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”Världens framtid avgörs i de små lokalsamhällena” – landsbygdsprofessor Hannu
Katajamäki
Läs nya numret av Flash News
Årets tredje nyhetsbrev från Riksorganisationen HSSL
Nytt nummer av 60°north har utkommit
LAG-arbete inom svenska Leader+ i bokform
Skribent sökes för YTR:s 20-års historik

”VÄRLDENS FRAMTID AVGÖRS I DE SMÅ LOKALSAMHÄLLENA” –
LANDSBYGDSPROFESSOR HANNU KATAJAMÄKI
Förhoppningarnas geografi undersöker under vilka förutsättningar framgångsrika
lokalsamhällen föds. Ju fler lokalsamhällen som erbjuder ett drägligt liv, desto mer hopp finns
det i världen. Det krävs en stor dos solidaritet, för att förhoppningarnas geografi skall synas
där nöden är som störst. Reglerna i världshandeln måste ändras, så att lokalsamhällen i tredje
världen får rättvisa möjligheter att utveckla företagsamhet, anpassad till de egna
förutsättningarna. Förhoppningarnas geografi försvagas om de fattiga lokalsamhällena i
världen bara ses som ett resursområde eller om man endast intresserar sig för de nödställdas
problem p.g.a. de välställdas egna intressen. Det väsentliga i förhoppningarnas geografi är
rättvisa, trygghet och en jämlik fördelning av naturresurserna, så att de även gagnar fattiga
lokalsamhällen. De centrala processerna består i att öka mänsklig och ekonomisk jämlikhet,
säkerställa biologisk mångfald och trygga militär säkerhet. På många håll i tredje världen
pågår en hejdlös flyttrörelse från landsbygden in till storstädernas kåkstäder, vilket leder till
enorma sociala problem och obeskrivligt mänskligt lidande. Problemet har sin grund i det att
lokalsamhällen på landsbygden inte har någon framtid. I ett desperat tillstånd tror
människorna att det kan finnas hopp i storstaden, men inser sitt ödesdigra misstag då vägen
tillbaka inte längre finns. Förhoppningarnas geografis viktiga uppgift är att stärka
lokalsamhällen och skapa förutsättningar för småföretagsamhet på landsbygden i tredje
världen, där jorden bör användas främst till att producera mat och energi för de egna behoven,
inte för de omättliga behoven som finns på den rika norra halvan av jordklotet. En som gett
förhoppningarnas geografi ett ansikte, är fjolårets Nobels fredspristagare Muhammed Yunus,
som år 1976 grundade Grameen Bank, vilken i dag finns i 25 länder med sammanlagt 3,6
miljoner kunder. Tack vare bankens krediter har hundratals mikroföretag grundats. En
mångfald av olika lokalsamhällen förutsätts för mänsklighetens evolution och hållbara
utveckling. Ingen har rätt att avgöra, vilka lokalsamhällen som är viktiga eller mindre viktiga
– Skatudden i Helsingfors, Manhattan i New York, Brändö i Vasa eller en by i Afrika är enligt
förhoppningarnas geografi, lika viktiga för de människor som lever i respektive miljö.
Uppgifterna är från en artikel i måndagens upplaga (22.10) av Vasabladet, vilken skrivits av
Hanuu Katajamäki, landsbygdsprofessor och professor i regionalvetenskap vid Vasa
universitet.
LÄS NYA NUMRET AV FLASH NEWS

Det senaste numret (nr 67, 15 oktober 2007) av Flash News Leader+ Observatory från
Leader+ Contact Point innehåller följande nyheter:
• I fokus – dokumentation av Leader-arvet
• Konferens om Leader+ i lettisk landsbygdsutveckling
• Konferens om europeisk vattenhantering och klimatförändring
• Konferens om åldrande: från utmaning till möjlighet
• Ökotech 2007: internationell rättvisa för miljöskydd
• Konferens om hållbart bruk av avstjälpningsplatser
• Seminarierapport: öka förmågan till partnerskap för att påverka policyn
• Samarbetshörnan – verktyg för partnerskap: LAG i Portugal söker samarbetspartners i
grisuppfödning
• Kompetenshörnan – Leader kompetenspool
Under webbadressen http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/flashnews/67_en.pdf
finns nya numret (på engelska) av nyhetsbrevet.
Flash News, som erbjuder regelbundna nyheter om vad som händer inom
landsbygdsutveckling, både inom Leader+ -aktiviteter som intressanta publikationer på EUnivå, utkommer var 15 dag och är tillgänglig på fem språk: engelska, franska, tyska,
italienska och spanska. Flash News är också ett redskap för att informera och bli informerad
om Leader+, inkluderande samarbete inom transnationella projekt.
ÅRETS TREDJE NYHETSBREV FRÅN RIKSORGANISATIONEN HSSL
Innehållet i det nyss utkomna nyhetsbrevet (nr 3, oktober 2007) från Riksorganisationen Hela
Sverige ska leva (HSSL) är bl.a. följande:
• Nu bygger vi Bygdebanken
• Så fixade Ramsele byaförening 400 turister
• Välkommen till Lappland och den tionde Landsbygdsriksdagen i Lycksele 7-9.3.2008
• Nytt länsbygderåd i väst
• Färskt från trycket – Ekonomi till tusen i Trönö och Två perspektiv på Sveriges
framtid
• Nu startar vi Hållbara bygder 2
• Västernorrland satsar på kommunbygderåd
• Tryckt i press och politik – pressmeddelanden, debattartiklar och remissyttranden
• Äntligen en samlad landsbygdspolitik?
• Från nätverk till förening – Hela Norden ska leva
• Framtid är vår – Program Hela Sverige ska leva 2007-2012
Nyhetsbrevet finns att läsas på Hela Sverige ska levas hemsida under webbadressen
http://www.bygde.net/file.php/fs/wBcBcdjYcfLTj-PSTkhMV3Ongd0tNtj9VmyXpIKrNjWhNC0XJAHAcUHfI0T19QK.pdf?target_filename=HSwebb.pdf.
NYTT NUMMER AV 60°NORTH HAR UTKOMMIT
I en intervju kring mat och miljö med jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila tar
ministern bl.a. ställning till märkningen av genmodifierade produkter. Älgjakt, ekologiskt
odlad havre och vad skogen betyder för Lapplands invånare, är några andra ämnen som man
kan läsa om i jord- och skogsbruksministeriets kundtidning 60°north. Tidningen, som fått sitt
namn 60°north av att Finland ligger norr om den 60:e breddgraden, berättar för europeiska
läsare om hur den nordliga positionen inverkat på våra naturresurser och utnyttjandet av dem.
Meningen är att tidningen skall påverka beslutsfattandet i EU, höja den finska
naturresurspolitikens image utomlands, göra sektorn mera känd och marknadsföra den finska
kompetensen och forskningen inom branschen. Nordiska läget, renhet och kompetens är

återkommande teman i tidningen. Den delas ut till toppolitiker, -tjänstemän, lobbare och
journalister i EU-länderna, medan intressentgrupper, beslutsfattare, och journalister får
tidningen i Finland. Den engelska nättidningen av 60°north finns under webbadressen
http://www.mmm.fi/attachments/5iiMfJkN3/5sG7Dq4bQ/Files/CurrentFile/60North207LOW
_2.pdf.
LAG-ARBETE INOM SVENSKA LEADER+ I BOKFORM
Att forma ett fungerande partnerskap är en process, en gemensam resa. Under Leader+ perioden har tolv Leader-områden funnits i Sverige. Det nationella nätverket för Leader+ har
med hjälp av Leader+ Blekinge intervjuat ordförande och verksamhetsledare i de lokala
aktionsgrupperna för att ta del av lärdomar och kunskaper, samt beskriva de erfarenheter som
formats under deras resa. Intervjuerna har koncentrerats kring teman som rör både lärande,
makt, demokrati, resultat, effekter m.m. Detta är alltså en skrift om den Lokala
AktionsGruppen (LAG), därav namnet LAG-boken. Den har tillkommit genom ett samarbete
mellan Nätverket för Leader+, Glesbygdsverket och Jordbruksverket. Professor Lennart
Svensson vid Linköpings universitet har sammanfattat och dragit vissa slutsatser. Han ser här
en stor utmaning i att kunna ta vara på erfarenheten från de tidigare partnerskapen. Att lära
mellan program, är något som sällan sker, men förhoppningsvis kan den utvärdering som
presenteras i boken vara ett bidrag i ett sådant lärande. På hemsidan för Svenska nätverket för
Leader+, http://www.leaderplus.se/sv/redirect_frameset.asp?p=64&time=12559, finns länk
(LAG-arbete i Leader) med mer information. En preliminär version av boken LAGBOKEN –
En LAG-resa med Leadermetoden som navigator finns att läsas under webbadressen
http://www.leaderplus.se/sv/retrieve_file.asp?n=463.
SKRIBENT SÖKES FÖR YTR:s 20-ÅRS HISTORIK
För att firandet av landsbygdsplitiska samarbetsgruppens (YTR:s) 20-årsdag år 2008 skall bli
festligare, kommer YTR att publicera en jubileumsbok om den verksamhet som YTR och
dess föregångare, projektet för utveckling av landsbygden och den landsbygdspolitiska
delegationen, bedrivit. Beställaren, som är jord- och skogsbruksministeriet (JSM), begär
anbud på planering och skrivande av boken. Önskemålet är att den skrivs i en flytande stil,
lockar till läsning och även är forskningsmässigt adekvat. Arbetet kan påbörjas i januari 2008.
Det färdiga manuskriptet, som skall vara klart i mars 2009, skrivs på finska med ett sidantal
på 120-140 sidor (radavstånd 1,5). Det undertecknade anbudet med bilagor skall lämnas in i
ett slutet kuvert till JSM:s registratorskontor, PB 30, 00023 Statsrådet, senast 19.11 kl. 16.15.
Märk kuvertet med ”anbudsförfarande/MAO/Huumo, Dnr 2801/26/2007”. Under webbadress
http://www.mmm.fi/attachments/5iUXjQVdn/5sLZALc41/Files/CurrentFile/Tarjouspyynto_h
istoria_ru.pdf finns anbudsförfarandet.
Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp YTR är ett av statsrådet tillsatt samarbetsorgan, som
för närvarande har 29 medlemmar. I YTR:s arbete deltar, via sekretariatet och de breda
nätverken, sammanlagt över 500 personer från flera ministerier, expertorganisationer och
andra organisationer. YTR verkar främst på riksplanet, men har otaliga regionala och lokala
partners. Man strävar efter att på olika sätt säkerställa, att de resurser som riktas till
landsbygden används effektivt och att de nya verksamhetsformerna snabbt tas i bruk.

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.

