En Landsby i Forandring
Casestudie af et lokalt udviklingsprojekt i Sydvestmors
Resume
Dette bachelorprojekt har haft sit omdrejningspunkt omkring projektorienteret udvikling i danske yderområder. Undersøgelsens formål har
været at kortlægge, hvilken udvikling det lokale projekt Landsbyen de 7 sogne har skabt i Sydvestmors.
Undersøgelsen har haft udgangspunkt i teorien Sustainable livelihoods framework, som oprindeligt er udarbejdet til en ulandskontekst men er
overført til en dansk kontekst med fokus på udvikling i yderområder. Teorien er benyttet, fordi den ligesom strategien for udvikling i de danske
yderområder har fokus på at udvikling skal skabes af lokale kræfter ud fra de kvaliteter og kompetencer, lokalsamfundet har.
I teorien beskrives disse kvaliteter, gennem anvendelsen af 5 kapitaler, der tilsammen er beskrivende for de aktiver lokale borgere besidder og
kan anvende til at forbedre deres tilværelse. Til at undersøge dette er der foretaget interviews med borgere, der har tilknytning til Sydvestmors
og/eller Landsbyen de 7 sogne. Igennem interview med borgerne, er der blevet spurgt ind til ændringerne i kapitalerne, og hvordan disse
ændringer er værdisat af respondenterne. Dette er sat overfor de problematikker, der opleves i Sydvestmors ved affolkning og lukning af
faciliteter, med henblik på at vurdere om området er blevet bedre stillet igennem Landsbyen de 7 sognes tiltag.
Undersøgelsens resultat viser, at Landsbyen de 7 sogne har skabt ændringer i kapitalerne, og at det særligt har været gældende indenfor
human, social og økonomisk kapital. Disse ændringer har medført, at services og faciliteter i Sydvestmors har kunnet bevares, og dermed gjort
området attraktivt for dets borgere og muligvis for fremtidige tilflyttere. Resultaterne tyder på, at Landsbyen de 7 sogne har fået skabt et
attraktivt område for Sydvestmors’ borgere med bevaring af private faciliteter og aktiviteter, men der er ikke ændret på affolkningen i
området.

Social kapital
Social kapital beskriver den værdi, der opstår af netværk og grupper, der
skaber tryghed og reciprocitetsfordele. Disse netværk beskrives ofte som
fællesskaber, der bygger på en fælles identitetsopfattelse.
Indenfor den sociale kapital er der uenighed blandt respondenterne, i
forhold til hvorvidt Landsbyen de 7 sogne har styrket fællesskabet og den
fælles identitet i Sydvestmors. Ifølge nogle respondenter har Landsbyen de 7
sogne skabt et fællesskab på tværs af foreningsliv og tidligere grænser
mellem landsbyer, hvilket har skabt værdi i form af livsglæde. Andre
respondenter mener dog, at fællesskabet og identiteten på tværs ikke er
blevet styrket, og at der stadig ligger nogle udfordringer i at styrke dette.
Forskellen i udtalelserne om fællesskabet og den fælles identitet kan dermed
tolkes som et udtryk for, at der eksisterer forskellige fællesskaber i
Sydvestmors og forskellige identitetsforståelser, hvilket der blandt
respondenterne ikke er enighed om, hvorvidt Landsbyen de 7 sogne har
formået at samle til et større fællesskab og en samlet identitet.

Er lokale projekters afhængighed af
fondsmidler et udtryk for en enkelt
saltvandsindsprøjtning til
midlertidig overlevelse for et hårdt
ramt område, eller er der tale om en
bevægelse mod en økonomisk
bæredygtig udvikling?

Human kapital

Er der en fremtid for
Landsbyen de 7 sogne, når
det er den ældre generation,
der engagerer sig i projektet
og det frivillige arbejde?

Økonomisk kapital

Den humane kapital henviser blandt andet til de personlige evner og
kompetencer som mennesker besidder, og som muliggør anvendelsen af
øvrige kapitaler for at skabe udvikling.
Som følge af Landsbyen de 7 sogne er den humane kapital blevet styrket
ved at frivilligheden, som udgør en kompetence for Sydvestmors, er blevet
organiseret og koordineret som frivillig arbejdskraft. Dette har været med til
at styrke og bevare institutionerne i Sydvestmors, ved at den frivillige
arbejdskraft som kompetence har fungeret som en økonomisk besparelse.
Derudover har Landsbyen de 7 sogne styrket den humane kapital, ved at
der er tilføjet kompetencer udefra til styregruppen, som står for projektet.
Disse vedrører kompetencer i forhold til planlægning og til at kunne søge
midler til projektet, hvilket muliggør realisering af forskellige tiltag og gør
det derved muligt at skabe udvikling.

Økonomisk kapital indbefatter puljer af økonomiske aktiver, der kan være
tilgængelige for enkeltpersoner, grupper mm. Disse kan eksempelvis
omfatte opsparinger, pensioner, lånemuligheder eller lignende.
I forbindelse med den økonomiske kapital har Landsbyen de 7 sogne ikke
haft til hensigt at styrke denne igennem oprettelsen af arbejdspladser i
Sydvestmors. Den økonomiske kapital er dog styrket, idet Landsbyen de 7
sogne har skaffet eksterne økonomiske midler fra fonde til realiseringen af
projekter og fysiske tiltag i Sydvestmors.

Fysisk kapital

Natur kapital
Naturkapital omfatter ikke-menneskeskabte objekter, eksempel
naturressourcer, landarealer, skove osv. der leverer de ydelser og
services som er nødvendige for mennesker.
Naturkapitalen er den af de fem kapitaler, hvor der er sket færrest
ændringer som følge af Landsbyen de 7 sogne. På nuværende tidspunkt er
kapitalen blev styrket ved opsætning af et fugleobservationstårn, hvorved
adgangen til naturen og brugen af denne er styrket. Landsbyen de 7 sogne
har dog lagt planer for fremtidige tiltag, der kan styrke naturkapitalen i, og
som understøtter bedre adgang til naturen.

Fysisk kapital beskrives også nogle gange som produceret kapital i den
forstand, at det omhandler menneskelige producerede ting, der muliggør,
at mennesker kan agere mere produktivt og effektivt.
Den fysiske kapital i Sydvestmors er på baggrund af Landsbyen de 7 sogne
blevet styrket ved, at der er sket en omstrukturering af faciliteterne i
Sydvestmors, så området har imødekommet tendensen med lukning af
private og offentlige faciliteter, og dermed bevaret nogle af disse.
Bevarelsen og omstruktureringen af faciliteterne og institutioner har
betydet et stærkere samarbejde indbyrdes mellem disse, og at der skabes
gensidige fordele mellem disse.

Er det retfærdigt at have
en udviklingsstrategi, der
kræver mere af borgerne i
yderområder end borgere i
byområder?

Er udviklingsstrategien for
yderområder i Danmark en
ubevidst prioritering af
udvikling i nogle
yderområder og afvikling i
andre?

Udviklingsstrategier
Eksterne påvirkninger
Samfundstendenser, såsom
urbanisering og centralisering, skabes
af samfundsstrukturer og processer og
påvirker borgerne i Sydvestmors’ måde
at leve på. Tendenserne påvirker
Sydvestmors ved, at der sker en
fraflytning fra området og en lukning
af faciliteter, hvilket har indflydelse på
borgerne i Sydvestmors’ levevis.
Samfundstendenser marginaliserer
Sydvestmors i forhold til
vækstcentrene, og medfører dårligere
forudsætninger for at opretholde
levevisen og skabe udvikling i
Sydvestmors.
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”Levevis”
De fem kapitaler henviser til forskellige
former for aktiver, der er et udtryk for
borgernes’ levevis, og som kan mobiliseres
med det formål at skabe udvikling mod en
forbedret levevis. De fem kapitaler er alle
lige vigtige og nødvendige for at
opretholde eller forbedre en persons
levevis men udgør hver især forskellige
dele af en persons livsgrundlag.
Kapitalerne kan anskues som de
tilgængelige ”puljer”, der er til rådighed,
som kan mobiliseres eller substitueres
med hinanden for at opnå en bedre
levevis.

Strukturer og processer
Strukturer og processer omfatter de offentlige
eller private aktører som er med til at diktere
rammerne, for hvordan der skabes udvikling i
danske yderområder. I Danmark beskrives
dette ved, at udvikling skal ske gennem
satsning på de stedbundne ressourcer, såsom
stærke lokale fællesskaber eller de naturlige
omgivelser. Det er på de præmisser, at der kan
skabes lokal udvikling i yderområderne.

Strategier mod forbedret levevis
I Sydvestmors er der igangsat et
lokalt udviklingsprojekt,
Landsbyen de 7 sogne, som har til
hensigt at imødekomme de
samfundstendenser, som påvirker
borgernes levevis indenfor de
rammer, som strukturer og
processer dikterer. Landsbyen de
7 sogne har til hensigt at skabe
en netværkslandsby, hvor fire
lokale borgerforeninger arbejder
sammen om at dele og sikre
bevarelsen af faciliteter og
aktiviteter i Sydvestmors, og
derved gøre området attraktivt i
forhold til fastholdelse og
tiltrækning af borgere.

Forbedret levevis
Landsbyen de 7 sogne har været med til
at oprette og bevare faciliteter og
aktiviteter i Sydvestmors gennem et
alternativt system, der særligt bygger på
frivillige kræfter fra den ældre generation
i området. Landsbyen de 7 sogne har fået
skabt en succeshistorie i Sydvestmors,
hvilket har bevirket, at det er blevet
nemmere at tiltrække fondsmidler til
gennemførelse af fremtidige tiltag.
Landsbyen de 7 sogne har derved sikret
rammerne for det “det gode liv” i
Sydvestmors gennem bevaring af
faciliteter og aktiviteter i lokalområdet,
men har ikke ændret på den affolkning
som området udsættes for.
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