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Se landsbygden! – budskap från svenska landsbygdskommittén
I landsbygdens utvecklingsprogram 2007-2013 ställs lantbruket och landsbygden
onödigtvis emot varandra
Projektet ”Närproducerade tjänster” skall ge liv åt Yttermark
Känslan av maktlöshet gör demokratin instabil
Nytt nummer av Liiteri – Nyheter från en levande landsbygd
Eftertraktade styrelseplatser i SYTY

SE LANDSBYGDEN! – BUDSKAP FRÅN SVENSKA LANDSBYGDSKOMMITTÉN
Landsbygdsdimensionen måste lyftas fram inom alla politikområden, vilket är nödvändigt för
att rätta till den regionala obalansen. Landsbygdens resurser är till gagn för hela Sverige,
säger den parlamentariska Landsbygdskommitténs ordförande Karl-Erik Nilsson. Som
exempel på frågor som inte är tillräckligt uppmärksammade nämner Nilsson bristfällig
forskning, otillräckligt demokratiskt inflytande för lokala grupper samt nya beteendemönster
för arbete och fritid. För att stärka landsbygdsdimensionen i svensk politik, identifierar
Landsbygdskommittén fem strategiska utvecklingsområden: 1) lokalt perspektiv på
demokrati, ansvar och roller, 2) landsbygdens företagande och arbetsmarknad, 3) landskapets
förändring och den kulturella miljön, 4) utmaningarna för en fungerande – livsvillkoren på
landsbygden och 5) kompetens, lärande och forskning. Utredningen från den parlamentariska
Landsbygdskommittén överlämnades till jordbruksminister Eskil Erlandsson senaste vecka.
Hela artikeln kan läsas på Folkrörelserådet Hela Sverige ska levas hemsida under
webbadressen http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=531. För den
som vill läsa mer om utredningen, finns mer material på svenska regeringens hemsida under
webbadressen http://www.regeringen.se/sb/d/8087/a/73471.
I LANDSBYGDENS UTVECKLINGSPROGRAM 2007-2013 STÄLLS LANTBRUKET
OCH LANDSBYGDEN ONÖDIGTVIS EMOT VARANDRA
Suomen Kylätoiminta ry – Byaverksamhet i Finalnd rf (SYTY) har på sitt höstmöte 29.11
behandlat statsrådets godkännande av landsbygdens utvecklingsprogram för fastlandet och
dess finansiering för åren 2007-2013. I en resolution från höstmötet framläggs bl.a. följande
ställningstagande: Aktionsgruppsarbetets fortgående i hela landet är en betydande politisk
linjedragning och synnerligen lönande. LEADER är en del av landsbygdspolitikens medel,
som har använts mycket lyckat i Finland. Det här borde också återspegla sig i fördelningen av
programmets resurser. Nu riktas 90 % av anslagen till lantbruket och miljöstöden, vilket inte
är förnuftigt ens ur lantbrukets synvinkel med tanke på WTO-förhandlingar, då medlen skulle
behöva riktas mot mer mångsidighet vid sidan av de traditionella landsbygdsstöden. Läs hela
resolutionen med de sifferuppgifter som framställdes för aktions- och byaverksamhet under
webbadressen http://www.kylatoiminta.fi/fi/ajankohtaista/body1=2849.
PROJEKTET ”NÄRPRODUCERADE TJÄNSTER” SKALL GE LIV ÅT YTTERMARK

Den strukturomvandling som landsbygden i Finland genomgår, syns tydligt i Yttermark by.
Det finns ett behov av att förnya förutsättningarna för utkomst och liv i byn, där befolkningen
är åldrande och utflyttningen betydande. Ett projektsamarbete, ”Närproducerade tjänster”,
mellan Yttermarksgillet rf och Svenska Österbottens folkakademi (Söff) skall skapa
deltidsarbetsplatser i första hand i Yttermark by. Projektet, som Yttermarkgillet administrerar
och köper tjänster av Söff, är ett delprojekt i TOIMI-projektet (som genomför Europeiska
socialfondens mål 3 program och samordnas av Suomen Kylätoiminta ry – Byaverksamhet i
Finland rf), vars mål är att stöda föreningar på landsbygden, vilka startar delprojekt för att
etablera mångsidiga servicepunkter som sysselsätter arbetslösa och undersysselsatta. Nio
delprojekt deltar i TOIMI, däribland även Bergö Öråd rf. Mer om TOIMI finns bl.a. på
SYTY:s hemsida under webbadress http://www.kylatoiminta.fi/fi/hankkeet/toimi. Bekanta er
även med hemsidorna för Yttermarksgillet och Bergö Öråd, www.yttermark.fi respektive
http://www.bergo.fi/.
Igår hölls presskonferens för delprojektet ”Närproducerade tjänster” på Söff i Yttermark.
Strax efteråt hölls det första mötet för ledningsgruppen med sightseeing i en av Finlands
största byar.
KÄNSLAN AV MAKTLÖSHET GÖR DEMOKRATIN INSTABIL
Akilleshälen för vår demokrati är människornas växande känsla av att de inte kan påverka
beslutsfattandet i samhället. En majoritet av finländarna upplever nämligen att de inte har
någon makt att säga till det som statsmakten gör. Den främsta utmaningen för
demokratipolitiken blir att mobilisera ett brett deltagande, då känslan av maktlöshet gör
demokratin instabil. Man kan beskriva fyra grundtyper av finländska påverkare:
organisationsmedborgaren, den nyaktiva, den tillbakadragna och den sårbara. Om man är
aktiv inom någon etablerad finländsk organisation har man troligen världens bästa möjligheter
att delta och påverka förvaltningen och beslutsfattandet. Enda problemet är minskat
deltagande i de samhällspåverkande organisationerna. De nyaktiva, som ofta är välutbildade,
är å sin sida frustrerade över att ingen tycks lyssna på dem. De har inte hittat vägen till de
etablerade organisationerna, men anser att de har något viktigt att säga i en eller flera frågor.
Sedan finns det en stor grupp människor, de tillbakadragna, som håller på att passiveras och
långsamt dra sig undan all gemensam aktivitet. Man har inte socialiserats till medborgare vare
sig hemma, i skolan eller någon organisation. Slutligen finns det en grupp sårbara människor
som vi egentligen inte väntar oss att själva skall påverka sina omständigheter. Den här
gruppen är heterogen och behöver förespråkare. Uppgifterna är hämtade ur en artikel,
Hufvudstadsbladet (2.12), som skrivits av programdirektören för Politikprogrammet för
medborgarinflytande Seppo Niemelä.
NYTT NUMMER AV LIITERI – NYHETER FRÅN EN LEVANDE LANDSBYGD
Nyhetsbrevet om landsbygdspolitik och regionprogram, Liiteri, har utkommit med ett nytt
nummer den här månaden. Här nedan finns rubrikerna till det som tas upp i nyhetsbrevet:
• En höst full med programarbete
• Stöd till föreningar för vård av kulturbiotoper
• Specialfiskeområdet ett lyft för turismen vid Kymmene älv
• Internationellt LEADER-seminarium i Himos 3-7.10
• Imagearbete gör små livsmedelsföretagares produkter kända
• Grunden för ett landsbygdspolitiskt specialprogram lades på de regionala
diskussionsmötena
• Utvecklingsprogrammet för landsbygdsboende blir färdigt vid årets slut
• Landsbygdspolitiken i de nordiska länderna presenterades i Stockholm
• Landsbygdens investeringar diskuterades på OECD-konferensen i Edinburgh

Läs hela nyhetsbrevet på jord- och skogsbruksministeriets hemsida under webbadress
http://news.mmm.fi/newsletter.php?id=68.
EFTERTRAKTADE STYRELSEPLATSER I SYTY
Intresset för landsbygdsutveckling ökar starkt, såväl inom organisationer som inom regionala
sammanslutningar och landsbygdsutvecklingsföreningar. Det här kunde man konstatera då
Suomen Kylätoiminta ry – Byaverksamhet i Finalnd rf (SYTY) höll höstmöte 29.11. Knappt
80 representanter för organisationer och föreningar från olika håll i Finland deltog i mötet.
Det fanns 14 kandidater för 10 lediga platser i styrelsen för åren 2007-2008. Till styrelsen för
SYTY hör ordföranden, 10 medlemmar och lika många suppleanter. Hälften av medlemmarna
och suppleanterna är i tur att avgå årligen. I Styrelsen finns representanter för regionala
byasammanslutningar, landsbygdens utvecklingsföreningar och riksomfattande
medlemsorganisationer. Bland nya i styrelsen för år 2007 ingår byaombudet för Västnylands
Byar Pirkko Kaskinen, som är suppleant. På SYTY:s hemsida under webbadress
http://www.kylatoiminta.fi/!file/!id2854/files/attachment/SYTYKE29-20061201.doc finns
hela styrelsen uppräknad och mer info (på finska) från mötet.

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.

