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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• Working Group 7 inbjuder till framläggning av presentationer om stad-land, kortsiktigt 
styrande och hållbar utveckling 

• Forest Camp – seminarium om teknologi för landsbygdsområden 
• Svenska byutvecklingsgrupper med i lokal krishanteringsförmåga 
• Två år sen senast, två år till följande, men bara två veckor till årets – än hinner ni 

anmäla er till landsbygdsriksdagen 
• Verso – jordbrukspolitiskt nyhetsbrev från JSM 
• ”Hästkraft för landsbygden” 

 
 
WORKING GROUP 7 INBJUDER TILL FRAMLÄGGNING AV PRESENTATIONER OM 
STAD-LAND, KORTSIKTIGT STYRANDE OCH HÅLLBAR UTVECKLING 
Working groups är en central del av ESRS (European Society for Rural Sociology)-
kongressen 2007, vilken hålls i Wageningen, Holland 20-24.8.2007. Arbetsgrupperna är 
tematiska, där foskare presenterar och diskuterar sina ”papers” (forskningsarbeten). En bland 
flera är Working group 7, som samlar ihop forskare, vilka är intresserade av växelverkan stad-
land, kortsiktigt styrande och hållbar utveckling. Målet med att inbjuda till framläggning av 
presentationer, är att först och främst utveckla de bildade nätverken och till för forskning i 
ämnet, inte minst på EU-nivå. Ambitionen är även att publicera forskningsarbeten som visar 
på läget inom forskningsområdet. Presentationer, inkluderande en titel och sammanfattning 
(max. 300-400 ord), sänds med e-mail till adress minna.lehtola@helsinki.fi senast 15.11. Mer 
om Working group 7 finns under webbadress http://sockom.helsinki.fi/forum/eng/WG7.html. 
På webbadress www.esrs2007.nl finns info om ESRS-kongressen 2007. 
 
FOREST CAMP – SEMINARIUM OM TEKNOLOGI FÖR LANDSBYGDSOMRÅDEN 
Joensuu universitet arrangerar ett seminarium Forest Camp - Technologies for Rural Villages 
11-12.12 i Vuonislahti, Lieksa. Målet med seminariet är att kartlägga teknologimöjligheterna i 
glesbebyggda landsbygdsområden, som t.ex. östra Finland och utvecklingsländer. 
Programmet för de två dagarna innehåller presentationer av sakkunniga, aktiva diskussioner, 
en exkursion till Vuonislahti och Kylänlahti samt workshop-aktiviteter. Program, anmälan 
och mer info finns under på Joensuu universitets hemsida under webbadress 
http://cs.joensuu.fi/forestcamp. 
 
SVENSKA BYUTVECKLINGSGRUPPER MED I LOKAL KRISHATERINGSFÖRMÅGA 
Civilförsvarsförbundet och Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva (HSSL) har ingått ett avtal 
om samarbete för att öka den lokala tryggheten och säkerheten i samhället. 
Civilförsvarsförbundet utbildar bl.a. frivilliga resursgrupper (FRG), vilka består av utbildade 
frivilliga beredda att kallas in vid allvarliga händelser eller när kommunen i övrigt behöver 
kompetent förstärkning i ett utsatt läge. Byutvecklingsgrupper inom HSSL har ett ideellt 
engagemang i lokalsamhället, men en gemensam inriktning att bidra till en hållbar utveckling 
av Sverige. Civilförsvarsförbundet och HSSL finns representerade över hela landet och 
arbetar på olika sätt med att bidra till ett tryggt och robust närsamhälle. Då man finns lokalt, 



kan man snabbt vara på plats när något allvarligt händer. Även vardagen blir tryggare genom 
denna lokala samverkan. De båda organisationerna skall tillsammans verka för att 
byutvecklingsgruppernas säkerhetsmedvetande stärks, så att de blir en del av FRG-konceptet 
och att de frivilliga resursgrupperna tar aktiv del i byarörelsens lokala utvecklingsarbete. Hela 
pressmeddelandet från Civilförsvarsförbundet och HSSL, samt annat skrivet, kan läsas i 
KronBladet (Nr. 2 - 2006), en medlemsskrift för bygdegrupperna i Kronobergs län under 
webbadressen http://www.bygde.net/file.php/fs/QM7ZhE63BbT1EEc2zawDbhrAlrf6yxrc-
m1fQV9fWQ7oi9fH-B-_JqzUHFO52580.pdf?target_filename=kronbladet+l%E5g.pdf. 
 
TVÅ ÅR SEN SENAST, TVÅ ÅR TILL FÖLJANDE, MEN BARA TVÅ VECKOR TILL 
ÅRETS – ÄN HINNER NI ANMÄLA ER TILL LANDSBYGDSRIKSDAGEN 
Bland talarna under den nionde finlandssvenska landsbygdsriksdagen 24-25.11 i Karis märks 
andra finansminister Ulla-Maj Wideroos, biträdande direktören Paavo Mäkinen vid EU:s 
representation i Finland, docenten i filosofi vid Helsingfors universitet Thomas Wallgren, 
generalsekreteraren för Suomen Kylätoiminta ry - Byaverksamhet i Finland rf Risto Matti 
Niemi och Juan Hernandez från Rural Development Initiatives i Oregon, USA. Valet av 
demokrati som huvudtema under dagarna på Raseborgs Institutet skall ses mot bakgrunden av 
att ”århundradets reform”, kommun- och servicestrukturreformen, överskuggar allt annat i 
fråga om landsbygdsutveckling för en längre tid framöver. Dessutom kommer byarörelsens 
internationalisering och andra intressanta frågor att diskuteras. Anmäl er snarast på Svensk 
Byaservice hemsida www.bya.net. Här finns också programmet i sin helhet. 
Inför landsbygdsriksdagen ges en tidning ut, liksom senaste gång det begav sig år 2004. I 
tidningen ingår bl.a. artiklar med många av föreläsarna. Sålunda skriver t.ex. andra 
finansminister Ulla-Maj Wideroos under rubriken ”Lokala krafter är bäst”, att kommun- 
och servicestrukturen i grunden handlar om framtidsplanering. Aktörer på alla nivåer i 
samhället har identifierat ett antal problem som är förknippade med allas vår gemensamma 
framtid i det här landet. Ifall vi inte på något sätt försöker angripa och lösa de här 
problemen, så kommer de på sikt att hota vårt välfärdssamhälle. Biträdande direktören Paavo 
Mäkinen vid EU:s representation i Finland redogör över utmaningarna för EU. Under 
rubriken ”Var står EU idag?” skriver han bl.a. att kommissionen har initierat en Plan D 
(demokrati, dialog och debatt), för att råda bot på det demokratiska underskottet. 
Demokratiaktivisten och docenten i filosofi Thomas Wallgren skriver bl.a. å sin sida under 
rubriken ”Global solidaritet för familjejordbruket”, att problemen med dumpning av 
subventionerade produkter, liksom att subventionerna går till fel ändamål, kan lösas med att 
vi upphör med marknadsliberal frihandel av lantbruksprodukter samt att vi slutar 
subventionera matproduktion i industriell skala. 
 
VERSO – JORDBRUKSPOLITISKT NYHETSBREV FRÅN JSM 
Innehållet i jord- och skogsbruksministeriets (JSM:s) jordbrukspolitiska nyhetsbrev Verso, 
november 2006, är följande: 

• Landsbygdsverket inleder verksamheten i maj 2007 
• förarbetet inför Landsbygdsverket framskrider enligt tidtabell 
• lagstiftningen av Landsbygdsverket klar i år 
• jordbrukarna Landsbygdsverkets viktigaste kunder 
• Landsbygdsverket flyttar till Seinäjoki småningom 
• beslut om omstruktureringsstöd för socker 
• de regionala stödnivåerna för gårdsstöd har fastställts 

Hela nyhetsbrevet kan läsas under webbadressen http://news.mmm.fi/newsletter.php?id=64. 
 
”HASTKRAFT FÖR LANDSBYGDEN” 



Vasaregionens utvecklingsbolag AbVasek har fått i uppdrag att finna en ny plats för 
travbanan, där läktaren brann i våras. Man har börjat tala om ett hästsportcenter i närheten av 
Vasa stad. Landsbygdsprofessor Hannu Katajmäki skriver i onsdagens Vasabladet, att man 
kunde gå ännu längre och grunda ett nationellt kunskapscenter för ”hästekonomi”, vars 
uppgift skulle vara att utveckla de näringar som har med hästar att göra. Utbildning och 
forskning kunde ha en central roll och de österbottniska universiteten och yrkeshögskolorna 
kunde erbjudas eminenta samarbetsmöjligheter. Turism med hästar kunde utvecklas till ett 
starkt dragplåster för Österbotten. 
 
 
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. 


