
Resolution från Landsbygdsriksdagen på Raseborgs In stitutet i Karis 24-25.11.2006 
 
På basen av föreläsningar, diskussioner och grupparbeten uttalar Landsbygdsriksdagen 
följande: 
 
Utveckla byskolorna! 
De små skolenheterna skapar ofta en god pedagogisk och social miljö. Samtidigt är många 
byskolor en avgörande del av byns service och därmed överlevnadsmöjligheterna. För att 
öka elevunderlaget på landsbygden kan man flytta elever ut från trånga centrumskolor ut till 
periferin – inte bara tvärt om. 
Det offentliga klarar inte alltid ensamt av att upprätthålla små skolor. Därför bör också andra 
upprätthållare och finansiärer tillåtas.  
 
Tänk globalt! 
Den finlandssvenska landsbygdens överlevnadsmöjligheter påverkas av vad som sker 
globalt. Första förutsättningen för att kunna möta de globala utmaningarna och problemen är 
att man förstår andra samhällen och kulturer - också när de finns i hembyn. En framgångsrik 
och långsiktig byarörelse ser de globala trenderna och agerar solidariskt, inte bara på lokal 
nivå utan också på regional, nationell och global nivå. 
Familjejordbruket bör aktivare stödas både i Svenskfinland och globalt. Storjordbruk och 
”agribusiness” kan aldrig skapa en levande landsbygd. 
 
Stärk närdemokratin! 
Lokalsamhället – såväl byn som stadsdelen – har de bästa förutsättningarna för, och är en 
grundsten i, en fungerande demokrati. Lokalsamhället bör ges rollen som demokratibärare 
vid sidan av stat och kommun och ges de samhälleliga resurserna och den juridiska statusen 
för detta. Lokalsamhällenas vilja i form av byaplaner måste beaktas av de offentliga 
beslutsfattarna i all planering som berör byn. Delegera beslutsfattandet så nära de berörda 
som möjligt!  Sänk rösträttsåldern i kommunalval till 16 år! 
Lokala modeller och närdemokrati, t.ex. i form av äldreboende och dagvård bör ingå i 
verkställigheten av ramlagen. De lokala modellerna kan även vara regionala lösningar. 
 
Ta vara på resurserna! 
Landsbygdens resurser i form av bostadsbyggnader bör inventeras och resurser bör satsas 
på att göra dem tillgängliga för boende. Man bör även ta ett aktivare grepp om 
markanskaffningspolitiken för att garantera sig om att det finns attraktiva tomter och 
inflyttningsmöjligheter även på lång sikt. Tredje sektorns roll som serviceproducent blir allt 
viktigare! 
 
Satsa på de unga! 
Föreningar och organisationer bör göra medvetna och konkreta satsningar för att få de unga 
delaktiga i sin verksamhet. Ungdomarna måste få möjlighet att påverka och göra sin röst 
hörd! 
 
Landsbygden i informationssamhället 
Tryggandet av landsbygdens livskraft förutsätter målmedvetna satsningar på 
informationsteknologi. Den nationella informationssamhällsstrategin till 2015 visar att Finland 
är på rätt väg, men dess förverkligande förutsätter att kännbara åtgärder tidigareläggs. 
Endast genom heltäckande optiska fibernät kan ett effektivt, öppet och demokratiskt 
informationssamhälle skapas. Med lokala och regionala initiativ kan denna utveckling 
underlättas.   


