SVENSK BYASERVICE
NYHETSBREV inom landsbygdsutveckling

nr 28/vecka 35

29.8.2007

Innehållet i veckans Nyhetsbrev
•
•
•
•
•
•
•

Den lokala ekonomins kontraster reflekteras på årets Lokalekonomidagar i Växjö
30 arbetsplatser hittills genom TOIMI-projektet
Levón-institutet med i arbetet för nationell landsbygdspolitik
Framtiden i skuggan av ”den stora krisen” och människans överdrift – Backa läste
Myrdals kommande framtidsrapport
Ekonomi till tusen i Trönö – bok av Ulla Herlitz om att sätta värde på lokal utveckling
Svenska Österbottens LEADER-program söker projektkoordinator och
kanslisekreterare
Museernas tillgänglighet diskuteras på finlandssvenska museidagar

DEN LOKALA EKONOMINS KONTRASTER REFLEKTERAS PÅ ÅRETS
LOKALEKONOMIDAGAR I VÄXJÖ
Årets Lokalekonomidagar på Växjö universitet, som hålls 25-26.10, tar upp platsens betydelse
i ekonomin. Carl von Linnés bild av ekonomi reflekterar Aristoteles uppfattning: ekonomi
handlar om att av naturresurser skapa största möjliga nytta åt människor på plats. Den lokala
ekonomin omfattar liknande tankar i tanke och handling. Lokalekonomidagarna vill
demonstrera att en ekonomi med sinne för platsens betydelse bärs av en annan slags variation
och mångfald än den storstaden erbjuder. Rikligt med socialt kapital genererar förutsättningar
för kombination av den gränslösa och alltmer virtuella pengaekonomin med en närgången
lokal bytesekonomi med sin särskilda valuta. Varje plats och människa är unika. Lokalt kan
alla människor komma till sin rätt. Program och anmälan (senast 12.10) finns som bilaga. Se
även webbadressen www.lokalekonomi.se. Som arrangörer för Lokalekonomidagarna
fungerar Växjö universitet, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, SmåKom,
Glesbygdsverket, Forum för småföretagsforskning och Coompanion Kronoberg.
30 ARBETSPLATSER HITTILLS GENOM TOIMI- PROJEKTET
Genom deltagande i förmedlarorganisationen TOIMI har nio lokala föreningar/delprojekt från
olika håll i Finland redan nu skapat 30 arbetsplatser och sammanfört landsbygdens spridda
jobb i servicecenter. Målet är att vid årets slut, när projektet avslutas, sysselsätta 40-60
arbetslösa och att inom varje delprojekt grunda minst ett servicecenter, vars modell kan nå ut
till alla byar i Finland. Servicecentren är emellertid redan till största delen grundade och i full
verksamhet.
Dragarna av delprojekten i TOIMI samlades 22.8 till utbildningstillfälle på Willa Elsa i
Suomusjärvi, där Heli Walls från Varsin Hyvä ry berättade om projektfinansiering i den nya
LEADER-perioden, medan Keski-Suomen Kyläts Reena Laukkanens ämne handlade om hur
man får byborna intresserade av att komma med i projektverksamheten. Projektchefen för
TOIMI-projektet Pirja Peltomäki ledde distansuppgifternas genomgång. Mer finns att läsa
(på finska) på Suomen Kylätoiminta ry – Byaverksamhet i Finland rf:s hemsida under
webbadressen http://www.kylatoiminta.fi/fi/maaseutuplus/body0=3321. Se även
webbadressen http://www.kylatoiminta.fi/fi/hankkeet/toimi.

LEVÓN-INSTITUTET MED I ARBETET FÖR NATIONELL LANDSBYGDSPOLITIK
Levón-institutet upprätthåller på Internet ett info för avtalsbaserat samarbete
(Sopimuksellisuus-Info), där erfarenheter och information hörande till ämnet samlas in från
Finland. Infot betjänar även det nya nationella strategiprojektet för avtalsbaserat samarbete,
vilket börjar uppgöras på hösten. Det består av 15 regionala arbetsverkstäder i olika delar av
Finland. Levón-institutet koordinerar strategiarbetet genom att organisera arbetsverkstäderna
och, av det som fås fram där, skriva strategin och förverklingsplanen för det nationella
avtalsbaserade samarbetet. Strategin för det avtalsbaserade samarbetet görs upp i samarbete
med landsbygdspolitikens temagrupp för avtalsbaserat samarbete, i vilken Levón-institutet
även är med. Temagruppen förverkligar landsbygdspolitikens specialprogram En vital
landsbygd – ministeriernas ansvar och regionutveckling, vilket innehåller statsrådets
landsbygdspolitiska linjer för åren 2007-2010. En av specialprogrammets mål är att införa ett
nytt tillvägagångssätt i landsbygdsutvecklingen, det avtalsbaserade samarbetet, så att
landsbygdens lokala serviceutbud breddas och sysselsättningen ökas. Under webbadressen
http://www.uwasa.fi/levon/ajankohtaista/lev--n-instituutti-mukana-tekemassa-kansallistamaaseutupolitiikkaa.html finns mer att läsa (på finska).
FRAMTIDEN I SKUGGAN AV ”DEN STORA KRISEN” OCH MÄNNISKANS
ÖVERDRIFT – BACKA LÄSTE MYRDALS KOMMANDE FRAMTIDSRAPPORT
”Människans förmåga att tänka det som inte finns leder hennes tankar och handlingar långt
bort om det existerande. Hon utgår från sig själv och driver sin sak i praktisk handling inte
sällan till överdrift, vilket också är motreaktionens grund – så skapar hon sig själv genom
motsatsernas kamp i livets praktik.”
Så här högtidligt formulerar sig svensken Janken Myrdal i sin framtidsrapport till Nordiska
ministerrådets landsbygdsprojekt NordFram, skriver Peter Backa, som läst och kommenterat
framtidsrapporten Framtiden – om 50 år, Global utveckling och Nordens landsbygd, vilken
ännu är under arbete. I sin bokrecension kommenterar Backa några av Myrdals tankegångar.
Enligt Backa använder Myrdal sig av en dialektisk metod och talar om att
samhällsutvecklingen följer en ”mjuk determinism”. Det finns ramar som skapats av historien
och framtiden kommer att tvingas hålla sig inom dessa ramar, men med stora möjligheter till
bättre och sämre val. Myrdal argumenterar att framtiden kommer att genomlevas i skuggan av
”den stora krisen”, med vilken han avser olika, kanske samverkande kriser. Men han utgår
ifrån att vi kan hindra ”den stora krisen”, så att samhället inte kollapsar. Här är Backas
personliga tro, att ”den stora krisen” kan stärka landsbygdens roll. Man producerar t.ex. såväl
energi som mat och olika råvaror. Men man kan även tänka sig att en liten by har större
möjligheter att anpassa sig till ändrade förhållanden. Backas åsikt är helt enkelt att
landsbygden är kriståligare an staden. Enligt Myrdal tenderar människan att överdriva.
Industrisamhällets överdrift är överutnyttjandet av naturresurser, medan nuvarande
informationssamhällets överdrift är överutnyttjande av människans hjärnkapacitet genom den
otroliga ökningen av information och kontakter. Det här borde även kunna gynna
landsbygden, enligt Backa. Människor börjar efterfråga rekreation. Backa ser även en fara i
att människor börjar avskärma sig från omvärlden, vilket kan leda till individualism. Här ser
han byaverksamheten som en resurs för människor, när övriga strukturer blir för stora och
krävande.
Texten är från en längre artikel till ett kommande nummer av tidningen Maaseutu Plus –
Landsbygd Plus, skriven av Svensk Byaservice landsbygdsutvecklare Peter Backa.
EKONOMI TILL TUSEN I TRÖNÖ – BOK AV ULLA HERLITZ OM ATT SÄTTA VÄRDE
PÅ LOKAL UTVECKLING

Rapporten Ekonomi till tusen i Trönö – att sätta värde på lokal utveckling handlar om
Trönöbygden ekonomisk förening, som är en av Sveriges drygt 4 500 lokala
utvecklingsgrupper och som många andra grupper och utvecklingsprojekt funderar
föreningens aktiva medlemmar på vad deras arbete egentligen betyder för samhället. Syftet
med studien är att utifrån exemplet Trönö, diskutera lokal ekonomi och hur man kan värdera
lokalt utvecklingsarbete. Boken kan utgöra underlag för beslutsfattare på olika nivåer och
befattningar när lokalt utvecklingsarbete skall diskuteras och planeras och förhoppningsvis
kan rapporten även stimulera lokala grupper och projekt att tydligt redovisa verksamheternas
värde ur ett socialt, miljö/hållbarhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv. Boken, som kan
beställas från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, www.bygde.net, finns på webbadress
http://www.bygde.net/file.php/fs/Ph59bgBIAFjGAYpoAgUMg5HNGpN9sgU7nN4oTvWiZ5
OnS3Bg-kSedoRKDsHVzpQM.pdf?target_filename=Tr%F6n%F6+f%F6r+webben.pdf.
SVENSKA ÖSTERBOTTENS LEADER-PROGRAM SÖKER PROJEKTKOORDINATOR
OCH KANSLISEKRETERARE
Lokala aktionsgruppen Studiefrämjandet i Österbotten söker en projektkoordinator och
kanslisekreterare för sitt Svenska Österbottens LEADER-program under perioden 2007-2013.
Till projektkoordinatorns arbetsuppgifter hör att sköta kundservicen på kansliet i Pedersöre,
informera om möjligheter till LEADER-projekt och aktivera tänkbara sökanden, initiera
ansökningar för företagsstöd inom LEADER-programmet, samt gå igenom
projektidéer/ansökningar i nära samarbete med verksamhetsledaren. Till kanslisekreterarens
arbetsuppgifter hör att sköta kundservicen på kansliet i Vasa, gå igenom LEADERansökningar och projektrapporteringar i nära samarbete med verksamhetsledaren och TEcentralen, samt sköta kontorsrutinerna och eventuell bokföring. Förfrågningar besvaras av
verksamhetsledare Carina Storhannus på mobil 040-832 9670. Under webbadressen
http://studieframjandet.huset.fi/startsida/lediga_arbetsplatser/ finns platsannonserna med
meriter och ansökningsadress.
Studiefrämjandet i Österbotten rf:s verksamhetsområde är Karleby-Kristinestad. Kontoren
finns i Pedersöre, Vasa och Närpes.
MUSEERNAS TILLGÄNGLIGHET DISKUTERAS PÅ FINLANDSSVENSKA
MUSEIDAGAR
Under temat Är museet tillgängligt för alla? hålls de fjärde finlandssvenska museidagarna 2223.9 i Finlands nästäldsta stad, kulturstaden Borgå. Under dagarna diskuteras på lördag frågor
som: Är museet fysiskt tillgängligt? Hur kan museerna få ökad synlighet? Hur skall museerna
marknadsföra sig? Vilka möjligheter och lösningar erbjuder Internet? Bland föreläsarna kan
nämnas biskopen i Borgå stift Gustav Björkstrand, chefen för projektet ”Hembygdsgårdarnas
tillgänglighet i Sverige” Gunnar Häger, VD:n för Kulturhuset.fi Ant Simons,
kommunikationschefen vid Nordiska museet i Stockholm Åsa Zäll och ledaren för projektet
”Skärgårdsmuseer” Christian Pleijel. Söndagen är ägnad åt exkursioner med bl.a. besök i
Agricolamuseet i Pernå och museer i Borgå som Runebergs hem. Arrangör för museidagarna
är Finlands svenska hembygdsförbund (FSH). Info, program och anmälan, som görs senast
(obs. nya datum) 3.9 för dem som behöver hotell eller busstransport och 10.9 för övriga, finns
på webbadress http://www.hembygd.fi/start/kurserochsemi/museidagar_i_borga/#Tesor.

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!

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 mer info.
Nyhetsbrevet kan även läsas på Svensk Byaservice hemsida, www.bya.net. Vill du komma
med på vår sändlista, sänd då mail till adressen kenneth.sundman@ssc.fi. Ifall någon inte vill
ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan.

