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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 

 
• Fortsatt diskussion om jordbruks- och landsbygdspolitikens framtid – EU-möte i 

Mainz 
• Ingen kommun kommer att lämnas utanför de arrangemang som förutsätts i ramlagen 
• En rättvis och hållbar handel inom jordbruket – rapport från EcoFair Trade Dialogue 
• Läs senaste Flash News från Leader+ Contact Point 
• Landsbygdskommitténs betänkande, kostnader för gleshet, framtidens glesbygdspolis 

– läs Glesbygdsverkets nyhetsbrev 
• I höst inleds rurala studier vid Åbo Akademi i Vasa 

 
 
FORTSATT DISKUSSION OM JORDBRUKS- OCH LANDSBYGDSPOLITIKENS 
FRAMTID – EU-MÖTE I MAINZ 
I tyska Mainz hålls ett inofficiellt jordbruks- och fiskeriråd 20-22.5 som fortsätter 
diskussionen om jordbruks- och landsbygdspolitikens framtid, vilken inleddes under Finlands 
ordförandeskapsperiod. EU:s jordbruksministrar skall diskutera tryggandet av näringslivet 
inom Europas olika regioner, vilket skall befrämjas genom mångformighet, kvalité och 
innovation. I mötet vill man att medlemsländerna tar ställning til bl.a. följande: Vilken är 
jordbrukarnas roll under nästa tioårsperiod? På vilket sätt borde landsbygdsområden 
utvecklas, och hur borde den gemensamma jordbrukspolitiken förändras, så att den bättre 
motsvarar de utmaningar som landsbygdsboenden har? Enligt Tyskland borde 
landsbygdsområdenas olikheter tas i beaktande i landsbygdens utvecklingsarbete. Hela 
pressmeddelandet (på finska) finns på jord- och skogsbruksmninsteriets hemsida under 
webbadressen http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/tiedotteet/070516_neuvosto.html. 
 
INGEN KOMMUN KOMMER ATT LÄMNAS UTANFÖR DE ARRANGEMANG SOM 
FÖRUTSÄTTS I RAMLAGEN 
Inrikesministeriet har den här veckan sänt en elektronisk förfrågan till alla Finlands 
kommuner, om att uppfylla skyldigheterna i samband med kommun- och 
servicestrukturreformen enligt ramlagen som antogs i februari. Lagen om en kommun- och 
servicestrukturreform förutsätter att varje kommun i Finland skall lämna de begärda 
uppgifterna till statsrådet 31.8, förutom Åland och de kommuner som är med i 
förvaltningsförsöket i Kajanaland. Uppfylls inte skyldigheterna att planera och analysera 
befolknngsunderlaget som föreskrivs i ramlagen i någon kommun, kommer dessa att 
kontaktas redan i höst. Vid behov prövar regeringen om statens styrning skall skärpas för att 
trygga genomförandet av reformen. De svar som nu sänds till statsrådet är en sammanfattning 
av nuläget, inte ett resultat av hela reformprocessen. Ramlagen om reformen gäller till slutet 
av år 2012. Hela pressmeddelandet från 15.5 kan läsas i sin helhet under webbadressen 
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicSwe/448F3137DD6E936EC2257
2DC0030B55F. 
 
EN RÄTTVIS OCH HÅLLBAR HANDEL INOM JORDBRUKET – RAPPORT FRÅN 
ECOFAIR TRADE DIALOGUE 



Efter två års omfattande överläggningar och erfarenhetsutbyten, som hölls på alla kontinenter, 
har man som resultat rapporten ”Slow Trade – Sound Farming. A Multilateral Framework for 
Sustainable Markets in Agriculture”. Rapporten från EcoFair Trade Dialogue presenterar ett 
konkret alternativ till att avskaffa handelsparadigmreglerna som råder, genom att föreslå 
tillvägagångssätt och redskap, för att organisera en rättvis och för miljön hållbar 
jordbrukshandel för alla. Rapporten (på engelska) finns under webbadressen www.ecofair-
trade.org. 
Industriländerna försöker vid OECD:s (Organisation för Economic Co-operation and 
Development:s) ministermöte i Paris denna vecka få igång förhandlingarna i 
världshandelsorganisationen WTO:s Doharunda, som helt har gått i baklås. Lyckas man inte 
nå ett genombrott före slutet av juni hotas handelsförhandlingarna av ett totalt misslyckande. 
De amerikanska förhandlingsfullmakterna tar nämligen slut sista juni och för att förnya dem 
måste president George W Bush få stöd av majoriteten i kongressen. Uppgifterna ingick i 
tisdagens upplaga av Vasabladet. 
 
LÄS SENASTE FLASH NEWS FRÅN LEADER+ CONTACT POINT 
Senaste numret (nr 57, 30 april 2007) av Flash News Leader+ Observatory innehåller 
följande nyheter: 

• Fokus – Leader kompetens pool! 
• Seminarium för regionalt Leader+ -samarbete 
• Konferens om eko-innovation: väg framåt för konkurrenskraftiga regioner 
• Energi i regional utveckling: erfarenheter från “best practise” i Europa 
• Nya hjälpmedel för landsbygdsutveckling i Cumbria, England 
• Samarbetshörnan – parter sonderar medel 

Flash News, som erbjuder regelbundna nyheter om vad som händer inom 
landsbygdsutveckling, både inom Leader+ -aktiviteter som intressanta publikationer på EU-
nivå, utkommer var 15 dag och är tillgänglig på fem språk: engelska, franska, tyska, italienska 
och spanska. Flash News är också ett redskap för att informera och bli informerad om 
Leader+, inkluderande samarbete inom transnationella projekt. Under webbadressen 
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/flashnews/57_en.pdf finns senaste numret 
(här på engelska) av nyhetsbrevet. 
 
LANDSBYGDSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE, KOSTNADER FÖR GLESHET, 
FRAMTIDENS GLESBYGDSPOLIS – LÄS GLESBYGDSVERKETS NYHETSBREV 
Årets andra nyhetsbrev från Glesbygdsverket i Sverige innehåller bl.a. följande 
landsbygdsnyheter: 

• Kartor på nytt sätt 
• Landsbygdskommitténs betänkande har viktiga framtidsstrategier 
• Nationell strategi – krönika 
• Svävare till Holmöförbindelse – men öborna oroas 
• Färska beräkningar visar kostnader för gleshet 
• Kreditgarantier med partnerskap behåller jobb och kompetens? 
• Vilken utbildning behöver framtidens gelsbygdspoliser? 
• Barbro tycker till i glesbygdsfrågor 
• Samarbete populärt för Årets Leader 

Nyhetsbrevet (nr 2, maj 2007) finns på Glesbygdsverkets hemsida som länk under 
webbadressen http://www.glesbygdsverket.se/site/Default.aspx?id=3632. 
 
I HÖST INLEDS RURALA STUDIER VID ÅBO AKADEMI I VASA 



Den här hösten kan man inleda rurala studier vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 
vid Åbo Akademi (ÅA) i Vasa. Biämnesstudierna består av 25 studiepoäng (sp) och 
fördjupade studierna inom ämnet socialpolitik med inriktning på rurala studier 40 sp. Första 
kursen är en Introduktionskurs i landsbygdsstudier (10 sp), vars mål är att man skall känna till 
och förstå ekonomiska och sociala förändringsprocesser på dagens landsbygd med fokus på 
Finland och EU, aktuella landsbygdspolitiska mål och program, samt vara bekant med viktiga 
teoretiska traditioner och central forskning inom Rural Studies. Kursen (se bilaga), som pågår 
från 11.9-10.11 (nästan enbart kvällstid), har professorn i rural forskning Erland Eklund som 
lärare. Studierna sker inom ramen för Öppna universitetet vid Fortbildningscentralen (FC) vid 
Åbo Akademi i Vasa. Anmälningar tas emot från och med 13.8. En politiceskandidatexamen 
(180 sp) kan påbyggas med en magisterexamen (180 sp + 120 sp = 300 sp) med inriktning på 
rurala studier inom ämnet socialpolitik. Magisterexamen består av 120 sp (biämnes- och 
övriga studier 40 sp, fördjupade studier 40 sp och magisteravhandling 40 sp). För 
magisterexamen (ansökningstiden utgick 30.3) och för doktorandstudier (kontinuerlig 
intagning) sker ansökan hos Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten. 
Fortbildningscentralen  vid Åbo Akademi i Vasa finns under webbadresen 
http://www.vasa.abo.fi/fortbildningscentralen/kurser/oppna_universitetet/index.shtml, medan 
Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten har webbadressen http://www.vasa.abo.fi/svf/. 
ÅA i Vasa är även med i universitetsnätverket Rural Studies´ tvärvetenskapliga 
landsbygdsstudier som ett av tio medlemsuniversitet, www.ruralstudies.fi. 
På andra stadiet kan man avlägga specialyrkesexamen för utvecklare av landsbygden, vilken 
består av tre examensdelar: företagsamhet, projektkompetens och verksamhet som utvecklare. 
Examen, vilken riktar sig till resurspersoner som arbetar i organisationer, föreningar eller 
företag med anknytning till landsbygd, är avlagd när alla tre examensdelar är godkända. 
Förberedande utbildning har startat i början på detta år. Men intagningen sker nonstop, så 
man kan inleda studierna när helst man har passligt. Examen, eller en del av examen, kan 
avläggas genom erkännande av tidigare kunnande. Utbildningen kan genomföras som 
läroavtalsutbildning. Se Svenska yrkesinstitutets enhet i Vasa under webbadressen 
http://www.syi.fi/fortbildning/main.asp?site=utvecklare_landsbygden&sektor=naturbruk. 
 
 
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. 


