Landsbygdsriksdagen:

Stark framtidstro
trots utmaningar
Landsbygden står inför
stora utmaningar. Hur man
ska möta dessa var en av
de frågor som diskuterades under helgens landsbygdsriksdag.
Landsbygdsriksdagen firar
tioårsjubileum i år. 100 deltagare från Svenskfinland
och övriga Norden deltog i
mötet som för första gången
hölls på Åland. Arrangör
var Svensk Byaservice med
Ålands
bildningsförbund
som samarbetspart.
Deltagarna informerades
om de senaste rönen inom
forskning om hur landsbygden kan utvecklas.
Landsbygdens överlevnad
är både en mat- och klimatfråga, konstaterade Björn
Wallén, rektor för Svenska
studiecentralen och ordförande för Svensk Byaservice
under sitt öppningsanförande i Självstyrelsgården.
– Förutom mat- och miljöaspekter bör vi också lyfta
fram civilsamhällets olika
aktörer som kommer att
spela en allt större roll både

för närdemokratin och närservicen.
Flera gästtalare var inbjudna, bland dem Janken
Myrdal, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet,
agronomen Henrik Ingo och
Erland Eklund, landsbygdsprofessor vid Åbo akademi.
Ny deltagare
Det är första gången Minna
Nikula deltar i arrangemangen. Redan på färjan från Åbo
startade diskussionerna, berättar hon. Nikula representerar Studiefrämjandet i Österbotten rf.
– Vår organisation växer och
blir större. Vi strävar efter att
bli en stark organisation inom
landsbygdsutveckling.
I Finland finns 55 leadergrupper.
Studiefrämjandet
i Österbotten är en av de
största. Området omfattar
hela svenska Österbotten från
Kristinestad till Karleby.
Leader är en del av programmet för landsbygdsutveckling.
Det handlar om att landsbygden ska var ett attraktivt ställe
att leva på, om aktiva företa-

gare och om sysselsättning.
– Vi satsar på Leader men
vill också ha annat att stå på,
säger Minna Nikula.
Studiefrämjandet i Österbotten vill integrera byalagsverksamheten och Leaderprojektet.
– De ska gå ihop för att bli
starkare.
Liknande diskussioner pågår som bäst i hela Finland.
Men få har kommit lika långt
som Nikulas organisation.
– Vi visar vägen, skojar hon.
Ny förening
I samband med landsbygdsriksdagen bildades också
föreningen Hela Norden ska
leva. Representanter från Island, Danmark, Norge, Finland och Åland och Sverige
kommer genom föreningen
att samarbeta för att bevaka
landsbygdens intressen och ta
ställning och yttra sig gemensamt i viktiga frågor. Åland
representeras av Mikael Erickson.
– Dagens beslut är strategiskt viktigt för den nordiska
byarörelsens framtid. Lands-

Deltagare. En som medverkade i helgens landsbygdsriks-

dag är Minna Nikula, projektchef vid Studiefrämjandet i Österbotten. Hon tror på en samgång mellan byalagsverksamhet och
Leaderprojekt.
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bygdsfrågorna omfattar alla
politikområden och erfarenhetsutbyte över nationsgränserna är därför helt nödvändigt, säger Karl-Erik Nilsson,
ordförande i den nybildade
interimstyrelsen.
Helgens möten präglades
av en stark framtidstro och
deltagarna konstaterade att
landsbygdens attraktionskraft

blir allt starkare. Detta visar
sig bland annat i ökad energioch miljömedvetenhet och
livsstilsförändringar.
Landsbygdsriksdagen besökte också skördefesten i Jomala.
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