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Hovedparten af indlæggene i nær
værende bog er baseret på forskning
i regional udvikling støttet af Center
for Regional Udvikling* ved Aalborg
Universitet. Center for Regional
Udvikling er et tværfakultært center
som har til formål at initiere forsk
nings- og formidlingsaktiviteter om
regional udvikling, særligt nordjyske
forhold. Både Center for Regional
Udvikling og Aalborg Universitet
som sådan har fokus på at formidle
viden. Bogen her er et eksempel på
denne formidling.
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De enkelte danske regioner udgør en meget lille del af de omgivende
lande som vi har samhandel og andre relationer med. Man kan på
den baggrund hævde, at vi under alle omstændigheder har begrænset
indflydelse på udviklingen; mange beslutninger og udviklinger, f.eks.
økonomiske konjunkturer, kommer udefra. Alligevel er der et handle
rum, som det er vigtigt at udfylde, ikke kun for at sikre en velfærd og
velstand, men også for at bevare en identitet som en region med mål
sætninger og visioner. Det siges, at man med den nuværende udvik
lingshast af samfundet ’skal løbe stærkt for at blive på samme sted’.
Men det betyder ikke, at man ikke skal forholde sig til u
 dviklingen
– der er muligheder for handling. Strategier for at udfylde dette hand
lerum er vigtige. Det er ambitionen med denne bog, gennem diskussion og analyse af centrale problemstillinger for regional udvikling
generelt og for Nordjylland specifikt, at bidrage til grundlaget for en
kvalificeret debat herom.
Bogen retter sig derfor mod en bred skare af interessenter, og spæn
der over et bredt, om end ikke udtømmende, spektrum af emner. Den
indeholder bidrag fra 16 forskellige forfattere, hovedsagligt forskere fra
Aalborg Universitet, som belyser forskellige aspekter af den hidtidige
nordjyske udvikling og perspektiver for fremtiden.

“Bogen foregiver ikke at give håndfaste svar på
præcis, i hvilken retning nordjysk udvikling bør gå.
Men det er vores håb, at kapitlerne, og bogen som
sådan, vil stimulere en debat om Nordjyllands frem
tidige udvikling og om problemstillinger vedrørende
regional udvikling generelt.”
Jesper Lindgaard Christensen

