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 Kampen om jordens jordar – kommer Thomas Malthus att få rätt ändå till slut? 

 Europeiska landsbygdsnätverk enas 

 Närdemokratin förutsätter nya handlingsmodeller och attitydförändringar visar 

Sandbergs och Pihlajas utredning 

 Kommunerna viktig för landsbygdens utveckling – läs svenska Landsbygdsnätverkets 

nyhetsbrev 

 Landsbygdsrörelsen är inte i fas med politiken – HSSL:s ordförande Inez 

Abrahamzons reflektioner efter Landsbygdsriksdagen 

 Läs även detta: *Tillväxt och utveckling – olika saker? *Leader-programmet har flyt i 

Bryssel *Debatt om skärgårdstrafiken gick över styr på Åland *Vem talar för 

landsbygden i Lovisa? 

 

 

Cit: ”Historien visar dessutom med all tydlighet att en person, en tanke och en handling 

kan förändra världen. Gandhi fick det brittiska imperiet att tänka om. En 

landsbygdsrörelse som breder ut sig över hela Europa, kommer med all säkerhet att 

förändra omvärlden, frågan är inte om utan när.” 

Den ena av Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) två ordföranden Inez 

Abrahamzon som reflekterar över den svenska Landsbygdsriksdagen i Blekinge 6-9.9. 

Själv är hon säker på att landsbygdsfrågorna kommer att bli valfrågor i Sverige 2014, 

en process som faktiskt redan startat och kommer att bli svårstoppad om Sjöstedt, 

Fridolin och Romson fortsätter att lyfta landsbygdsperspektivet i medier och debatter. 

(HSSL:s bloggar, http://bloggar.helasverige.se/2012/09/hur-bygger-vi-landet-och-

vem-gor-jobbet/). 

 

”Vi måste våga förnya kommunstrukturen för att ha tillräckligt med pengar över för 

service och regional utveckling.” 
Statsminister Jyrki Katainen som anser att statens resurser inte räcker för att 

kompensera för det utgiftstryck som uppstår om inget görs (Österbottens Tidning 

18.9). 

 

”Vi kan säga som så, om byn mår bra så mår banken bra.” 

Yttermark Sparbanks VD Niklas Näsman som menar att deras bedömning är att båda 

mår bra, sett till bankens hundraåriga historia. Sparbanken har en marknadsandel på 

80-85 procent i kärnområdet, d.v.s. i byn som har kring 1000 invånare. 

Jordbruksnäringen står för ca 40 procent av bankens kreditstock (Vasabladet 18.9). 

 

 

http://bloggar.helasverige.se/2012/09/hur-bygger-vi-landet-och-vem-gor-jobbet/
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KAMPEN OM JORDENS JORDAR – KOMMER THOMAS MALTHUS ATT FÅ RÄTT 

ÄNDÅ TILL SLUT? 

Jordens begränsade ytor skall räcka till för 

mat till snart nio miljarder människor – 

föda åt våra köttdjur, bränsle till våra bilar, 

skog till vårt papper, bomull till våra kläd-

er, och dessutom skall helst jordens skogar 

lämnas orörda för att stabilisera klimatet. 

Humanekologen och ekonomen Kenneth 

Hermele har gjort fältstudier i Brasilien, där 

man sedan 40 år tillbaka odlar sockerrör till 

biobränsle. ”Inte ens i ett jätteland som 

Brasilien räcker jorden till för att odla både 

biobränsle, mat och föda åt boskap, utan att 

det får allvarliga konsekvenser för klimat 

och biologisk mångfald”, säger Hermele. Biobränsle odlas inte i regnskogen, men odlingen av 

sockerrör tränger bort sojan som i sin tur expanderar över betesmark, och ny betesmark finner 

man i Amazonas. Konkurrensen om odlingsbar jord har skärpts mycket på senare år, där rika 

länder lägger under sig mark i fattiga länder, vilket sker genom handel och ojämnt utbyte av 

ekologiska resurser, genom utlokalisering av smutsig industri och genom dumpning av 

miljösopor. ”Ett resultat av denna kamp om jordens 

jordar är det nygamla fenomenet ”land grabbing””, säger 

Hermele. Jordhungriga aktörer – allt från länder till före-

tag och pensionsstiftelser – investerar i mark i fattiga 

länder, ett mönster som bara alltför mycket påminner 

om den koloniala arbetsfördelningen. Kenneth Hermele 

argumenterar för att Thomas Malthus (1766-1834) 

kanske kommer att få rätt ändå till slut. Malthus ansåg 

att befolkningen i Storbritannien ökade mycket snabbare 

än produktionen av mat, vilket ofrånkomligt kommer att 

leda till svält. Teorin fick ett enormt genomslag under 

början av 1800-talet, men ansågs sedan föråldrad när ny 

teknik, fossila bränslen och den koloniala expansionen 

ändrade på förutsättningarna. Hermele menar att vi i dag 

är tillbaka vid de gränser som Malthus såg. Hermele 

disputerade 22.9 vid Lunds universitet genom att visa att 

kampen om marken just nu skärps i snabb takt. Land 

Matters – Agrofuels, Unequal Exchange, and Appro-

priation of Ecological Space är titeln på avhandlingen. Uppgifterna är från ett 

pressmeddelande från (17.9) Lunds universitet och finns under webbadressen 

http://www.lu.se/o.o.i.s?id=708&news_item=8534. Själva avhandlingen finns på 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2969351&fileOId=2969

357. 

 

EUROPEISKA LANDSBYGDSNÄTVERK ENAS 

Den svenska Landsbygdsriksdagen, som hölls i Ronneby 6-9.9, hade fokus på utvecklingen av 

europeisk signifikans. Fusionen av de två alleuropeiska landsbygdsnätverken, the European 

Rural Alliance (ERA) och European Rural Community Association (ERCA) kommer att bana 

väg för ett större nätverk i enandet av landsbygdens folk i hela Europa för att nå 

beslutsfattarna i Bryssel. Det nya nätverket kommer också att ena tusentals 

http://www.lu.se/o.o.i.s?id=708&news_item=8534
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2969351&fileOId=2969357
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Bert Broekhuis och Eero Uusitalo 

landsbygdssamhällen i Europa för att knyta kontakter och utbyta 

erfarenheter inom landsbygdsutvecklingsarbete. De europeiska 

nätverken åtar sig också att initiera den första europeiska lands-

bygdsriksdagen, som skall hållas inom de två närmste åren. Det 

här ger en direkt länk till politiker och beslutsfattare på euro-

peisk och nationell nivå. Staffan Bond, verksamhetsansvarig 

för den svenska byarörelsen Hela Sverige ska leva, säger: 

"Jag är glad att vi beslutade fusionera de två nätverken. 

Enhet ger kraft! Det stora stödet för en europeisk lands-

bygdsriksdag möjliggör ett annat viktigt steg. Jag 

hoppas vi kan ordna den första europeiska landsbygds-

riksdagen i Bryssel sent på hösten 2013, uppbackad 

av Europaparlamentariker från ett flertal länder. 

Tilltänkta svenska Europaparlamentariker har 

redan inbjudit oss till ett förberedande möte". 

 

På tal om dessa betydelsefulla resultat, så säger 

Eero Uusitalo, ordförande för ERA: "Lands-

bygdsärenden är komplexa med så många 

intressegrupper, att vi måste skapa en europeisk 

landsbygdsröst och policy, steg för steg. Om vi 

vill gå vidare, vilket vi vill, behöver vi en 

gemensam plattform för att ta hand om våra 

gemensamma europeiska landsbygdsärenden och 

-frågor. Det här vill ena oss att dra fördel av 

kunskapen från erfarenheter överallt i Europa, 

och att influera politiskt. EU behöver en verklig 

landsbygdspartner, därför att vi måste förbättra, 

tillsammans, EU-verktyg för landsbygdsut-

veckling". Bert Broekhuis, ordförande för ERCA, 

säger: "Landsbygdsområden består av många 

olika slags människor och många olika sorters 

arbeten, och landsbygdspolitiken måste åter-

spegla det att vi fortsätter ha levande landsbygds-

samhällen. Vi välkomnar deltagande från alla 

landsbygdsintressenter och -aktörer till detta 

nätverk, men vi står för vida intressen på landsbygdsområden. Den nya organisationen är en 

partner till EU och till nationella regeringar. Vi ser framemot våra framtidssamarbeten". 

 

ERCA är nätverk för den nationella och regionala landsbygdsrörelsen i Europa för att dela 

och stärka deras arbete och för att höja rösten på landsbygdsområden. 

Webbsida: http://www.ruralcommunities.eu 

För information kontakta: Staffan Bond, 0046-70-534 1350 

 

ERA är en plattform för koordinering och intresseyttring för landsbygdsnätverk i hela 

Europa. 

Webbsida: http://www.europeanrural.eu 

För information kontakta: Peter Backa, peter.backa@ssc.fi, 00358-40-595 0444 

Texten är översatt från ett pressmeddelande från ERCA och ERA och finns på ERCA:s 

hemsida under adress http://www.ruralcommunities.eu/news.asp. 

http://www.ruralcommunities.eu/
http://www.europeanrural.eu/
http://www.ruralcommunities.eu/news.asp


 

NÄRDEMOKRATIN FÖRUTSÄTTER NYA HANDLINGSMODELLER OCH 

ATTITYDFÖRÄNDRINGAR VISAR SANDBERGS OCH PIHLAJAS UTREDNING 

Om man vill att kommuninvånarna på ett verkligt sätt 

skall kunna påverka den egna närmiljön och tjänst-

erna, även på andra sätt än via representanter som 

valts i val, bör invånarnas delaktighet utvidgas att 

också omfatta kommunernas planerings-, service- och 

beslutsfattandesystem. Det här framgår ur utredning-

en Regional demokrati, som beställts av finansmini-

steriet och justitieministeriet, och som gavs ut 18.9. I 

utredningen kartlades närdemokratins regionala 

handlingsmodeller i vårt land och de utvärderades 

såväl ur kommunorganisationens som ur kommunin-

vånarnas perspektiv. Samtidigt publicerades också två 

utredningar som gjorts av justitieministeriet - i den 

ena utvärderas möjligheterna att utveckla kommun-

interna valdistrikt och i den andra utvärderas olika 

medborgarfora. "Utredningshelheten skapar värdefull 

information för beredningen av totalrevisionen av 

kommunallagen som inletts nyligen. Ett mål med 

kommunreformen är att förstärka närdemokratin och 

det lokala deltagandet. Utredningarna genererar ytterligare information om utvecklandet av 

den praktiska verksamheten i kommunerna", konstaterade förvaltnings- och kommunminister 

Henna Virkkunen under publiceringstillställningen. "Kommunreformen medför förändringar 

för de finländska kommunerna och kommuninvånarna. Behovet av att utveckla närdemokratin 

ökas även av de senaste årtiondenas förändringar i medborgarnas deltagningssätt och de 

kommunala förtroendevaldas ställning. Just nu är det läge att förstärka närdemokrati, såväl i 

fråga om kommunernas egna förfaranden som på kommunallagsnivå", konstaterade å sin sida 

justitieminister Anna-Maja Henriksson. 

 

Enligt Sandbergs och Pihjalas utredning är invånarnas möjligheter att påverka den 

kommunala planeringen och beslutsfattandet via de regionala närdemokratiorganen ofta 

svaga. I utredningen föreslås konkreta åtgärder för organisering av invånarnas delaktighet och 

inflytande. Det första förslaget betonar förstärkningen av lokala samfund och 

medborgarsamhället, där ett sätt är att utöka och utveckla samarbetet mellan kommunen, 

invånarna och de olika delområdena i kommunen på ett planmässigare och mera interaktivt 

sätt än i dagsläget. För det andra föreslås att kommunallagen skulle innehålla bestämmelser 

om regionala nämnder som grundas för de olika delområdena inom kommunen, och som 

skulle delta i ordnandet av servicen och i utvecklandet av området. Via de regionala 

nämnderna föreslås kommuninvånarna få verklig planerings-, besluts-, handlings- och 

budgetbehörighet. Det tredje förslaget utgår från tanken att det finns uppgifter som lokalt kan 

skötas på ett bättre och effektivare sätt och i mindre skala än i en stor kommun. I den 

närkommunmodell som föreslås i utredningen ges de nuvarande kommunerna möjlighet att i 

en sammanslagningssituation fortsätta sin verksamhet i egenskap av närkommun. 

 



Enligt justitieministeriets utredning kan fördelarna med 

kommuninterna valdistrikt vara bl.a. att den representativa 

demokratin förstärks i och med att samtliga områden i 

kommunen garanteras representation i fullmäktige, vilket 

kunde förbättra kommuninvånarnas inflytelsemöjligheter 

och utöka röstningsaktiviteten. Eventuella nackdelar med 

kommuninterna valdistrikt kunde vara att lokala intres-

sen förstärks för mycket, och som kunde bromsa upp det 

kommunala beslutsfattandet. Justitieministeriet utredde 

hur modellerna för medborgarfora används till stöd för 

representativt beslutsfattande, samt hur de kunde 

tillämpas i takt med att kommunreformen framskrider. I 

utredningen konstateras det att medborgarfora lämpar 

sig väl för medborgardelaktighet på lokal nivå, och att 

de t.ex. kunde ordnas i syfte att utreda medborgaropini-

onen före en sammanslagning, eller då det gäller ser-

viceutvecklandet, planläggningen och närdemokratin. I 

utredningen konstateras även att medborgarfora kan 

utöka jämställdheten i fråga om deltagandet, motivera 

kommuninvånarna till att delta, samt förstärka besluts-

fattandets legitimitet hos nya administrativa enheter. 

Medborgarfora kan även förbättra kvaliteten hos del-

tagandet och beslutsfattandet genom att ge upphov till 

en upplyst och genomtänkt medborgaropinion. Diskussionen om utvecklandet av 

närdemokrati går vidare på dinasikt.fi-forumet. Se adressen http://otakantaa.fi/sv-

FI/Projekt/Nardemokratiutredningarna_for_kommunreformen_har_publicerats__ta_stallning

Uppgifterna är från finansministeriets och justitieministeriets pressmeddelande och finns på 

http://www.vm.fi/vm/sv/03_pressmeddelanden_och_tal/01_pressmeddelanden/20120918Naer

dem/name.jsp med länkar till utredningarna. 

 

KOMMUNERNA VIKTIG FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING – LÄS SVENSKA 

LANDSBYGDSNÄTVERKETS NYHETSBREV 

De allra flesta av Sveriges 290 kommuner har en eller 

flera landsbygder inom sina gränser, och då väldigt 

många regleringar, tillstånd och strategiska beslut etc. 

hanteras av kommunerna, säger det sig självt att 

kommunerna spelar en oerhört stor roll för hur landets 

landsbygder utvecklar sig. Självklart kan det inte vara 

samma lösningar överallt, men likafullt finns det 

mycket att lära av varandra i form av goda exempel 

eller på annat sätt. Vissa kommuner är utpräglade 

jordbruks-, fiske- eller skogskommuner, vilket gör att 

dessa huvudnäringar får en framstående position i det 

strategiska arbetet. I andra mer ”stadsmiljökommuner” 

får landsbygderna ofta en undanskymd roll. I vissa fall 

vill vi att landsbygden skall bevaras på ett särskilt sätt 

och ibland att den skall utvecklas i en viss riktning, 

men jag tror det viktigaste är att det finns ett engage-

mang och en levande dialog om landsbygdernas 

utveckling på kommunal nivå, likaväl som på regional 

http://otakantaa.fi/sv-FI/Projekt/Nardemokratiutredningarna_for_kommunreformen_har_publicerats__ta_stallning
http://otakantaa.fi/sv-FI/Projekt/Nardemokratiutredningarna_for_kommunreformen_har_publicerats__ta_stallning
http://www.vm.fi/vm/sv/03_pressmeddelanden_och_tal/01_pressmeddelanden/20120918Naerdem/name.jsp
http://www.vm.fi/vm/sv/03_pressmeddelanden_och_tal/01_pressmeddelanden/20120918Naerdem/name.jsp


och nationell nivå. ”Några arbetsgrupper inom nätverket (samarbete mellan 

Landsbygdsnätverket, Jordbruksverket, samt Sveriges Kommuner och Landsting), exempelvis 

plangruppen, har tydliggjort vad som kan hända när en kommun verkligen engagerar sig i och 

utarbetar strategier för dess landsbygder. Detta vill jag gärna se mer av. Jag tror det är sådant 

arbete som gör att satsningar inom landsbygdsprogrammet också verkligen ger stora och 

långsiktiga effekter”, skriver avdelningschefen på landsbygdsavdelningen vid Jordbruksverket 

Niclas Purfürst, som ser fram emot ännu mer fruktbart samarbete mellan satsningar inom 

landsbygdsprogrammet och kommunernas arbete. Det här kan man läsa i ledaren för det 

svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev, Nytt från Landsbygdsnätverket. Temat för 

detta nummer handlar om kommunal landsbygdsutveckling och man kan t.ex. läsa om 

medvind för Kyrkhultsbarnen i Olofströms kommun och att nätverkande stärker kommunal 

landsbygdsutveckling. Nyhetsbrevet (nr 6/2012) finns på Landsbygdsnätverkets hemsida 

http://www.landsbygdsnatverket.se/ via länk. Se även adress 

http://www.jordbruksverket.se/formedier/nyheter/nyheter2012/nyttnatverkstarkerkommunerna

slandsbygdsutveckling.5.4a5ab4ad13995c173f28000661.html. 

 

LANDSBYGDSRÖRESEN ÄR INTE I FAS MED POLITIKEN – HSSL:s ORDFÖRANDE 

INEZ ABRAHAMZONS REFLEKTIONER EFTER LANDSBYGDSRIKSDAGEN 

Efter den svenska Landsbygdsriks-

dagen i Blekinge 6-9.9, som hade 

temat Hur bygger vi landet och vem 

gör jobbet?, har Riksorganisationen 

Hela Sverige ska levas (HSSL:s) 

ordförande Inez Abrahamzon haft 

tid för reflektioner och hon ser en 

sak tydligt. Landsbygdsrörelsen är inte i fas med politiken, och hur skulle den kunna vara det, 

när vi är så olika funtade? En viktig skillnad är att Landsbygdsriksdagen bygger på samtal och 

möten där landsbygdens frågor står i självklart fokus. Det diskuteras vitt och brett i syfte att 

problematisera och ta fram strategier, som vare sig partipolitik eller medier begriper sig på. 

En kommentar från en ledarsida var exempelvis att temat för Landsbygdsriksdagen var helt 

fel för att locka medierna, vilket är helt riktigt och faktiskt ett problem. Skriver vi det vi vill 

göra så är få intresserade. Det blir för krångligt för de allra flesta att sätta sig in i frågor som 

går på tvären, över alla politikområden, och där det är alla som har ansvar – inte någon. ”Vi 

står med andra ord inför ett val. Att försöka anpassa våra frågor och strategier så att det blir 

lätta att begripa för politiska partier och medier. Eller att fortsätta på den linje vi redan går. 

Det vill säga att försöka gör allt – gärna samtidigt – eftersom landsbygdsutveckling handlar 

om integration, service, jämställdhet, vindkraftåterbäring, skolor, affärer, folkrörelsearbete, 

ungdomsfrågor, vägar och bredband … Ja, stort och smått om vartannat.” Vi vet att 

framgångarna lokalt i stor utsträckning bygger på erfarenhetsutbyte. Förmågan att 

tillsammans hitta nya former som löser många av de problem som gårdagens tänkesätt skapat, 

är avgörande. För om vi gör som vanligt utarmas särskilt glesbygden, och personligen tror jag 

att vi behöver vara lite mer obekväma och till och med mer olydiga. För vi behöver flytta ett 

och annat berg som står i vägen för utvecklingen, och det tar alldeles för lång tid om vi 

dessutom skall be om lov för varje sten. ”Jag är dock övertygad om att vi behöver påverka 

våra politiker. Och jag tror mer på klarspråk än att försöka transformera vårt sätt att tala, tänka 

och beskriva, så att det passar in i rådande begreppssystem för politik och medier, för där är 

storstaden norm. Vare sig de är medvetna om det eller inte. Jag tror att vi ska vara modiga, 

professionella och fortsätta med att sätta fokus på det lokala. För all utveckling är lokal, även 

den globala. För den goda utvecklingens minsta beståndsdel är alltid att någon gör något 

lokalt som är bra för den själv och för andra. Och lokala projekt leder till kommunal, regional, 

http://www.landsbygdsnatverket.se/
http://www.jordbruksverket.se/formedier/nyheter/nyheter2012/nyttnatverkstarkerkommunernaslandsbygdsutveckling.5.4a5ab4ad13995c173f28000661.html
http://www.jordbruksverket.se/formedier/nyheter/nyheter2012/nyttnatverkstarkerkommunernaslandsbygdsutveckling.5.4a5ab4ad13995c173f28000661.html


”Vi utvecklar konceptet med 

landsbygdsutveckling som 

konsulter i Moçambique. Nu 

överväger de att införa det på 

EU-nivå också.” 
 

Petri Rinne om att Leader-experter redan job-

bar inom ramen för Finlands utvecklingspolitik 

i Moçambique. 

nationell och på så vis även global utveckling.” Uppgifterna är från ett blogginlägg av 

HSSL:s ena av två ordföranden Inez Abrahamzon och finns på organisationens hemsida 

under adressen http://bloggar.helasverige.se/2012/09/hur-bygger-vi-landet-och-vem-gor-

jobbet/. 

 

LÄS ÄVEN DETTA 

Tillväxt och utveckling – olika saker? 

Under sista skälvande timmen/minuterna av 

den svenska Landsbygdsriksdagen gästades 

man av miljö- och jordbruksutskottets ord-

förande Matilda Ernkrans (S) och lands-

bygdsminister Eskil Erlandsson (C). De 

presenterade sina drömmar utifrån Martin 

Luther Kings ord ”I have a dream”, men de 

fick också ett antal frågor från publiken. En 

handlade om tillväxt och utveckling – är det 

alltid samma sak, eller kan det vara eller bli 

motsatser? Båda uttryckte att längre fram 

kan det mycket väl vara så, att de står emot 

varandra dessa begrepp. Det kanske inte dröjer så länge. Säg bara klimatkris och finanskris, så 

begriper vi nog alla. Någon har också sagt, att om man tror på ständig tillväxt på vår planet, 

en begränsad yta, så är man endera ekonom eller tokig. Vi landsbygdsutvecklare kanske inte 

är nåt av det, men nog begriper vi. Uppgifterna är från ett blogginlägg av Riksorganisationen 

Hela Sverige ska levas ena av två ordföranden Kenneth Nilshem och finns på organisationens 

hemsida under adressen http://bloggar.helasverige.se/2012/09/tillvaxt-och-utveckling-kan-

det-vara-olika-saker/. 

 

Leader-programmet har flyt i Bryssel 

Verksamhetsledaren för regionutvecklingsorganisationen Joutsenreitti i Sastamala Petri Rinne 

har under två år innehaft ordförandeskapet för takorganisationen för EU:s Leader-program 

ELARD. Hans ställning är i sig utslagsgivande för Finlands ställning i 

landsbygdsutvecklingen, och Rinnes erfarenheter är alltigenom positiva. ”Det verkar som att 

EU-kommissionen hela tiden blivit öppnare och gett oss mera inflytande över vårt område. 

Det handlar väl om att de insett att man måste beakta allas intressen likvärdigt under den här 

pelaren, då CAP ändå är så orättvis i grunden. Kommissionen lyssnar nog på vad vi har att 

erbjuda. Vi har gjort programförslag för den nya budgetperioden. Lokala aktörer är något 

kommissionen vill bygga på”, säger 

Rinne. På två år har Leader-pro-

grammet expanderat till 2 600 

områden och ca 6 miljarder euro har 

gått genom Leader under den här 

budgetperioden. ”Det har gått till allt 

från småföretag och byainitiativ till 

infrastruktur. Egentligen borde vi få 

mera pengar, för det här är en för-

nyande kraft på det lokala planet”, 

konstaterar Rinne som hoppas att 

budgeten för landsbygdsutveckling-

en bibehålls. DG AGRI befarar 

nedskärningar, men kommissionen 
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har nog signalerat att de tänker kämpa för de här medlen och politiskt ger Europaparlamentet 

nog sitt stöd. Det är ändå överenskommet att 5 procent av landsbygdsutvecklingsmedlen är 

vikta för Leader-programmet. Uppgifterna är från tidningen Landsbygdens Folk (21.9). 

 

Debatt om skärgårdstrafiken gick över styr på Åland 

”Hela Åland lever inte om alla skriker i mun på varann”. Det här är rubriken på ledaren, 

skriven av Nina Fellman, i tidningen Nya Åland (20.9). Hon skriver bl.a. att under onsdagens 

(19.9) debatt om skärgårdstrafiken bestod oss Ålands lagting med spiken i kistan för en 

fortsättning på gällande kommunindelning. Maken till knutpatriotisk skitkastardebatt har man 

sällan hört, och alla gamla argument som någonsin framförts mellan rivaliserande klaner kom 

fram. 

Här kommer Fellmans förslag till konkret förändring. 

1. Slå samman de åländska kommunerna till en stark enhet. Ålands kommun skall ha 

ansvaret för all serviceproduktion som faller inom den kommunala sektorn, från hälso- och 

sjukvård, till skola, omsorg, trafik och allt annat som berör människors vardag. 

2. Renodla lagtingets och landskapsregeringens ansvar. På landskapsnivån skall lagar stiftas 

och lagarnas efterlevnad övervakas. Landskapsförvaltningen skall bestå av myndigheter 

med kontrolluppdrag och en lagberedning med tillräckliga resurser. Förvaltningen skall ge 

den politiska nivån ett bra beslutsunderlag. 

3. Våra politiker skall vara politiker, och syssla med övergripande frågor, framtidsplanering 

och strukturer. De ska inte stå med skurvattnet till knäna med verkställande uppdrag, som 

att göra om turlistor. 

4. Upprätta byaråd, sockenråd, kommunråd eller vad man väljer att kalla det, som samlar 

människor lokalt för saker de verkligen känner för. Om sanningen skall fram har ju inte 

rusningen varit stor till att engagera sig politiskt, men kanske om det inom givna ramar 

handlar om att göra konkreta saker tillsammans. 

Uppgifterna är från webbplatsen nyan.ax och finns på adressen http://www.nyan.ax/ledaren/. 

 

Vem talar för landsbygden i Lovisa? 

"De flesta av oss vill ha en levande landsbygd också i 

framtiden. Vi vill njuta av de vackra vyerna med fro-

diga åkrar och gröna ängar där korna betar. Vi vill ha 

kvar byskolan, bybutiken, biblioteket - vi vill ha kvar 

människorna som gör landsbygden levande. Många 

av oss som när dessa visioner bor i staden, och intres-

set för en levande landsbygd tar lätt slut när det blir 

prat om pengar." Om landsbygden i Lovisanejden 

skall vara levande också i framtiden, måste struktu-

rerna stärkas nu, men gratis lyckas det inte. När den 

nya staden föddes lovade man att trygga en väl funge-

rande kommunal basservice nära invånarna, och kom-

munerna som gick med på samgång fick ett tillfälligt, 

statligt bidrag som kallades morotspengar och skulle göra motsträviga förtroendevalda vänligt 

sinnade till kommunsammanslagningar. En del av morotspengarna har dirigerats till 

underhållet av enskilda vägar och använts till att göra vägarna bättre och säkrare. Även det 

årliga vinterunderhållet på landsbygden har understötts med morotspengar, men som nu är 

slut och därför föreslås också att anslaget för underhåll av enskilda vägar minskas. Väglagen 

måste då punga ut en större del av sina egna pengar för underhållet, sådant som vi som bor i 

centrum anser vara självklar service bekostad med skattepengar. Men invånarna på 

glesbygden är också skattebetalare med rätt att kräva sin del av resurserna. Svenska 
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folkpartiet har föreslagit att anslagen till vägunderhållet på de enskilda vägarna borde höjas 

för att kompensera att de s.k. morotspengarna uteblir. Men från stadens förvaltning taktiserar 

man och skjuter upp behandlingen av motionen till en tidpunkt när budgeten redan är 

fastslagen. Inte alla, men många upplever att frågor som är viktiga för livet på glesbygden 

nonchaleras, och därför är kommunalvalet om en månad avgörande för hur glesbygdens 

utmaningar tacklas under nästa fullmäktigeperiod. Partierna har inte haft lätt att hitta 

kandidater till valet. Det är i nämnderna som ärendena diskuteras, och till stor del avgörs. 

Nästa period har inte stadsdelarna - Liljendal, Strömfors och Pernå - garanterad representation 

i nämnderna, och det hänger på väljarna vilka personer som sitter i nämnderna. För att se till 

att nämnderna, och fullmäktige, representerar hela Lovisa, borde listorna fyllas med 

kandidater från hela Lovisa, för om man upplever att det saknas kandidater som driver den 

egna byns eller stadsdelens intressen väljer många att låta bli att rösta. Uppgifterna är från 

ledaren, skriven av nyhetschefen Helén Kurri, i tidningen Östra Nyland (14.9) och finns på 

webbplatsen ostnyland.fi under adressen http://www.ostnyland.fi/ledare/2012-09-14/vem-for-

landsbygdens-talan-i-lovisa. 

 

 

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, som utkommer en gång i veckan med Svenska temagruppen (SveT) inom 

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) som samarbetspart, 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 

byaföreningarna 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@studiecentralen.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. 

Hänvisa hellre till webbsidor för mer 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@studiecentralen.fi. Ifall 

någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan. 
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