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• Irländska tillväxtens fram- och baksidor 
• Ytr:s kvinnotemagrupp en av de första i finland som arbetade enligt grameen bank-

modellen 
• Pargas stadsstyrelses beslut - mindre anslag till region åboland 
• Regionalpolitisk handbok i innovationsbefrämjande 
• Finlandssvenska landsbygdsaktörer höll möte och tog del av landsbygdsprofessorns 

tio ord om landsbygden 
• Unga ”lantisar” från sverige och finland träffades 
• Landsbygdskvinnor skrev meddelanden till beslutsfattarna 

 
 
IRLÄNDSKA TILLVÄXTENS FRAM- OCH BAKSIDOR 
Irland, som dragit stor nytta av strukturfondspengarna i EU, har hög tillväxt med ett näringsliv 
som blomstrar, i många fall även utanför de stora städerna. Men det finns även en hög 
belastning på miljön, samt att de bostäder som breder ut sig på landsbygden långt ifrån alltid 
följer myndigheternas rekommendationer om en god planering. Det är några av de slutsatser 
som Glesbygdsverket (Sverige) kan dra efter en studieresa till Irland i början av september. 
Enligt Ulf Tynelius, en av researrangörerna, kan man bli imponerad av deras strategier för att 
sprida tillväxten från enbart Dublin till andra städer och även till mindre samhällen och 
landsbygden. Men de var också väldigt tydliga med vilka problem som regionförstoring 
medför, bl.a. i form av miljöbelastning och sociala effekter på folks vardag. Uppgifterna är 
hämtade ur Glesbygdsverkets Nyhetsbrev nr 3, viket kan läsas i sin helhet under 
webbadressen http://www.glesbygdsverket.se/site/default.aspx?id=3632. 
 
YTR:s KVINNOTEMAGRUPP EN AV DE FÖRSTA I FINLAND SOM ARBETADE 
ENLIGT GRAMEEN BANK-MODELLEN 
Med finansiering från Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR) byggde 
Kvinnotemagruppen upp en pilotmodell, vilken nämndes för Maaseudun naisten 
Yrittäjäohjelmaksi. Inom projektet arbetade fyra kvinnoföretagargrupper på olika håll i 
Finland under åren 1997-2000. Experimentets resultat och Yunus´ tankar om 
verksamhetsmodellens grunder är publicerade i YTR:s utgivningsserie 2/2000: Luottamusta 
rakentamassa - Yrittäjäohjelman koemuksia verkostoluottotoiminnasta. Mer info (på finska) 
finns under webbadress http://www.maaseutupolitiikka.fi/. Nobels fredspris tilldelades 
organisationen Grameen Bank och dess grundare Muhammad Yunus 13.10 i Oslo. 
 
PARGAS STADSSTYRELSES BESLUT - MINDRE ANSLAG TILL REGION ÅBOLAND 
Region Åboland är bekymrad över Pargas stadsstyrelses beslut att nästa år skära ner anslagen 
till Region Åboland med hälften jämfört med i fjol. Enligt stadsstyrelsens ordförande Barbara 
Heinonen är det inte frågan om att Pargas skulle vara missnöjd med Region Åboland, utan 
beslutet hänger ihop med förändringen i Mål 2-områdenas indelning. Samtidigt finns det ett 
behov av att omförhandla vårt avtal med Region Åboland. Direktören för Region Åboland, 
Klas Nyström, säger att beslutet inte var överraskande, men att det innebär omställningar för 



Region Åboland. En förmildrande omständighet är att man år 2007 inleder en ny 
strukturperiod och då kan nästa år få passera som ett slags mellanår. Men man måste nu sätta 
sig ner och diskutera vad medlemskommunerna vill i frågan och även granska de avtal som 
gjorts med Pargas för att se om beslutet är riktigt. Uppgifterna är hämtade ur YLE:s Internytt 
(18.10) under webbadressen http://internytt.yle.fi/artikel.php?id=84587. 
 
REGIONALPOLITISK HANDBOK I INNOVATIONSBEFRÄMJANDE 
Europeiska kommissionen har utgivit en regionalpolitisk handbok för att befrämja 
innovationer. Den innehåller praktiska råd och exempel, vilka skall stöda ett lyckat 
förverkligande av regionala innovationsstrategier och -åtgärder. Stödet till 
innovationsverksamheten är ett av kommissionens tre prioriteringar för kohesionspolitiken. 
Målet med handboken är att sprida informationen möjligast brett om EU:s regionalpolitiks 
lyckade program- och projektverksamheter. Dessutom är handboken ämnad att stöda 
förberedelserna av regionförvaltningar. Den regionala innovationshandboken (på engelska) 
finns på Europeiska kommissionens hemsida under webbadressen 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/innovation/guide_innovation_en.pdf  De 
strategiska riktlinjerna för EU:s kohesionspolitik finns under webbadress 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/com_2006_0386_fi.pdf. 
 
FINLANDSSVENSKA LANDSBYGDSAKTÖRER HÖLL MÖTE OCH TOG DEL AV 
LANDSBYGDSPROFESSORNS TIO ORD OM LANDSBYGDEN 
I måndags samlades finlandssvenska landsbygdsaktörer i Tammerfors för att dryfta 
nätverksenheten och programperioden 2007-2013 och för att ta del av lansbygdsprofessor 
Erland Eklunds föreläsning om tio ord för landsbygden. För aktionsgrupperna gjordes en 
behovsinventering och man diskuterade den svenskspråkiga verksamheten inom den 
utvidgade nätverksenheten genom att ha grupparbeten över ämnesområdena info och 
utbildning, forskning och utbildning/Åland och nätverksbyggande. Hittills har 
nätverksenheten haft som uppdrag att serva de lokala aktionsgrupperna, men nu kommer 
enheten att ansvara för nätverksbyggandet för hela landsbygdsprogrammet, inkluderande 
stöden till lantbruket.  
Landsbygdsprofessor Erland Eklund höll å sin sida en intressant föreläsning över tio ord om 
landsbygden - axlar (EU:s landsbygdspolitik för en hållbar landsbygdsutveckling 2007-2013), 
ekologisk modernisering (en andra modernisering i västvärlden, ”grön marknadsekonomi”, 
ekoeffektivitetsmätning m.m.), gröna ringar (områden kring städer), 
konsumtionslandsbygden (från produktionsinriktad ekonomi till serviceproduktion på 
landsbygden), korta livsmedelskedjor (lokala livsmedel), landsbygd: jord- och 
skogsbruksministeriets indelning 2006 (städer, stadsnära landsbygd, glest bebyggd 
landsbygd och kärnlandsbygd), mat (kulturell betydelse), regionala innovationer (regioner 
konkurrerar på den globala marknaden), strukturrationalisering (större och färre gårdar och 
inkomstutveckling) och upplevelselandsbygden (landsbygdens ”nya ekonomi” som vilar på 
serviceproduktion). 
 
UNGA ”LANTISAR” FRÅN SVERIGE OCH FINLAND TRÄFFADES 
I Älvkarleby utanför Gävle arrangerades en träff för 100 unga ”lantisar” från Sverige och 
Finland med projektet U-land som arrangör. U-land står för ”ung på landsbygden”, men även 
för utveckling och medfinansieras från Kustlandet Leader+. Under en helg (6-8.10) fick 
ungdomarna träffa andra ungdomar som genomfört projekt och delta i workshops, där man 
funderade över hur landsbygden kommer att se ut i framtiden och hur man kan förverkliga 
sina idéer. Det togs fram ritningar på ”framtidsbyn”, man arrangerade ”releaseparty” efter två 
timmars idéutveckling och man pratade om personliga mål, talanger och projekt. Då frågan 



”Vad behöver landsbygden för att utvecklas” diskuterades, varierade svaren stort, allt från 
kommunikationer, bredband, möjlighet till distansstudier, fler företag och att man bör handla 
mer lokalt. Via Kustlandet kan unga på landet söka pengar för att genomföra projekt. 
Uppgifterna är från en artikel (12.10) i Västerviks-Tidningen och kan läsas under webbadress 
http://www.vt.se/%5CGEN_Utmatningopinion.asp?CategoryID=439&ArticleID=1311113&
ArticleOutputTemplateID=70&ArticleStateID=2  Mer om U-land finns på webbadressen 
http://www.leaderungdom.se/. Läs även, kanslisten på Svenska Österbottens POMO+ -kansli, 
Stefan Mattbäcks reseskildring på Studiefrämjandet i Österbottens hemsida under webbadress 
http://www.pomo.osterbotten.fi/sf/document.asp?docID=454. 
 
LANDSBYGDSKVINNOR SKREV MEDDELANDEN TILL BESLUTSFATTARNA 
De finländska landsbygdskvinnorna firade den internationella landsbygdskvinnans dag 
(15.10) med att skriva meddelanden till beslutsfattarna. Meddelandena från de olika 
regionerna samlas in och sammanställs i bokform för att överräckas 30.11 åt president Tarja 
Halonen. Meddelandena behandlar bl.a. lantbruksnäringen och det praktiska arbetet, natur och 
miljö, hälsa och ork i arbete, service på landsbygden samt jämställdhet. Den internationella 
landsbygdskvinnans dag är tillägnad landsbygdskvinnornas arbete, livsmiljö och 
målsättningar. Dagen har firats från och med år 1995. Uppgifterna är hämtade ur notiser i 
Syd-Österbotten (12.10) och Hufvudstadsbladet (17.10). 
 
 
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 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. 
 
Ifall någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela i så fall till e-mailadressen 
ovan. 


