALENS PROGRAM BÖR KUNNA SAMMANJÄMKAS
Att få de 58 lokala landsbygdsutvecklingsprogrammen för EU-perioden 2007-2013 att
sammanjämkas med TE-centralens program är inte lätt. Det här framkom både för den
oberoende utvärdering som gjordes för jord- och skogsbruksministeriets (JSM:s)
utvecklingsprogram som för granskning av aktionsgruppens arbetsgrupp. JSM förutsätter att
det ur varje program framgår, hur sammanjämkningen gjorts och vilka resultat man kommit
fram till. Arbetsfördelningen behöver förevisas konkret. Programmen behöver vara färdigt
beredda 29.9. Beredningens arbetsgrupp fick en gemensam feedback under TE-centralernas
och aktionsgruppernas möte i Helsingfors 23.5. På SYTY:s hemsida under webbadressen
http://www.kylatoiminta.fi/!view/!id480/body0=2402 finns mer att läsa (på finska) om det här
och andra synpunkter från mötet.
UTBILDA DIG INOM LANDSBYGDSUTVECKLING
Utbildningsdelen att verka som utvecklare inom landsbygdsutvecklarens specialyrkesexamen
börjar 5.9. Målet med examen är att ge en helhetsbild av fältet för landsbygdsutvecklingen
och skapa ett nätverk för landsbygdsutvecklarna. Med hjälp av utbildningen ökar kunnandet
inom landsbygdens projektverksamhet, företagande och utvecklingsarbete. Examen består av
en 15 studieveckors helhet, uppdelad i tre st. fem studieveckors utbildningsdelar: att verka
som utvecklare, projektkunnande och att verka som företagsrådgivare. Närvarodagar är 2-3
st. per månad. I utbildningen används OppiNetti-nätverksmiljö. Examen genomförs som
förevisning, till vilken hör skriftliga uppgifter, uppgörande av portfolio och muntlig
feebackdiskussion. Examens pris är 120 euro/utbildningsdel + en examenskostnad på 50,50
euro. Utbildningen ordnas av JAKK i Jalasjärvi. Mer uppgifter fås av Tuula SundbergKomppa, tel. 0201 458 364 eller mobil 040 5660 364 eller e-mailadress tuula.sundbergkomppa@jakk.fi.
ANMÄL ER TILL DEN FINLANDSSVENSKA FÖRENINGSFESTIVALEN OCH DE
RIKSOMFATTANDE HEMBYGDSDAGARNA
Sista anmälningsdag till den finlandssvenska föreningsfestivalen, Förening 2006, är 15.6.
Evenemanget hålls i Vasa 8-10.9. Festivalen, som riktar sig till finlandssvenska
organisationer, föreningar, grupper och andra intresserade, har som mål att presentera och
utveckla föreningsverksamheten i Svenskfinland. Programmet är digert med intressanta
föreläsningar, workshopar, diskussioner, debatter, aktiviteter och allsång. Arrangörer för
föreningsfestivalen, den andra i ordningen, är KulturÖsterbotten/Svenska Österbottens
förbund för utbildning och kultur och Svenska studiecentralen i Vasa. Ingen deltagaravgift
uppbärs. Busstransporter från olika delar av Svenskfinland är gratis. Övernattning och
traktering sker till subventionerat pris på hotell i stadens centrum. För mer information,
program och anmälning se webbadressen http://forening.huset.fi. Man kan även kontakta
projektledaren Eva-Helén Ahlberg, tel./mobil 06-324 2280, 050 337 0367 eller e-mailadress
eva-helen.ahlberg@svof.fi.

För de Riksomfattande Hembygdsdagarna är sista anmälningsdag 18.6. Hembygdsdagarna
arrangeras i 400-års jubilerande Vasa 2-6.8 med temat ”En tvåspråkig hembygd kaksikielinen kotiseutu”. Hembygdsdagarna är hembygdsarbetets och den nationella kulturens
gemensamma sommarfest, där vårt lands regioner och kommuner i tur och ordning är värdar
och visar det bästa landskapet och den lokala kulturen kan erbjuda. Med åren har
Hembygdsdagarna vuxit i popularitet och blivit ett betydande nationellt kulturevenemang som
lockar tusentals deltagare från hela Finland och utlandet. I Vasa erbjuds under fem dagar ett
femtiotal aktiviteter. De första Hembygdsdagarna ordnades år 1949 i Tammela, så årets
Hembygdsdagar i Vasa är de 58:e i ordningen. Arrangörer är Finlands Hembygdsförbund,
Vasa stad, Finlands svenska hembygdsförbund, Österbottens förbund och Svenska
Österbottens förbund för utbildning och kultur. Mer information och anmälan finns på
webbadressen http://kotiseutupaivat.vaasa.fi/Default.aspx?id=393530. Se även under
webbadressen http://www.kulturfonden.fi/hembygd/aktuellt.html som finns på Finlands
svenska hembygdsförbunds hemsida.
Nyhetsbrevet sänds igen till ett antal nya läsare. Ifall någon av Er, eller någon som redan
får Nyhetsbrevet, inte vill ha det i fortsättningen, meddela i så fall till e-mailadressen
nedan.

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 Byaservice samarbetsgrupp,
nyckelpersoner d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala organ, projektledare
som jobbar inom Byaservice, de lokala aktionsgrupperna, de regionala byaorganisationerna
och till olika personer/organisationer med anknytning till landsbygdsutveckling. Alla som har
något att informera om, skickar in sina bidrag till e-mailadress: kenneth.sundman@ssc.fi.
Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webbsidor för mera info.

