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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 

 
• Hurudant Europa vill vi ha? – medborgarråd vill påverka 
• Mer än 50 organisationer i svenska nätverket för ökad landsbygdsutveckling 
• God innovationsmiljö värnar om regionernas framgång – små och medelstora 

stadsregioners utvecklingsprogram lanserades 
• OECD granskar Finlands landsbygdspolitik – läs nya Liiteri! 
• Glesbygdsverkets verksamhet och andra intressanta landsbygdsnyheter 
• Nytt nyhetsbrev från Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva 
• ÅA nationellt resurscentrum för utbildning i hållbar utveckling 
• Miljöminister Wallin gästar FÖSS´ årsmöte 

 
 
HURUDANT EUROPA VILL VI HA? – MEDBORGARRÅD VILL PÅVERKA 
Många undersökningar visar att medborgarna uppfattar Europeiska unionen som avlägsen – 
beslutsfattarnas och medborgarnas Europa möts inte. Nu frågar man vanliga människor 
genom Europeiska medborgarråd (European Citizens´ Consultations), vilka saker de tycker är 
viktiga. Hur ser det Europa ut som de skulle vilja leva i och det Europa som de skulle vilja 
bygga för kommande generationer. Europeiska medborgarråd har anordnats i de flesta 
medlemsländer under februari-mars. Den sista gruppen av medlemsländer håller 
medborgarråd 24-25.3. Hit hör Medborgarrådet i Finland, som håller sitt evenemang i 
Tammerfors med 30 slumpmässigt utvalda s.k. vanliga finländare från olika håll i landet. 
Kontrollgruppen består av representanter för tio olika medborgarorganisationer. Teman som 
diskuteras, är samma i alla nationella möten – 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 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 juni. Under webbadressen 
http://www.ssc.fi/files/ECC/Factsheet_sv.pdf finns mer information om tillfället i Finland. 
Programmet finns på webbadress http://www.ssc.fi/files/ECC/Program.pdf. Se även 
webbadressen http://www.european-citizens-consultations.eu/. 
Samarbetspartner i Projektet Europeiska medborgarråd, som tillkommit på initiativ av 
stiftelser och medborgarorganisationer, är European Citizen Action Service (ECAS), 
European Policy Centre (EPC) och Network European Foundation (NEF). Projektet 
finansieras av Cmpagnia di San Paolo, Riksbankens Jubileumsfond, Robert Bosch Stiftung 
och delvis av Europeiska unionen. Medborgarrådet i Finland arrangeras 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. 
 
MER ÄN 50 ORGANISATIONER I SVENSKA NÄTVERKET FÖR ÖKAD 
LANDSBYGDSUTVECKLING 



Ett nationellt landsbygdsnätverk i Sverige med medlemmar från inledningsvis drygt 50 olika 
organisationer (privat, ideell och offentlig sektor) kommer att bildas under våren. Genom 
samverkan skall möjligheterna öka till att utveckla landsbygden och genomföra det nya 
svenska landsbygdsprogrammet, viket trädde i kraft vid årsskiftet. Landsbygdsnätverket 
inrättas som en del i landsbygdsprogrammet, vilket skall underlätta genomförandet av det. 
Liknande nätverk bildas på EU-nivå och i de andra EU-länderna. Bland landsbygdsnätverkets 
arbetsområden finns t.ex. företagande på landsbygden, energi, lokal/regional utveckling, 
turism samt grön rehabilitering och grön integration. Inom dessa och andra områden kommer 
nätverket att arbeta med datainsamling, analyser, information, erfarenhetsutbyte, 
metodutveckling, kompetensutveckling, kontakter med EU och landsbygdsnätverk i andra 
länder, samt vara ett stöd till organisationer som vill genomföra landsbygdsutvecklande 
aktiviteter. Uppgifterna är från Folkrörelserådet Hela Sverige ska levas hemsida under 
webbadressen http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=622. Mer 
information om landsbygdsnätverket kan läsas i handlingsplanen på webbadressen 
http://www.bygde.net/file.php/fs/nVVKVQqJ_VeOk2rKeJeNaaBigaL3CTCPClnl2EU1nZEx
PV8TsautaWBhWa-
mTA1j.pdf?target_filename=Handlingsplan%2Blandsbygdsn%E4tverket.pdf. 
 
GOD INNOVATIONSMILJÖ VÄRNAR OM REGIONERNAS FRAMGÅNG – SMÅ OCH 
MEDELSTORA STADSREGIONERS UTVECKLINGSPROGRAM LANSERADES 
I en utveckling som grundar sig på innovation och kunnande, behövs även små och 
medelstora stadsregioner. Det väsentliga är att regionerna identifierar sina egna styrkor samt 
finner de bästa kumpanerna, både i landet och utomlands. I de minsta regionerna kan man 
hitta specialkunnande som tillför och stärker det nationella innovationssystemet. Det här 
konstaterades på tisdagen i Helsingfors, då man lanserade utvecklingsprogrammet för små 
och medelstora stadsregioners innovationsmiljöer, Pienten ja keskisuurten kaupunkiseutujen 
innovaatioympäristöjen kehittämisohjelma. I det nationella regioncentraprogrammet strävar 
man till att förbättra de redan starka innovationsmiljöernas verksamhet samt öka 
nätverksbildandet mellan regionerna för även de stora stadsregionerna. Det nu utarbetade 
utvecklingsprogrammet gör det smidigare för små och medelstora stadsregioners utveckling. 
Utvecklingsarbetet är en del av det riksomfattande regioncentraprogrammet för innovationer 
och kunnande, Innovaatiot ja osaaminen – teemaverkoston toiminta, i vilket 25 stadsregioner 
från olika delar av landet deltar. Mer information (på finska) finns under webbadressen 
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicFin/0DB0D237279C02DDC225
729D002DD5DF. Utvecklingsprogrammet (på finska) kan läsas i sin helhet på webbadressen 
http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/aky/home.nsf/files/kehittamisohjelma/$file/kehitta
misohjelma.pdf. 
 
OECD GRANSKAR FINLANDS LANDSBYGDSPOLITIK – LÄS NYA LIITERI! 
Den första granskningen av den finländska landsbygdspolitiken skedde år 1994, vilket 
samtidigt utgjorde den första granskningen av landsbygdspolitiken i en OECD(Organisation 
for Economic Co-operation and Development)-stat. Utvärderingen av Finlands 
landsbygdspolitik syftar till att studera framgångar och misslyckanden och att ge 
rekommendationer beträffande de politikområden som inverkar på landsbygden. Ambitionen 
är dessutom att förenkla den nuvarande förvaltningsseden för landsbygdspolitiken och ange 
alternativa sätt för utveckling av den på basis av en jämförelse med andra OECD-länder. 
Genom granskningen fås en objektiv utvärdering av landsbygdspolitikens dagsläge och 
utveckling, samt rekommendationer för vidareutveckling. Dessutom ger en jämförelse av 
landsbygdspolitiken i olika OECD-länder viktig information om den finländska 
landsbygdspolitikens internationella ställning och status. I Finland sköts granskningen av en 



nationell stryrgrupp, som tillsatts av Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp och består av 
företrädare för olika organisationer och regioner. Rapporten, som färdigställs i höst, skall 
godkännas vid det möte som OECD:s regionutvecklingskommitté håller i december. 
Resultaten av utvärderingen gagnar arbetet med att utveckla landsbygdspolitiken. Uppgifterna 
är hämtade från denna månads Liiteri – Nyheter från en levande landsbygd. Övriga ämnen 
som tas upp i nyhetsbrevet är: 

• Programarbetet fortgår 
• Programmet för Fastlandsfinland fick ett visuellt element 
• Nätverksenhet för landsbygdsnätverket 
• Naturläkekonst på djurens villkor 
• Systemen med strukturstöd ses över 
• Det särskilda landsbygdspolitiska programmet 2007-2010 har godkänts 
• Projektgrupp föreslog finansiering för 67 riksomfattande projekt 
• Nya tema- och arbetsgrupper 

Nyhetsbrevet finns på jord- och skogsbruksministeriets hemsida under webbadress 
http://mmm.php10.srv.ambientia.fi/newsletter.php?id=80. 
 
GLESBYGDSVERKETS VERKSAMHET OCH ANDRA INTRESSANTA 
LANDSBYGDSNYHETER 
Årets första nyhetsbrev från Glesbygdsverket i Sverige innehåller följande intressanta 
landsbygdsnyheter: 

• Risker och räddning i glesbygd 
• Nätverk för landsbygdsutveckling 
• Soloföretag, skärgårdar och integration, mångfald av ämnen 2007 
• Gud skapade också glesbygden 
• Landsbygden på väg uppåt 

Nyhetsbrevet (nr 1, mars 2007) finns på Glesbygdsverkets hemsida som länk under 
webbadressen http://www.glesbygdsverket.se/site/Default.aspx?id=3632. 
 
NYTT NYHETSBREV FRÅN FOLKRÖRELSERÅDET HELA SVERIGE SKA LEVA 
Innehållet i årets första nyhetsbrev från Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva (HSSL) är 
följande: 

• Framtidsvision för byarörelsen 
• Nya stadgar på årsmötet 
• Landsbygdskonferensen ”Mellanlanda” i Vara 16-17 april 
• Bygdeblad med betydelse 
• BUSar som skapar arbetstillfällen 
• Ljuset i bredbandstunneln 
• Jämställd landsbygdsutveckling 
• Länsbygderådet – där när du behöver det 
• Hela Sveriges Filmfestival i Jokkmokk 
• Ungdomar – Storsamling i Älvkarleby gav mersmak 
• Grymt praktiskt event 
• Färskt från trycket – Vi arbetar med lokala utvecklingsplaner, Hållbara bygder – ny 

informationsbroschyr 
• Tryckt i press och politik 

Hela nyhetsbrevet kan läsas på HSSL:s hemdsida under webbadressen 
http://www.bygde.net/file.php/fs/A4iafl2_NKZrpQ9folkKGSNWuMXO1UmpMvpRGfQhPE
z4iw9wIh6c0IYjiJX9r9n4.pdf?target_filename=Hela+Sverige.hemsidan.pdf. Nyhetsbrevet 



medföljs av ett informationsblad till byarörelsen angående EU:s programperiod 2007-2013 
(http://www.bygde.net/file.php/fs/8Yyx8QPmEhkcpV7Q5FE6S-
7Nk3ae2iqZ6Ok3tZdX6nZj8UZ1nsV5qRGAIGEzOVmJ.pdf?target_filename=EU-
programperiod+2007-2013.pdf). 
 
ÅA NATIONELLT RESURSCENTRUM FÖR UTBILDNING I HÅLLBAR UTVECKLING 
Under åren 2004-2006 hade Fortbildningscentralen (FC) vid Åbo Akademi (ÅA) ett projekt 
finansierat av undervisningsministeriet (UVM) för att befrämja utbildning för hållbar 
utveckling i hela Östersjöregionen. Nästa period har börjat och UVM har beviljat finansiering 
till ÅA för att under åren 2007-2009 fungera som nationellt resurscentrum för utbildning i 
hållbar utveckling inom högskolesektorn. Till resurscentrets två huvuduppgifter hör, att 
fortsätta bygga upp den befintliga webbsidan, www.bup.fi, där det finns information om 
forskning, databaser, inlärningsverktyg och utbildningar samt dessutom länkar till aktuella 
seminarier, nätverk, aktörer och diskussionsforum kring hållbar utveckling. Till den andra 
uppgiften hör att ordna fortbildningsseminarier för universitetslärare och konsultationer, 
huvudsakligen för att följa med och jämföra vad som kan erbjudas i olika utbildningar. Det 
internationella symposiet ordnas i Lodz i Polen. Uppgifterna är ur Åbo Akademis tidning 
Meddelanden från Åbo Akademi (nr 4, 2.3.2007) och finns under webbadressen 
http://www.abo.fi/meddelanden/studier_o_undervisning/2007_04_miljo.sht. 
 
MILJÖMINISTER WALLIN GÄSTAR FÖSS´ ÅRSMÖTE 
När FÖSS, Finlands öar rf – Suomen saaret ry (www.foss.fi), håller sitt konstituerande möte 
31.3 i Velkua (www.velkua.fi/svenska) på Vaihelan kievari (www.vaihela.net), finns 
miljöminister Stefan Wallin på plats. Man har då möjlighet att diskutera med honom om 
skärgårdsärenden. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden och verksamhetsplan, samt 
grundandet av en ungdomsavdelning. Förhoppningen är att även ungdomar från olika delar av 
landets skärgård kommer till mötet.  Anmälan till mötet senast 23.3. 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. 
 
 
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. 


