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FOLKBILDNINGENS ROLL FÖR LOKALT UTVECKLINGSARBETE PÅ LANDSBYGDEN – 
FÖRSTA DELRAPPORTEN FRÅN EN TREÅRIG SVENSK STUDIE KLAR 
Den första delrapporten från en treårig studie om lokal utveckling och folkbildningens villkor 
och vardag är ett arbetsmaterial som summerar det arbete som bedrivits under år 2006 i 
projektet Folkbildningens roll för lokal utveckling. Texten sammanfattar första årets arbete i 
forskningsprojektet, vilket pågår till och med år 2008, då det kommer att presenteras en 
fullständig och avslutande rapport. Delrapporten finns under webbadressen 
http://www.dfr.se/pdf/publikationer/Folkbildning%20år%201.pdf. 
Folkbildningsrådet (FBR) har gett Dalarnas forskningsråd uppdraget att studera 
folkbildningens roll i det lokala samhället. Som en del av FBR:s satsning på frågor om lokal 
utveckling pågår även en studie vid Linköpings universitet med fokus på lokal mobilisering i 
storstadsmiljö. Tillsammans åsyftar de båda projekten till att belysa vilka möjligheter och 
hinder som finns för folkbildningen att vara en drivkraft i lokala utvecklingsprocesser. I 
studien tittar man närmare på såväl den strukturella verklighet folkbildningen agerar inom 
som vilken direkt och/eller indirekt verkan folkbildningen har och kan ha i lokalsamhället. 
 
DEN NYA HÄSTHUSHÅLLNINGEN – MÅNGFASETTERAT FORSKNINGSMÖTE I 
VASA 
Ett forskningsseminarium hålls på Åbo Akademi i Vasa 7-8.5 med den nya hästhushållningen 
som ämne, The new equine industry – a multidisciplinary research agenda. Professorer, 
doktorander och forskare från England, Sverige och Finland fungerar som föreläsare under 
sessionerna som behandlar olika ämnen – hästhushållningen i landsbygdsutveckling, 
användargrupper och könsperspektiv samt entreprenörskap, den nya hästhushållningen: 
styrande och planering och möjligheter och framtidssamarbete. Som bilaga medföljer 
seminarieprogrammet. Den som vill delta som åhörare (fler inlägg kan inte tas emot) i 
seminariet, bör anmäla sig senast 15.4 till e-mailadress anna.smirnoff@abo.fi. 
 
”FINLÄNDARNAS EUROPA ÄR TOLERANT OCH MÄNSKLIGT” – 
MEDBORGARRÅD HAR HÅLLITS I TAMMERFORS 



Trettio slumpmässigt utvalda genomsnittsmedborgare i Finland representerande gräsrotsnivån 
önskar att Europa år 2020 är tryggt och mänskligt att bo i. Man ser Europa som en världsdel, 
där alla har jämlika möjligheter att nå ett gott liv. Ingen skall behöva hamna under 
fattigdomsgränsen. Deltagarna i medborgardiskussionen förväntar sig av unionen 
gemensamma linjer och mål vad beträffar miljöpolitiken samt produktion och användning av 
energi. För att förverkliga praxisen, borde man ordna med nationella och lokala lösningar. För 
energiproduktionen föredrar man spridda lösningar i stället för centrala. Finländarna önskar 
att europeiska unionen stöder nationella kulturprojekt. Man vill att EU befrämjar 
mångkulturellt förverkligande som en del av uppfostran och utbildning. Enligt 
medborgarpanelen kunde EU förutsätta, att medlemsländerna använder en viss procentandel 
av bruttonationalprodukten för social- och hälsovård. Det skulle även vara skäl för EU att 
regelbundet följa med hur målen förverkligas. Pressmeddelandet från evenemanget finns 
under webbadressen http://www.ssc.fi/files/ECC/Press%20release%20250307.pdf. Se även 
webbadressen http://www.european-citizens-consultations.eu/. 
Medborgarrådet i Finland höll sitt evenemang i Tammerfors 24-25.3. Teman som 
diskuterades, var samma i alla nationella möten i Europa – energi och miljö, familjen och 
den sociala välfärden samt EU:s globala roll och invandringen. Resultaten från de nationella 
medborgarråden sammanfattas och diskuteras under det avslutande mötet i Bryssel, vilket 
hålls 9-10.5 med representanter för alla nationella råd. Resultat och slutsatser delges 
nationella politiska beslutsfattare, Europeiska kommissionen och Europaparlamentet, samt 
bl.a. Europeiska rådet som sammanträder i juniMedborgarrådet i Finland arrangerades av 
Svenska studiecentralen i samarbete med Sivistysliitto Kansalaisfoorumi och organisationen 
European Association for Education of Adults hesingforskontor med Svenska kulturfonden 
som deltagande part i finansieringen av evenemanget. 
 
LANDSBYGDSUTVECKLING UTANFÖR REGIONCENTRA PÅSKYNDAS 
Landsbygdens ställning stärks i samband med regionutvecklingen genom det särskilda 
landsbygdspolitiska programmet. Programmet fyller en lucka som tidigare fanns i de särskilda 
programmen. Det här underströk region- och kommunminister Hannes Manninen när han 
öppnade förhandlingarna om den regionala delen av det särskilda landsbygdspolitiska 
programmet för landskapen. Syftet med mötet är att få bättre fart på nyttiggörandet av EU-
strukturfondsstöden på landsbygden. Enligt Manninen är det viktigt att olika aktörer på bred 
front är med om att utveckla landsbygden, bl.a. är aktionsgrupperna viktiga aktörer när det 
gäller att utveckla landsbygdens näringsliv och välfärd. Deras arbete skall understödjas även i 
framtiden. Genom den regionala andelen i det särskilda landsbygdspolitiska programmet vill 
man förbättra arbetet på att utveckla regionerna utanför regioncentra och stadsregionerna i 
Nyland. Delområdet består av 122 kommuner som hör till 31 ekonomiska regioner och har 
över 600 000 fast bosatta invånare, samt lika många som bor där en del av tiden. Inom 
regionen finns livskraftiga städer och kyrkbyar där begreppet landsbygd i vid bemärkelse kan 
tillämpas, samt vidsträckta landsbygdsområden med många möjligheter. Under webbadressen 
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicSwe/22A4871A024DC882C225
72A70032FA00 finns senaste fredags pressmeddelande från inrikesministeriet. 
 
NYTT NUMMER AV 60°NORTH 
Nya numret av jord- och skogsbruksministeriets kundtidning 60°north handlar bl.a. om livet 
på en gård i Finland, skogsskydd, bärens hälsoeffekter, vinterfiske, geografisk information 
och bioenergi. 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. Under webbadressen 
http://www.mmm.fi/attachments/5iiMfJkN3/5mZqiuMXn/Files/CurrentFile/60north_1_07.pd
f finns engelska nättidningen av 60°north. 
 
MEDBORGARFORUM OM TANKESMEDJAN LOKUS 
Tankesmedjan Lokus; tänk globalt, handla lokalt är temat för det Medborgarforum som 
ordnas 12.4 kl. 14-16 på Loftet i Vasa i samband med Svenska studieförbundets höstmöte. 
Kanslichefen för Svenska folkskolans vänner Christoffer Grönholm håller öppningstal över 
ämnet Tankesmedjor som fenomen globalt och i Finland, medan pedagogie licentiat Jan-Erik 
Mansikka presenterar tankesmedjan Lokus´ forskningsrapport Hur mäta en liten skolas 
värde? Tillställningen avslutas med diskussion. Inträdet är fritt och öppet för allmänheten. 
Anmälan görs till Anna-Karin Öhman på SSC:s kansli i Vasa senast 5.4 på tel. 06-320 4150 
eller på e-mailadress ssc-vasa@ssc.fi. Arrangör är Svenska studiecentralen/Tankesmedjan 
Lokus. 
 
INTRESSERAD AV DEN FINLÄNDSKA SKÄRGÅRDEN? – FÖSS HÅLLER SITT 
KONSTITUERANDE MÖTE PÅ LÖRDAG 
Den som vill delta i första årsmötet för FÖSS, Finlands öar rf – Suomen saaret ry 
(www.foss.fi), kan ännu anmäla sig. Senaste fredag var man redan uppe i 30 anmälningar, 
men hoppas givetvis få med fler deltagare till mötet. Blankett, med vilken man även kan 
ansöka om medlemskap på samma gång, finns på FÖSS´ hemsida under webbadressen 
http://www.foss.fi/moteskallelse-kokouskutsu.pdf. Det tvåspråkiga årsmötet den 31 mars i 
Velkua (www.velkua.fi/svenska) på Vaihelan kievari (www.vaihela.net) inleds med 
seminarium, där man bl.a. har på agendan en aktuell översikt över små öars framtid med 
åtföljande diskussion och medborgarorganisationernas möjligheter att utveckla skärgården. 
Det slutliga programmet finns på webbadressen http://www.foss.fi/program-ohjelma.pdf. 
En förändring i programmet har skett så tillvida att miljöminister Stefan Wallin inte kunde 
komma, utan i stället deltar kultur- och framtidsforskaren FK Katriina Siivonen från 
Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Ämnet är ”Levande skärgård också i framtiden – men på vems 
villkor?”  
 
PÅVERKA KULTURPROGRAMMET FÖR VÄSTNYLAND! – KULTURSEMINARIUM 
ORDNAS 3 APRIL 
Alla intresserade är välkomna att delta i kulturseminariet på Hembygdsgården i Ingå 3.4 och 
sålunda kunna vara med och påverka innehållet i kulturprogrammet för Västnyland. Ur 
programmet kan nämnas kulturforskare och producent Merja Isotalo från Kulttuuripajasto, 
som talar över ämnet Identifiera den egna kulturen samt paketera den. Man har även 
arbetsgrupper som diskuterar olika ämnen under seminariet. Anmälningar skall göras senast 
på fredag (30.3) till Pomovästs kansli på tel. 019-241 3921 eller på e-mailadress 
Pia.Isojarvi@pomovast.inet.fi. Noggrannare program finns under webbadressen 
http://www.pomovast.fi/frame_r.html. 
 
 
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 mera 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. 


