
Bästa Minister – deltagare i Landsbygdsriksdagen! 
 
Det händer ”saker” i dagens Finland som kommer att ha stor påverkan på landsbygden och 
inte minst på landsbygden i vårt Svenskfinland. 
En del av de ”saker” som kommer att påverka den Finländska landsbygden beror på beslut 
som fattats och fattas inom EU i Bryssel, andra har inhemska förtecken och besluts inom vårt 
eget land både på nationell- regional- och lokalnivå. 
Alla beslut har dock en stor del gemensamt, nämligen att ”stort är vackert” också om man när 
det gäller vissa speciella frågor som är viktiga för landsbygden talar för att slå vakt om 
glesbygdens särart, familjejordbruket och ett öppet landskap. 
 
Men vid beslutsfattandet på olika nivåer glömmer man oftast de vackra fraserna och går inför 
effektivitet, besparingar, sammanslagningar och indragna tjänster på landsbygden. 
 
Som jag redan sade gäller detta alla nivåer i vårt samhälle både på kommunnivå, regionalt och 
nationellt. Också en hel del beslut som fattas inom EU påverkar oss som bor och verkar inom 
Svensk Byaservice verksamhetsområde. 
Låt oss ta några exempel. Vi börjar med den fråga som vi diskuterade livligast på första 
landsbygdsriksdagen i Österbotten för mer än femton år sedan nämligen postens betjäning på 
landsbygden. Nu står vi igen inför en stor neddragning av postens betjäning i glesbygden. I 
förra veckan meddelade posten att postlådorna i skall sammanföras till större helheter och 
man kan bli tvungen att hämta sin post ända upp till en kilometer från bostaden. Om man vill 
få posten närmare hem så får man betala för sig. Men en kilometers posthämtning berör bara 
glesbygden, i tätorter gäller en helt annan regel där är den längsta vägen man behöver hämta 
sin post bara 50 meter från tomtgränsen. Var är logiken om likvärdig behandling. 
 
Inom statsförvaltningen i vårt land tycks också devisen ”stort är vackert” ha vind i seglen. 
Detta gäller inte minst kommun- och strukturreformen där både social – och hälsovården skall 
omfatta minst 20000 invånare för att vara gångbar. Där pendlingsområden skall samarbeta 
kring planering, bostäder och infrastruktur och där andra och tredje stadiets utbildning anses 
ha får många och små aktörer. 
Men även regionalt har ”stort blivit vackert”, se bara på turerna kring Bottenhavets sjukhus i 
Kristinestad, BB diskussionen i Ekenäs och nedmonteringen av mentalvården i vårt land. 
 
Även vårt jord- och skogsbruksministerium har gripits av samma farsot för nu kräver de att 
LAGGEN som ju alltid har varit representant för lokalsamhället skall till vissa delar 
sammanslås och förstoras, man kan fråga vad är syftet?  
Vad finns då att göra åt detta och hur kan vi som samlats till landsbygdsriksdag motverka 
utarmningen av landsbygden. Jo bara genom vår egen aktivitet och sammanhållning. Vi måste 
på alla nivåer se om vårt hus genom att delta i olika byasammanslutningar, föreningar och 
politiska organisationers arbete. Vi får aldrig ge upp och tycka att slaget är förlorat. För det 
finns också ljus i tunneln inte minst de klimatförändringar som man nu äntligen är eniga om 
finns globalt kommer att få synen på glesbygden att ändra. 
 
Även energi problematiken, vattenförsörjningen och tillgången på råvaror kommer i framtiden 
att gynna vår sak. 
Nu gäller det bara att spjärna emot tills trenderna vänder för att det skall finnas något att 
bygga på när beslutsfattarna inser behovet av en fungerande glesbygd. 
 



Ni är alla välkommen till 2006 års Landsbygdsriksdag och speciellt välkommen är minister 
Wideroos och alla andra inledare och dragare av vår riksdag.  
Även massmedias representanter är välkommen, utan är information ut till allmänheten vet få 
vad landsbygdsriksdagen diskuterar. 
 
Jag vill också redan nu tacka arrangörerna här i Västnyland för att ni åtagit er att stå värd för 
riksdagen och hoppas på livliga debatter och goda resultat under dessa två dagar.     
 
2006 års Landsbygdsriksdag är öppnad! 


