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"Foltusera hellre på resurser än brister"
O - Man kan inte
göra någonting med
en brist, sade peter
Backa, och gick rakt
pä kärnan i den
ABCD-metod som
han pa Landsbygds-
politiska samar-
betsgruppens väg-
nar kommit for att
lansera i Raseborg.

Våsha Nytanrt tisdag 4 februari 2Ot4

I sådana banor resonerar man i
samarbetsgruppen och i det identi_
tetsbaserade landsbygdsnätuerket
(IDNET) inom den.

kussionsmöte i Ekenäs som samla-
de dryga trettiotalet beslutsfattare
och bya-aktivister.

'Annorluncla snart,'
Peter Backas argumentation för
ABCD-metoden, för att utgå från och
Iita till karttagda och existerande lo-
kala resurse4 stannade heller inte
vid påpekander att det inte grär att gö_

BLANDAÎ, Beslutsfattare och bya-aKivister lät sig informeras

gsominte
sig sakna.

i dagens läge h*¿r", orn ffi IJ.T
dygd av nödvändigheten.

- Sådantvi förväntatoss -service-
kommerinte attfìnnas, fastän den är
vál fungerande och behövlig.

-Tidigare harman förväntat sig att
om det finns ett problem, såfinnJdet
också någon instans i samhället som
fixar det.
- Det ár inte nödvändigtvis så det

kommer att se ut. Jag tror den verk-
lighet vi lever i kommer att se an-
norlundautganska snart, sade han
med enhänvisning till olika sparpa-

ket och reformer som "regnar över"
kommunerna

"Understöder varmt"
Kommunreformen, social- och häl-
sovårdsreformen och olika sparpa-
ket ár aktuella.

Nya krav på samarbete mellan oli_

ne¡ uppstår i en sits där statens kon-
kurrenskraft blir ettviktigare mål än
väIflárdsstaten.

Sammantaget bäddar allt det här
för nya arbetsmetoder och nya sätt
att se på demokrati, resonerar man
i samarbetsgruppen.

Och stadsfu Ilmäktiges ordförande
Thomas Blomqvist applåderar den
metod man nu alltså helt konkret vill
Iansera.

-Jag understöder den varmt, sade
han och noterade, att det är lätt hänt
att fokusera på det som inte âr bra.

Lista'ined det bästa
Att ta vara på lokala resurser, inte
minst i en så vidsträckt kornmun
som Raseborg, ¿ir viktigt.
Viktigt är likaså an vidmakthåI_

Ia en atmosfår, en kultur, där man
vågar göra saker - inklusive sådant
som missþkas. Detfår integå så, att
de som har attfattabeslutinte vågar

göra något alls av rädsla för att nå-
gonting skall gå fel!

Då staden Raseborg skulle till an
födas, satte man sig ned och listade
de positiva drag man fann i grann-
kommunernaEkenäs, Karis och po-
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av Peter Backa som framhöil att ailt inte kommer att bri vid det gamra..
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