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Utvecklingen av de europeiska regionerna skall bygga på regionernas egna starka
sidor
Nya deadlines inför ESRS-kongressen
Kommentera det landsbygdspolitiska specialprogrammet
Sista chansen att anmäla sig till landsbygdsriksdagen och Regionernas tillstånd
Byalag i Landskrona kommun bildar gemensam front
Molpe Årets by i svenska Österbotten
Seminarium om byskolans och miljöns växelverkan

UTVECKLINGEN AV DE EUROPEISKA REGIONERNA SKALL BYGGA PÅ
REGIONERNAS EGNA STARKA SIDOR
Utbildning, kompetens och innovationer samt ett brett samarbete mellan regionerna hos oss
och i hela Europa är i nyckelställning när regionerna utvecklas, sade inrikesministeriets
kanslichef Ritva Viljanen den 14 november när hon öppnade Espon-seminariet i Esbo. Vidare
i pressmeddelandet från inrikesministeriet, som gavs ut samma dag, kan man läsa följande:
”De europeiska regionerna står inför stora utmaningar i framtiden. – Också Finland har
utmaningar framför sig. Hos oss är problemet i högre grad än på annat håll i Europa att
befolkningen i snabb takt blir äldre. Vi håller på att gå över till ett s.k. seniorsamhälle. Upp
till över 25 procent av befolkningen kommer att vara över 65 år 2030, sade Viljanen.
Dessutom innebär den flyttningsrörelse mot stadscentra som har pågått de senaste15 åren att
situationen i glesbygdsområdena blir allt mera problematisk. I Finland räknas 72 procent av
landets areal till glesbygdsområden. Enligt Viljanen måste regionerna hitta sina egna
starka sidor och lyfta fram sin egen särprägel. Det behövs samarbete över förvaltnings- och
sektorgränserna så att företagen och sammanslutningarna i området kommer med i
samarbetet. – Vi behöver starka regioncentra som lockar till sig befolkning, arbetsplatser,
företagsverksamhet och på samma gång kompetens och nyskapande förmåga. Om vi på allvar
håller fast vid tanken att hela Finland skall vara bebott kan vi inte genomföra det utan
starka regionala centra på olika håll i landet. De balanserar vår områdesstruktur och är i ett
avseende också ett livsvillkor för en god utveckling av landsbygden. När vi tänker på Finlands
geografiska utsträckning kan vi inte utgå från fem, sex stadscentra. Därför måste vi som
motvikt mot den prognos som många framtidsforskare har framfört entydigt skapa en egen,
gemensam regionalpolitik för Finland. Viljanen konstaterar att drivvedsteorin, d.v.s. att vi
inte kan göra någonting åt utvecklingen, inte är inrikesministeriets politik. Varje år byter
cirka 300 000 – 400 000 människor hemkommun. När man funderar på en ny hemkommun är
arbetsplatsen utan vidare en viktig fråga, men det finns också tecken på att god service och en
stadsaktig miljö lockar sysselsatt arbetskraft och framför allt unga. Därför är det viktigt att
det på olika håll i landet finns regioncentra som utvecklas på stadspolitiska villkor. För
regionutvecklingen och samarbetet behövs forskningsrön om regionerna och deras resurser. –
Forskningsprogrammet Espon är i sig en viktig del av den europeiska regionalpolitiken,
underströk Viljanen.”

Espon-seminariet, tjänstemannamöte på hög nivå om regionplanering som arrangerades av
miljöministeriet och inrikesministeriet, var slutseminarium för forskningsprogrammet Espon,
där forskningsresultaten från den gångna programperioden gicks igenom. Från början av år
2007 startar den nya programperioden. Pressmeddelandet finns under webbadressen
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicSwe/C66763A45D2AACBCC22
57222004E0DD7.
NYA DEADLINES INFÖR ESRS-KONGRESSEN
De lokala arrangörerna har kommit med nya deadlines inför ESRS (European Society for
Rural Sociology)-kongressen 2007, vilken hålls i Wageningen, Holland 20-24.8.2007:
• framläggning av presentation 31.12.2006
• godtagande av presentationer 31.01.2007
• framläggning av paper 01.05.2007
• framläggning av det slutliga workshop-programmet 01.04.2007
• tidig anmälan 01.04.2007
• sista anmälningsdag/logi 01.06.2007
En central del av kongressen vid sidan om bl.a. plenarsammanträden är Working groups.
Arbetsgrupperna är tematiska, där forskare presenterar och diskuterar sina forskningsarbeten,
”papers” (deadlines här uppe). En bland flera är Working group 7, som samlar ihop forskare,
vilka är intresserade av växelverkan stad-land, kortsiktigt styrande och hållbar utveckling. För
mer information se www.esrs2007.nl.
KOMMENTERA DET LANDSBYGDSPOLITISKA SPECIALPROGRAMMET
Man kan lämna kommentarer om den uppdaterade versionen av det landsbygdspolitiska
specialprogrammet för åren 2007-2010 fram till den 22 november. Kommentarerna sänds med
e-mail till programsekreteraren för Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR) Laura Jänis,
laura.janis@mmm.fi. Det uppdaterade utkastet till specialprogrammet finns under webbadress
http://www.maaseutupolitiikka.fi/Aluetilaisuudet%202006/erityisohjelma_LUONNOS3.pdf.
Utkastet är på finska. Statsrådet kommer i december att behandla specialprogrammet, som är
den politiska delen av det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet.
SISTA CHANSEN ATT ANMÄLA SIG TILL LANDSBYGDSRIKSDAGEN OCH
REGIONERNAS TILLSTÅND
Du kommer väl ihåg att anmäla dig till den finlandssvenska landsbygdsriksdagen 24-25.11
på Raseborgs Institutet i Karis. Temat är demokrati med talare som andra finansminister UllaMaj Wideroos, biträdande direktören Paavo Mäkinen vid EU:s representation i Finland,
docenten i filosofi vid Helsingfors universitet Thomas Wallgren och generalsekreteraren för
Suomen Kylätoiminta ry – Byaverksamhet i Finland rf Risto Matti Niemi. Anmäl er snarast
på Svensk Byaservice hemsida www.bya.net. Här finns också programmet i sin helhet.
Nu är det också i grevens tid för anmälan till konferensen Regionernas tillstånd 29-30.11 i
Malmö. Konferensen fokuserar på stora städer och regioner, men även på hur man lyckas
lokalt. Infrastrukturminister Åsa Torstensson kommer att medverka. Se webbadressen
http://www.itps.se/Items/Seminarie.asp?itemId=2433&secId=1035 för anmälan, program och
mer info.
BYALAG I LANDSKRONA KOMMUN BILDAR GEMENSAM FRONT
Sju byalag i Landskrona kommun kopplar ett samlat grepp för att föra fram sina frågor. Det
skall ske genom regelbundna möten mellan deras nybildade paraplyorganisation Bysam och
kommunledningen. Syftet är att bilda ett forum där olika frågor skall kunna diskuteras med

kommunledningen, som t.ex. demokratiskt inflytande, trafik och den offentliga servicen som
skolor och sjukvård. Det blir samtidigt tillfällen för varje byalag att ta upp mer lokala
problem. Hela artikeln (från 12.11) kan läsas på Helsingborgs Dagblad under webbadress
http://hd.se/landskrona/2006/11/12/byalagen-bildar-gemensam-front/.
MOLPE ÅRETS BY I SVENSKA ÖSTERBOTTEN
Titeln Årets by i svenska Österbotten 2006 tilldelades igår Molpe by i Korsnäs kommun. I
motiveringen från Svenska Österbottens Byar ingår bl.a. att Molpe har rikt föreningsliv,
blomstrande näringsliv, gott prov på demokrati i byarådet, gott samarbete med andra
föreningar samt duktiga sjöräddare. Ordföranden för Molpe byaråd, Ben-Erik Nedergård, kan
berätta att styrelsen består av folk från byns tio föreningar. Molpe by, som var först med
vindkraftspark i Finland, har 557 invånare på vintern och nästan det dubbla på sommaren.
Privatföretagen uppgår till 90 st. Man är handlingskraftiga och håller ihop. Sålunda gjordes
det under fjolåret 20 000 talkotimmar i byn. Molpe är sjätte i ordningen att tilldelas titeln
Årets by i svenska Österbotten. Tidigare har Kortjärvi i Kronoby (2001), Henriksdal i
Kristinestad (2002), Sundom i Vasa (2003), Lappfjärd i Kristinestad (2004) och Öja i Karleby
(2005) utsetts till Årets by Uppgifterna är hämtade ur dagens upplaga av Vasabladet och
Jakobstads Tidning.
SEMINARIUM OM BYSKOLANS OCH MILJÖNS VÄXELVERKAN
Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga Finlands Byar rf, projektet Kylätoimintapassi –
koulutusta kylille och Kojonkulman kyläyhdistys ordnar tillsammans ett seminarium om
byskolans och miljöns växelverkan, Skolan för byn – byn för skolan. Tillfället hålls i Loima
25.11. Under webbadressen http://www.farma.fi/varsinais-suomenkylat/pdf/ajkylakoulu.pdf
finns info, program och uppgifter om anmälan, som skall göras senast 23.11.

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.
Ifall någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela i så fall till e-mailadressen
ovan.

