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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 

 
• EU-kommissionen vill överföra mer pengar från gårds- till landsbygdsstöd 
• YTR bereder den landsbygdspolitiska redogörelsen 
• Finlandssvenska temagruppen för landsbygdsutveckling höll sitt första möte 
• Rämsöö utsågs till Årets by 2007 – Peter Backa vägvisare för byaverksamheten 
• Nytt nummer av Flaxh News från Leader+ Contact Point 
• Nya Leader-gruppen SILMU söker medarbetare 
• Seppo Niemeläs pamflett om demokrati lyfter fram medborgarfostrans och deltagande 

demokratins möjligheter 
 
 
EU-KOMMISSIONEN VILL ÖVERFÖRA MER PENGAR FRÅN GÅRDS- TILL 
LANDSBYGDSSTÖD 
Agrarkommissionär Mariann Fischer Boel vill öka avdraget för modulering. Hon föreslår att 
moduleringen, överföring av gårdsstödet till miljö- och landsbygdsprogrammet, skall ökas 
från dagens fem procent till tretton procent år 2013, emedan endast tio procent skulle gå till 
landsbygdsutvecklingen år 2013. Boel vill förstärka andra landsbygdsnäringar utöver 
jordbruket, t.ex. turism och miljö. Landsbygdsstöden diskuterades i anslutning till 
jordbruksrådets inofficiella träff i portugisiska Porto senaste vecka. Vid mötet diskuterades 
den kommande CAP-mellanöversynen, mjölkkvoterna och förslaget till en sänkning av 
gårdsstödet till storjordbruk. Uppgifterna ingick i tidningen Landsbygdens Folk från den 21 
september. 
 
YTR BEREDER DEN LANDSBYGDSPOLITISKA REDOGÖRELSEN 
Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR) börjar bereda den landsbygdspolitika 
redogörelsen, som jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila gav i uppdrag i maj. 
Redogörelsen, som ges för åren 2009-2020, innehåller landsbygdsutvecklingens centrala 
riktlinjer, granskad ur såväl nationell som ur EU:s synvinkel. Redogörelsen bereds genom 
bredbasiga diskussioner i central- och regionförvaltningen, samt på lokalnivå. I beredningen 
beaktas även nästa års program och utvärderingar, som OECD:s undersökning av Finlands 
landsbygdspolitik, utvecklingsprogrammet för glesbygden, det nationella skogsprogrammet, 
det lokala utvecklingsprogrammet samt Finlands Kommunförbunds landsbygdsprogram. YTR 
utsåg på mötet senaste vecka (18.9) strategigruppen för redogörelsen. Gruppen drar upp 
riktlinjer, som den bedömer att blir centrala i framtiden för den finländska landsbygdens 
utveckling. Strategigruppens linjedragningar fungerar som grund för redogörelsen, som skall 
ges till riksdagen i januari 2009. Uppgifterna (på finska) med länkar till redogörelsens process 
och tidtabell samt strategigruppens sammansättning finns på YTR:s hemsida under 
webbadressen http://www.maaseutupolitiikka.fi/index.phtml?429_m=519&s=4. 
 
FINLANDSSVENSKA TEMAGRUPPEN FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING HÖLL 
SITT FÖRSTA MÖTE 
Med anledning av att Svensk Temagrupp inom landsbygdsutvecklingen (SveT) höll sitt första 
möte 19.9 i riksdagshuset i Helsingfors, gavs följande pressmeddelande ut: 



”En finlandssvensk temagrupp för landsbygdsutveckling har kört igång under ledning av 
Ulla-Maj Wideroos. Arbetsgruppen är tillsatt av Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen 
(YTR) som sorterar under statsrådet. YTR skriver det nationella landsbygdspolitiska 
helhetsprogrammet och förbereder t.ex. regeringens redogörelser och specialprogram för 
landsbygden. YTR finansierar också en del nationella utvecklings- och forskningsprojekt. 
Inom YTR fungerar 14 andra temagrupper kring t.ex. landsbygdsboende, livsmedelsfrågor, 
turism o.s.v. Den svenska temagruppen kommer att bevaka svenska frågor, men också sträva 
till att utveckla den landsbygdspolitiska verksamheten i Svenskfinland. De finlandssvenska 
intressena sammanfaller eller tangerar ofta landsbygdsintressena, dels för att det finns 
mycket finlandssvensk landsbygd men också för att Svenskfinland är en språklig glesbygd. På 
sitt första möte diskuterades bl.a. annat kommun- och servicestrukturreformen och 
medborgarinflytandefrågor. 
Gruppens sammansättning är: Ulla-Maj Wideroos, ordf., Björn Wallén, vice ordf., SSC, Risto Matti 
Niemi, SYTY, Leif Ehrstén, IM, Orian Bondestam, JSM (sakkunnig i fiskerifrågor), Britt Inger Wahe, 
Åland, Kaj Suomela, TE-centralen i Österbotten, Per-Stefan Nyholm, ÖNF, Niklas Ulfvens, ÖF, 
Erland Eklund, ÅA, Gabi Nymark, I samma båt, Rikard Korkman, SLC, Mia Aitokari, Östra Nylands 
Byar och Linda Lindholm, UF. 
Peter Backa och Anna-Lena af Hällström fungerar som sekreterare för gruppen.” 
Mer information om SveT finns på Svensk Byaservice hemsida under webbadressen 
http://byaservice.web.mios.fi/document.asp?id=iwqsoppuodr. 
 
RÄMSÖÖ UTSÅGS TILL ÅRETS BY 2007 – PETER BACKA VÄGVISARE FÖR 
BYAVERKSAMHETEN 
SYTY (Suomen Kylätoiminta ry – Byaverksamhet i Finland rf) utsåg Rämsöö i Vesilahti 
kommun i Birkaland till Årets by i samband med LOKAALI-seminariet senaste fredag (21.9). 
Juryn har speciellt tagit fasta på Rämsöö som föregångare inom byaforskningen. Man har 
även utfört nästan 30 år av utvecklingsarbete i byn och utövar en aktiv internationell 
verksamhet. Byn med ca 250 invånare har även utsetts till Årets by i Birkaland åren 2001 och 
2007. Hedersomnämnanden gick till byarna Pyhäjärvi kyrkby i Norra Österbotten och 
Kuivasenkylät i Södra Karelen. Årets landsbygdsaktör 2007 blev Riitta Bagge. Till vägvisare 
för byaverksamheten korades Peter Backa på Svensk Byaservice/Svenska studiecentralen, Ari 
Lindqvist och Juha Pohjonen. Peter Backa har över tjugo års erfarenhet av nationell 
byaverksamhetsutveckling och arbetar oförtrutet för by- och lokalutvecklingens bästa i såväl 
Norden som hela Europa. Han är med i organisationerna Hela Norden ska leva och PREPARE 
samt verkat i åratal för Byaverksamhet i Finland och Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp 
(YTR). Backa har även främjat Leader-programmens förverkligande inom landets 
svenskspråkiga områden. Dessutom var han med i kommittéen för det nyss avslutade 
Civilsamhället 2006, samt sitter med i YTR:s temagrupp för medborgarorganisationer. Backa 
har skrivit en handbok i ämnet och många artiklar till olika tidningar. Som bilaga finns mer att 
läsa (på finska) om utnämningarna från SYTY. 
En gång har en svenskspråkig by fått utmärkelsen Årets by - Björköby i Korsholm år 2000. 
Dessutom har byn Sundom i Vasa fått ett hedersomnämnande i denna riksomfattande 
”tävling”. I år deltog från Varsinais-Suomen Kylät – Egentliga Finlands Byar Kultela (Årets 
by i Egentliga Finland år 2006), från Västnylnads Byar Svartå och från Östra Nylands Byar 
Isnäs. Från Svenska Österbottens Byar deltog dess regionala Årets by 2007 (som inte 
kungjorts ännu). 
 
NYTT NUMMER AV FLASH NEWS FRÅN LEADER+ CONTACT POINT 
Senaste numret (nr 65, 15 september 2007) av Flaxh News Leader+ Observatory innehåller 
följande nyheter: 



• I fokus – landsbygdsutveckling i Makedonien 
• Slutkonferens om svenska Leader+ -nätverket 
• Konferens om regionala styrandemodeller i Europa 
• Andra internationella konferensen om energi från avfall och biomassa 
• Avslutningskonferens för ELREN-projektet 
• Konferens om regionala kvalitets ”brand” i Europa 
• Upplivande av turism på naturområden 
• Anslag tillgängliga för företag i Blackdown Hills 
• Byutvecklingsplaner och lokalt styre 
• Samarbetshörnan – verktyg för partnerskap 
• Kompetenshörnan – Leader kompetenspool 

Under webbadressen http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/flashnews/65_en.pdf 
finns det nya numret (här på engelska) av nyhetsbrevet.  
Flash News, som erbjuder regelbundna nyheter om vad som händer inom 
landsbygdsutveckling, både inom Leader+ -aktiviteter som intressanta publikationer på EU-
nivå, 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. 
 
NYA LEADER-GRUPPEN SILMU SÖKER MEDARBETARE 
Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry – Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf är 
en ny Leader-grupp, som med stöd av landsbygdens utvecklingsprogram skall skapa, främja 
och stöda samhälleliga projekt inom sitt område under programperioden 2007-2013. Man 
söker nu en verksamhetsledare, till vars uppgifter hör verksamhetens helhetsansvar, 
information samt samarbete med intressegrupper och myndigheter, en projektkoordinator, till 
vars uppgifter hör aktivering av projekten, rådgivning och uppföljning samt samarbete med 
intressegrupper och en byråsekreterare, till vars uppgifter hör uppföljning av utbetalningar, 
administration samt att verka som föreningens sekreterare. För tjänsterna önskas erfarenhet av 
projektarbete och tvåspråkighet. Dessutom krävs av verksamhetsledaren och 
projektkoordinatorn, tillgång till egen bil samt jobb kvällar och veckoslut. Fritt formulerade 
ansökningar med löneanspråk och CV sänds senast 5.10 kl. 12 till adressen Landsbygdens 
utvecklingsförening SILMU rf, Kirkkotie 176, 07170 Borgnäs. Kuvertet märks med den tjänst 
som söks. Tilläggsuppgifter ger Juha Simola på mobilnr 0400 461 715 eller Mia Aitokari 
040 550 4402.  
Till SILMU:s område hör 13 kommuner med ett invånarantal på ca 88 000 personer. Ramen 
för hela finansieringsperioden går på 5 058 miljoner euro. Byråerna finns i Borgnäs och 
Liljendal. 
 
SEPPO NIEMELÄS PAMFLETT OM DEMOKRATI LYFTER FRAM 
MEDBORGARFOSTRANS OCH DELTAGANDE DEMOKRATINS MÖJLIGHETER 
Finländarnas valdeltagande har minskat. Vi ligger efter de andra nordiska länderna – av de 
yngsta röstarna deltar nu endast varannan. Samtidigt är medborgaraktiviteten i botten och 
organisationerna dras med ett tilltagande medlemsbortfall. Enligt undersökningar erfar 65 
procent av finländarna, att de inte har något inflytande i politiska frågor. Seppo Niemelä tar 
upp de här problemen i sitt verk Kansan vallan elvytys – kiistakirjoitus 
demokratiapolitiikasta. Under demokratipolitiken lyfts bl.a. medborgarforstrans och den 
deltagande demokratins möjligheter fram. Även folk och medborgarskap värderas på nytt i 
boken. Niemelä fungerar som ledare för Politikprogrammet för medborgarinflytande, vilket 
härrör från statsminister Matti Vanhanens första regering. I boken, som är på finska, ingår 
även ganska djärva tankeexperiment som grundar sig på lärdomar under programmets gång. 



Boken kan beställas via webbadressen www.kansanvalistusseura.fi/kauppa eller på e-
mailadressen info@kvs.fi.  
 
 
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. 
 


