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Välkommen till RELOCALs fjärde nyhetsbrev  

RELOCAL undersöker hur platser och lokala samhällen kan stärka sitt engagemang i utformningen och 

implementeringen av europeisk sammanhållningspolitik för att uppnå högre nivåer av rumslig rättvisa 

och sammanhållning. Den ekonomiska och finansiella krisen med start 2008 ökade ojämlikheterna inom 

Europa vilket också utmanade EU-policy inom fältet (den europeiska sociala modellen). I en kontext av 

ökad social och ekonomisk ojämlikhet är en utgångspunkt för RELOCAL-projektet att lokala processer 

och platsbaserad politik och policy kan skapa ett positivt bidrag till rumslig rättvisa och demokratisk 

egenmakt. 

 

Forskningsprojektet är baserat på 33 fallstudier i elva europeiska länder som exemplifierar 

utvecklingsutmaningar relaterade till rumslig rättvisa. Fallen valdes för att skapa en balanserad 

representation av olika institutionella system och strukturer. Baserat på resultat från fallstudierna har 

forskarna genom ett jämförande perspektiv identifierat faktorer som påverkar effekterna av 

platsbaserade arbetssätt och åtgärder. Ett vidare syfte är också att skapa större fokus på 

sammanhållning, territoriell utveckling och annan EU-politik riktat mot den lokala nivån. 

 

Nedan presenteras kort de 33 fallstudierna. För mer information om varje individuell fallstudie, klicka 

här: https://relocal.eu/all-cases/ 

 

Spatial Justice & Stronger Urban-Rural Partnership 

Northumberland Uplands Local Action Group 

Northumberland – United Kingdom 

 
Denna fallstudie fokuserar på en volontärstyrd 

rural hållbarhetsinsats (inom ramen för LEADER) 

med fokus på att utveckla 

finansieringsmöjligheterna inom glest befolkade 

områden.  

 

https://relocal.eu/all-cases/
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Smart Countryside 

Ostwestfalen-Lippe – Germany  

 
Denna insats syftar till att motverka demografiska 

utmaningar genom att främja digital 

transformation i en rural region. Insatsen 

behandlar infrastruktur för byar och tränar 

lokalbefolkningen i digitala teknologier genom nya 

former för civilt engagemang. 
 

Micro-Regional Association Mara-Natur 

Maramures County – Romania 

 
Denna fallstudie fokuserar på en lokal organisation 

som förvaltar LEADER-medel för ett stort antal 

ekonomiska och offentliga initiativ i 18 lokala 

samhällen i en tidigare gruvregion. Studien visar att 

lokala aktörer efterfrågar storskaliga administrativa 

reformer i regionen.  

 
 

Rural Public Spaces  

Domachowo, Potarzyce and Stara Krobi – Poland  
 

En fallstudie som uppmärksammar hur tre polska 

byar lyckas skapa sociala band, nya initiativ och 

lokal sammankoppling i tidigare isolerade områden 

och sektorer.  

 

 

The Goth Village Thematic 

Masłomęcz – Poland  

 
Ett unikt exempel på ett lokalt samhälle som har 

omdefinierat sin identitet och starka 

platstillhörighet för att skapa ekonomisk, social och 

kulturell utveckling.  
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The Balaton Uplands Local Action Group 

Balaton Uplands – Hungary  

 

Denna fallstudie undersöker implementeringen av 

LEADER programmet i Batalon Uplands och dess 

utvecklingsåtgärder i form av mer effektiv 

användning av personal.  

 

 

The Producer Organisation 

Szentes – Hungary  

 

Denna fallstudie undersöker om en specifik form 

av kooperativ organisation, som går ut på att 

försvara småföretagens intressen och som stöds 

av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, kan eller 

inte kan förhindra utarmning av landsbygden.  

 
 

Strengthening Communities  

Isle of Lewis, Western Isles – United Kingdom  

 
En analys av hur platsbaserade insatser, 

genomförda inom ramen för den skotska 

regeringens utvecklingsavdelning, HIE, har tacklat 

rumsliga orättvisor på ön Lewis. Lewis är en del av 

de Västra öarna på Skottlands västkust.  
 

 

Spatial Justice & Regional Economic Development Strategies 

 

Monistrol 2020 Strategic Plan  

Monistrol de Monserrat – Spain  

 
Monistrol de Monserrat är granskat som ett 

framgångsexempel, där man har omdefinierat befintliga 

sociala-och naturresurser för att bekämpa problem som 

idag påverkar många små europeiska städer, samtidigt 

som man har främjat det lokala perspektivet.  

 



 

   

 
RELOCAL has received funding from the European Union's Horizon 2020 

research and innovation programme under Grant Agreement Nº 727097 

 

            Autumn 2019 – Newsletter IV 

 @h2020relocal       www.relocal.eu 
Resituating the Local in Cohesion and Territorial Development 

 

Euralens - Local initiative to redevelop Pas-de-

Calais mining basin 

Pas-de-Calais – France 

 
Denna fallstudie undersöker en kombinerad insats med 

aktörer från flera samhällssektorer i en fransk före detta 

gruvregion. Insatsen har som syfte att katalysera lokal 

utveckling underifrån samt skapa en strategi för lokal 

styrning.  

 

 

Lieksa 2030 Development Strategy  

Lieksa – Finland  

 
Den rurala finska staden Lieksa står inför problem 

relaterade till fortsatt befolkningsminskning, perifert 

läge (dålig tillgänglighet) i såväl regionala som nationella 

sammanhang och avtagande ekonomiska resurser. 

Denna fallstudie undersöker hur kommunledningen i 

Lieksa förändrat sin strategi för lokala 

myndighetsprocesser i genomförandet av stadens 

utvecklingsprogram för att skydda stadens 

socioekonomiska livskraft. 

 

The Special Development Programme  

Western Macedonia – Greece 

 
Denna fallstudie analyserar ett initiativ i ett kolintensivt 

övergångsområde som under miljömässig och 

ekonomisk press försöker utveckla alternativa 

utvecklingsvägar.  

 

 

 

The Alexander Innovation Zone 

Thessaloniki – Greece 

 
Alexander Innovation Zone är ett initiativ med syfte att 

främja rumslig rättvisa genom att stärka samspelet 

mellan forskning och företagande. Detta försöker man 

göra genom att stödja forskning, innovation och teknik 

samt  tillämpa både "top-down" och "bottom-up" -

metoder. 
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Ecosystem of Collaboration 

Karditsa – Greece 

 

Denna fallstudie fokuserar på ett projekt implementerat 

av den lokala utvecklingsenheten, tillsammans med 

andra lokala aktörer, för att minska rumslig, ekonomisk 

och social orättvisa i området. Projektet stödjer 

skapandet av nätverk inom ”Social & Solidarity 

Economy” för att främja en inkluderande utveckling.  

. 

 

Confronting the Impact of Induced Earthquakes 

Northeast Groningen – Netherlands  

 
Denna fallstudierapport analyserar rumslig rättvisa i 

kölvattnet av de täta jordbävningar som inträffar i 

regionen Nordöstra Groningen, Nederländerna. 

Jordbävningarna är orsakade av extraktion av naturgas i 

regionen. 

 

 

The Pata Cluj project 

Cluj-Napoca – Romania  

 

Denna fallstudie fokuserar på ett projekt, riktat mot det 

utsatta området Pata Rât med syfte ”att förbereda social 

integration i områdena”. Projektet skapade omedelbar 

positiv effekt genom att 10% av familjerna flyttades men 

det skapade inga politiska förändringar i staden 

gällande vräkning, bostäder eller stadsutveckling. 

 

Spatial Justice & Upgrading European Neighbourhoods  

Second Attempt: Centre for Youth and 

Socioculture 

Görlitz – Germany  

 
Denna rapport undersöker potentialen för en ideell 

ungdomsförening i en medelstor stad. Genom att 

skapa ett centrum för ungdomar och kultur syftar 

ungdomsföreningen till att aktivt engagera ungdomar 

i stadsutveckling och politiskt beslutsfattande. 

 
 



 

   

 
RELOCAL has received funding from the European Union's Horizon 2020 

research and innovation programme under Grant Agreement Nº 727097 

 

            Autumn 2019 – Newsletter IV 

 @h2020relocal       www.relocal.eu 
Resituating the Local in Cohesion and Territorial Development 

The Commission for a Socially Sustainable 

Stockholm 

Stockholm – Sweden  

 
En studie av ”Kommissionen för ett socialt hållbart 

Stockholm” och hur den arbetade fram förslag för att 

minska den allvarliga segregationen i staden.  

 

  

Rotterdam South: Nationaal Programma 

Rotterdam Zuid 

Rotterdam – Netherlands  

 

För att bekämpa den orättvisa som uppkommer till 

följd av segregation har statliga utbildningsinstitut och 

lokala företag skapat Nationaal Programma 

Rotterdam Zuid, för att samordna sina medlemmars 

åtgärder.  

 

A Homelessness Project: The PLACE/Ladywell 

‘pop-up village’ 

Lewisham – United Kingdom  

 

Som svar på Londons bostadskris tillhandahåller 

PLACE / Ladywell 'pop-up village' ett demonterbart 

lägenhetskomplex för hemlösa familjer och billiga 

kontor. Komplexet är utformat för att användas på 

lediga platser som väntar på att bebyggas och kan 

flyttas fyra eller fem gånger över en 60-årig livslängd. 

 

 

Civil-action-based local initiative in the City of 

Kotka 

Kotka – Finland 

 
Studien undersöker LEADER-verksamheten i Kotka, en 

medelstor stad i södra Finland, och två på varandra 

följande projekt fokuserade på arbetslösa, unga, 

invandrare och andra utsatta grupper.  

  

https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
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The Mălin-Codlea project 

Codlea, Brașov County – Romania  

 
Som ett resultat av projektet ”Medborgares 

ansvarstagande inom bostadspolitiken” gynnades, i 

alla fall delvis, 10% av de berörda hushållen i Mălin-

distriktet. Projektet innebar att de boende kunde köpa 

marken under sina hus. Flera juridiska och 

socioekonomiska problem med denna lösning 

kvarstår dock.  

 

 

Integrated Plan for Urban Development for the 

Plumbuita Area 

Bucharest – Romania 

  
Denna fallstudie fokuserar på en stadsutvecklingsplan 

som trots att den definierades som ”en långsiktig 

strategi för områdesutveckling riktat mot 

arbetsmarknaden och ekonomisk tillväxt” enbart 

implementerade två insatser. Den ena var ett 

övervakningssystem som förstärkte stigmatiseringen 

av de fattigaste i området, och den andra bidrog till 

förbättringar av väginfrastrukturen.   

 

 

Action Plan for the Promotion of Quality of Life 

in a Segregated Neighbourhood 

Premià de Dalt – Spain  

 
Denna fallstudie är fokuserad på ett initiativ från den 

katalanska regeringen med syfte att öka 

möjligheterna för invånarna i Santa Maria / Santa 

Anna-Tió. Detta genom utveckling av sociala program 

och förbättringar av det offentliga rummet genom 

omfattande urbana insatser.  

 

 

La Mina Neighbourhood Transformation Plan  

Sant Adrià de Besòs – Spain  

 
En fallstudie med fokus på ett av de mest utsatta 

områdena i Barcelona och på de lokala 

myndigheternas plan att förnya den urbana och 

sociala strukturen samt inkludera invånarna i 

beslutsprocessen. 
 

https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/27_RO_Case-2_Malin-Codlea_Final.pdf
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Give Kids a Chance programme 

Encs – Hungary  

 
I ett område som kännetecknas av små byar i 

ekonomisk nedgång, selektiv utvandring, mycket hög 

arbetslöshet och låg utbildningsnivå var programmet 

”Give Kids a Chance” utformat för att förbättra barns 

och deras familjers levnadsvillkor. 

  

Ten Years of Urban Regeneration in a Poor 

Neighbourhood  

György-telep – Hungary  

 
En analys av ett projekt som söker en långsiktig 

lösning på rumslig och social orättvisa i en 

missgynnad tidigare gruvkoloni med extremt hög 

andel undermåliga bostäder, mycket låg 

utbildningsnivå och hög arbetslöshet.  

 

Spatial Justice & Smarter Territorial Governance  

 

Digital Västerbotten  

Västerbotten County – Sweden  

 
Många landsbygdsområden i Europa idag följer en 

liknande trend med avbefolkning och försvagade 

ekonomier. Denna fallstudie fokuserar på det regionala 

projektet ”Digitala Västerbotten” och ger insikter om 

hur digitala lösningar kan underlätta samarbete mellan 

kommuner och därmed minska kostnader och dela 

kompetens. 

 

 

Constructing an Eco-Cité: The EPA Alzette-Belval  

Northern Lorraine – France  

 
I en kontext av avindustrialisering och arbetskraft 

omlokaliserad till Luxeburgområdet är EPA en unik 

fransk statsstyrd myndighet med utrymme att ”ta 

tillbaka” ansvaret för planering från andra 

administrativa nivåer för att planera specifika 

områden. 
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Kallikratis: Overcoming Fragmentation in 

Territorial Governance  

Volos – Greece 

  

Denna fallstudie fokuserar på "Kallikratis”, en reform i 

kommunen Volos. Fallstudien analyserar huruvida 

reformen hade effekter på den rumsliga rättvisan samt 

om den stöttar staden att bättre hantera utmaningar 

och förse medborgarna med bättre service. 
 

 

Association of Municipalities for a Coordinated 

Local Development 

Eix de la Riera de Caldes – Spain  

 
Association of Municipalities of Eix de la Riera de 

Caldes skapades för att tillhandahålla bättre och mer 

sammanhållen service till sina medborgare. Oavsiktligt 

skapades då också verktyg för att förbättra 

förhandlingskapaciteten med högre administrativa 

nivåer.  

 

 

Participatory Budget 

Łodz – Poland  

 
I denna fallstudie erbjuder staden Łodz ett exempel på 

medborgardeltagande i budgetarbetet.  

Medborgarbudgeten används som ett verktyg för att 

genomföra utvecklingsstrategin baserad på lokalt 

drivna projekt med fokus på att bygga humankapital, 

lokal medvetenhet och rumslig förändring. 

 

 

“Communal Services” Social Cooperative  
Brzenziny – Poland  

 
Ett exempel på en process med fokus på förnyelse av 

lokala resurser och sammanlänkning av teknisk 

verksamhet (renovering, modernisering och 

omvärdering) med sociala och ekonomiska aktiviteter. 
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Din åsikt är viktig! Expertenkät kommer snart 

 

Vi välkomnar dig att svara på vår expertenkät om verktyg för att bygga upp rumslig rättvisa baserat på våra 

fallstudieanalyser. Det tar högst 5 minuter av din tid och efteråt kommer du att få utskickat en 

återkopplingsrapport med resultat och åsikter från undersökningen. Enkätsvar är anonyma. 

 

Genomförda aktiviteter under 2019  

 

Oktober 2019, Imajine & RELOCAL workshop (KOMMANDE) om “Spatial disparities in Europe: from 

regions to localities to individuals”. 

Oktober 2019, RELOCAL halvdagssession på DG Regio’s Open Days (KOMMANDE) under titeln 

“Shrinking Rural Areas and Spatial Justice” I samarbete med INTERREG ESPON ESCAPE projektet. 

Juli 2019, RELOCAL session på Venice AESOP Congress om “The role of the local in improving cohesion 

and spatial justice”. 

Mars 2019, RELOCAL konferens i Łodz, involverade forskare från H2020 projekten COHESIFY, IMAJINE 

och PERCEIVE om regional rättvisa och EU cohesion policy. En diskussion kring reformeringen av 

cohesion policy och hur den nya policyn förhåller sig till social- och ekonomisk utveckling över Europa.  

 

News briefs 

 

- “Le Parlement Intempestif du Label Euralens": Cyril Blondel and the POLAU elaborate on April 4th 2019 the 

staging of a fictive assembly, uniting local actors, labelled initiative holders and institutional actors from 

Pas-de-Calais.  

- “Using the Potentials of Youth Participation in Urban Development!”: ILS researcher Viktoria Kamuf presented 

and discussed results from one RELOCAL case study during a workshop in March 2019. 

-  “Smart Country Side Ostwestfalen-Lippe” Case Study in the national debate. ILS Researcher Sabine Weck 

discussed results of one of RELOCAL case study at German national-level events. 

- “Beyond the Economic Dimension” – The Social and Environmental Impact of a Producer Organisation: Poster-

pitching session with RELOCAL case study on Szentes in charge with CERS HAS. 

- “Geographies of (in)justice”: Guest lecture series in geography and spatial planning, organised by the 

Institute of Geography and Spatial Planning of the UniLux in partnership with the JSSJ Spatial Justice 

Journal. 

- “RELOCAL project and spatial justice”: Interview to Estelle Evrard, from University of Luxembourg, on the 

Luxembourg socio-cultural Radio100.7.  
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Vilka är RELOCAL? 
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