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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 

 
• Sammanfattning från medborgarforumet i Helsingfors  
• Equal-avslutningsseminarier 
• Utveckla sociala tjänster på landsbygden 
• Utbildning i EU-projektverksamhet 

 
 
SAMMANFATTNING FRÅN MEDBORGARFORUMET I HELSINGFORS 
”Det finns inget utrymme för enkla svar och gamla lösningar i dagens samhälle.” Med de 
orden öppnade andra finansminister Ulla-Maj Wideroos medborgarforumet i Helsingfors den 
3 oktober och presenterade nya lösningar på rad. Katju Holkeri från finansministeriet 
berättade om de principer för hörande som utarbetats inom OECD. Om man inte kan ge 
tillräckligt med tid och resurser för att lyssna på medborgarna, så är det lika bra att låta bli. 
”Inom den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen sätts myndigheter och 
medborgarorganisationer på samma startsträck.” Detta ordade generalsekreteraren för 
landsbygdspolitiska samarbetsgruppen Eero Uusitalo, som också gjorde den bedömningen att 
det viktigaste som hänt under de senaste åren i utvecklandet av den landsbygdspolitiska 
samarbetsgruppen, var att den fått en ministergrupp som politiskt styrande organ och att 
medborgarorganisationerna mer aktivt kommit med. Per Gustavsson från Vuxenskolan i 
Sverige definierade den svenska demokratin som en studiecirkeldemokrati. Han konstaterade 
att de processer som sätts igång i en självstyrande studiecirkel kan leda till samhälleligt 
viktiga diskussioner, oberoende av vad cirkeln officiellt behandlar. Filosof Kim Wikström 
presenterade idén med politikcaféer, medan byasekreterare Peter Backa presenterade 
byaplaneringen som ett redskap där medborgarna själva bestämmer agendan, aktiverar sig 
själva och har möjlighet att påverka. Ulla-Maj Wideroos hade redan i öppningsanförandet 
hunnit nämna om byaplanernas betydelse och ansåg att regeringen bör ta sig en funderare 
över hur byaplanerna kunde användas i beslutsfattandet mer systematiskt. Det fördes även 
debatt. Från Greenpeace konstaterades att myndigheterna i många fall inte ens tar emot 
obekväma delegationer och att man inte vill ha med högljudda kritiker i olika delegationer. 
Man är ibland ganska känslig för kritik på myndighetshåll. EU-byråkratin gisslades också. 
Den är ett hinder för de små föreningarna att få resurser för sina idéer. Erik Amnå, 
demokratiforskare från Sverige, analyserade mer teoretiskt de olika fenomenen kring 
demokratin. Han undrade bl.a. vem som har definierat svagt medborgardeltagande som ett 
problem. Seppo Niemelä, direktör för Politikprogrammet för medborgarinflytande, visade på 
de paradoxer som finns inom det demokratiska beteendet i Finland. Vi följer med vad som 
händer mycket noga, men i internationella jämförelser engagerar vi oss mycket litet. 
Ungdomen kan en massa om hur samhället fungerar, men bryr sig inte om att fungera i 
samhället. Medborgaforumet hade samlat ett drygt 60-tal deltagare från olika 
medborgarorganisationer och av olika åldrar.  
 
EQUAL-AVSLUTNINGSSEMINARIER 
De svensk- och tvåspråkiga byaorganisationerna arrangerar i samarbete med SYTY 
avslutningsseminarier för EQUAL-projektet. Östra Nylands Byar 



(anita.nybondas@svefol.net) ordnar 6.10 i Pernå, Kuggomskolan (på svenska) och 7.10 i 
Borgå, kafé Hanna-Mari (på finska), Egentliga Finlands Byar arrangerar 15.10 i Pargas 
stadshus (på svenska), Svenska Österbottens Byar (ulf.grindgards@henriksdalnet.fi) ordnar 
14.11 i Långö, Öja bycenter (på svenska) och 15.11 i Vähäkyrö, Vähäkyrön seuratalo (på 
finska), medan Västnylands Byar (pirkko.kaskinen@jippii.fi) arrangerar 21.11 i Ekenäs-
Karis-trakten (på svenska) och 22.11 i Vichtis-Lojo-trakten (på finska). Mer information finns 
på webbadressen www.maaseutuplus.fi/hankkeet/kylatalous20022005. 
 
UTVECKLA SOCIALA TJÄNSTER PÅ LANDSBYGDEN 
Föreningar, företagare och privatpersoner kan ansöka om POMO+ -bidrag för utvecklande av 
tjänster som höjer det lokala utbudet av service inom vård och omsorg, tillgänglighet och 
delaktighet och distribution och logistik. Ett informationsmöte för intresserade byar hålls på 
Tropiclandia (Waskia) i Vasa torsdag 13.10. Mer information finns på webbadressen 
www.pomo.osterbotten.fi/pomo/default.asp. 
 
UTBILDNING I EU-PROJEKTVERKSAMHET 
Vill du lära dig planera internationella projekt och förbereda dig för EU:s kommande 
programperiod? Vet du hur man finner samarbetspartners eller knyter goda idéer till 
finansieringsprogrammet? Utbildningen i EU-projektverksamhet inleds 15.11 i Jalasjärvi. 
Anmälning skall göras senast 1.11.2005. Hela utbildningen kostar 280 euro/person. För 
anmälning och information kontakta koordinator Hanna Mylläri, tel. 0201 458 424 eller 
koordinator Jari Alanko, tel. 0201 458 420. Se även webbadressen www.maaseutuosaajat.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! Alla bör bidra med sina nyheter för att det skall bli bra! 
 
Nyhetsbrevet utkommer en gång i veckan och sänds till de lokala aktionsgrupperna, de 
regionala byaorganisationerna, Byaservice samarbetsgrupp, projektledare som jobbar inom 
Byaservice samt nyckelpersoner, d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala 
organ. Alla som har något att informera om, skickar in sina bidrag till e-postadress: 
kenneth.sundman@multi.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webb-
sidor för mera info. 


