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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 

 
• Kort resumé av Nordic leader dimension-symposiet 
• Uttalande från Studiefrämjandets höstmöte 
• Beställ antologin om finlandssvensk lokal utveckling 

 
 
KORT RESUMÉ AV NORDIC LEADER DIMENSION-SYMPOSIET 
I Skärgårdscentret Korpoström, Korpo hölls 8-9.11 ett Nordic Leader Dimension-symposium 
med I samma båt som arrangör. Målet med konferensen var bl.a. att skapa nya redskap för 
LAG-arbete i Norden under nästa programperiod. En hel del likheter mellan de Nordiska 
länderna i jämförelse med resten av Europa framträdde under symposiet; språket, det perifera 
läget, de glest bebodda områdena och många andra gemensamma nämnare talade för ett 
intensifierat samarbete. Det konstaterades även att den Nordiska gemenskapen inom 
landsbygdsutveckling borde stärkas genom etablerandet av nya former av gränsöverskridande 
samarbete. Samarbetet med de nordiska länder som är utanför EU uppfattades som en 
utmaning inför den nya programperioden. Etablerandet av LEADER-metoden i de länder som 
är utanför EU, uppfattades gemensamt som en viktig målsättning. Oron över de negativa 
effekterna till följd av mellanperioden 2007 i form av kompetensflykt berörde även många. 
Förslagsvis såg man en möjlighet att motarbeta problemet genom att gemensamt planera och 
genomföra kompetenshöjande samarbete inom Nordic Leader Dimension. Den långsiktiga 
effekten garanteras genom skapandet av en nordisk organisation vars innersta väsen finslipas 
under projektets gång och som i huvudsak representerar de lokala aktörerna och inte de 
centrala myndigheterna. Detta samarbete i sig självt kommer att fungera som en katalysator 
för vidare mindre projekt. Mötet kommer att resultera i ett större nordiskt LEADER+ 
samarbete 2006-2007. Se även webbadressen www.sameboat.fi. 
 
UTTALANDE FRÅN STUDIEFRÄMJANDETS HÖSTMÖTE 
Studiefrämjandet i Österbotten har hållit sitt höstmöte senaste vecka (11.11) på Stundars i 
Solf. Förutom stadgeenliga ärenden diskuterade man över rubriken: Finns det pengar för 
landsbygdsutveckling 2007-2013? Ett utkast till LEADER-program presenterades. Kontentan 
blev att man fattade beslut om att söka bli programvärd för ett nytt LEADER-liknande 
program för Svenska Österbotten under perioden 2007-2013. Uttalandet från 
Studiefrämjandets höstmöte bifogas. 
 
BESTÄLL ANTOLOGIN OM FINLANDSSVENSK LOKAL UTVECKLING 
För att få en användbar utblick över den finlandssvenska landsbygden, har Svensk Byaservice 
bett ett antal centrala organisationer att se på sig själva och sin landsbygdsverksamhet. 
Artiklarna som skrivits, har använts som basmaterial när Byaservice år 2004 skrev 
programmet ”Finlandssvenskt program för lokal utveckling”. Tolv skribenter har medverkat i 
antologin som är på 80 sidor. Chefredaktör Dennis Rundt på Vasabladet skriver i inledningen 
till antologin om bl.a. det finlandssvenska programmet för lokal utveckling så här: 
”I antologin framhålls det finlandssvenska programmet för lokal utveckling som en framtida 
styrkefaktor. Visst vore det önskvärt att så många som möjligt i det finlandssvenska 
organisationslivet - också i de politiska partierna - diskuterade och bidrog till att förbättra 



detta program, och förtöjde det i det finlandssvenska nätverket. Det finlandssvenska 
programmet borde dessutom förankras i kommunfullmäktige, och sålunda ges den 
riktningsgivande betydelse det bör ha lokalt. Svensk Byaservice kunde stärka nätverken 
mellan finansiärer och andra centrala aktörer. Vid behov borde de finlandssvenska fonderna 
samfinansiera högt prioriterade projekt. Det vore önskvärt att få igång svenskspråkiga 
utvecklingsprojekt som har en bred acceptans också på finskspråkigt håll.” 
Antologin sprids främst genom att den finns tillgänglig vid t.ex. olika möten och seminarier. 
Den har även presenterats och delats ut i mindre omfattning (bl.a. till de båda 
lokaltidningarna) på den All-åländska bokmässan (12.11) genom Ålands bildningsförbund. 
Om ni inte redan fått skriften, vilken är gratis, så kan ni beställa den genom att maila till 
adressen kenneth.sundman@multi.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. 


