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Bothnian Arc ekonomisk förening belönades i en tävling om utveckling av kultur 

i Europeiska gränsregioner 

 

 
Bothnian Arc har fått pris i en internationell tävling där tema var utveckling av kultur i 
Europeiska gränsregioner. Priset delas ut årligen av Europeiska gränsregionernas 
förening för att uppmuntra regioner till gränsöverskridande samarbete. Priset 
överlämnades i Europeiska gränsregionernas förenings AEBR:s (Association of European 
Border Regions) årsstämma den 25 oktober i Dresden i Tyskland. 
 
Bothnian Arc:s prisat projekt heter Roots and Wings for Growth. Inom projektet har 
utarbetats ett gemensamt program för utbildning- och kulturområdet i Bottenviksbåge-
regionen. Gränsöverskridande verksamhet har utvecklats och kommer att utvecklas 
vidare enligt programmet. Uleåborgs stads samt Luleå kommuns utbildning- och 
kulturtjänster har deltagit mycket aktivt i programarbetet. Enligt Uleåborgs stads 
utvecklingschef för utbildning- och kulturtjänster Juha Aho är Bottenviksbåge en region 
med enastående möjligheter. Regionen har stark maritim identitet och gemensam 
historia.  
I Bottenviksbågen finns mycket spetskompetens och outnyttjade möjligheter av vilka 
Aho nämner gemsamma teman i programarbetet: utbildning, kultur, turism och 
befrämjande av sysselsättning av unga. Till exempel gemensamt planerade och 
genomförda lärandeprojekt knutna till regionens natur och kulturhistoria. Detta har fört 
samman finsk- och svensktalande barn och unga i olika åldrar, stärkt deras 
kulturidentitet och möjliggjord upplevelsebaserad upplärning av maritima aktiviteter 
samt ökat elevernas kunskaper i svenska språket. 
 
Juryn uppskattade kommunernas väl organiserat samarbete i regionen. Via projektet 
stärks regionens ekonomiska och sociala tillväxt genom att man gemensamt utvecklar 
utbildnings- och kultursektor samt fostrar unga till företagsamhet och arbetar för att 
minska ungdomsarbetslösheten. Projektet lyfter fram skolornas, föreningarnas och 
organisationernas gränsöverskridande samarbete speciellt inom utbildning- och 
kultursektor. 
 
VD Heikki Aalto tog emot priset i Bothnian Arc:s vägnar. ”Det känns bra att se hur 
utbildning- och kultursamarbetet har börjat fungera i Bottenviksbågeregionen och att det 
strategisk och praktiskt arbete som har gjords i regionen har uppmärksammats i 
internationell tävling i Europeisk nivå” säger VD Heikki Aalto. 
  
Pris med namnet Sail of Papenburg har delats ut från år 2002. Priset delas ut till 
föredömliga organisationer som utvecklar och stödjer gränsregioner. 
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