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Pressemeddelelse
En fair aftale for Europas landdistrikter
Højaktuelt er det overalt i Europa at diskutere og forholde sig til landdistriktsemner, -udfordringer
og – udviklingsmuligheder. Det er ikke kun i Danmark, at vi er mange, der kæmper for at få et land
i balance og for at fremme en positiv udvikling af vores landdistrikter. Det gør befolkningen overalt i
Europa.
På baggrund af en europæisk landdistriktskampagne i 2015 samles deltagere fra 40 nationer i
Østrig til The European Rural Parliament (ERP) d. 4. – 6. november 2015 for i fællesskab at kræve
en fair aftale for Europas landdistrikter.
På konferencen ved The European Rural Parliament kulminerer den landdistriktskampagne, som
de 40 europæiske lande i 2015 har arbejdet med. Kampagnen har haft til formål at undersøge,
hvad befolkningen i landdistrikterne tænker om deres leveforhold, og målet er at styrke
landdistriktsbefolkningens stemmen, sikre at deres interesser afspejles i nationale og europæiske
politikker og fremme selvhjulpenhed og samarbejde mellem landdistriktsforeninger og fællesskaber.
På den tre dage lange konference vil de 250 deltagere debattere kampagnens hovedemner og på
den baggrund vedtage en europæisk landdistrikts manifest, som sætter en ambitiøs politisk og
handlingsorienteret dagsorden, som skal forfølges de næste fem år.
Emner som manifestet vil tage udgangspunkt i:
 Den smalle økonomi der gives landdistrikter, manglen på gode jobs, befolkningsnedgang
grundet unge menneskers fraflytning, nedgang i service tilbud og ældre mennesker der lider
under det, fattigdom og social udelukkelse blandt dårligt stillede borgere og etniske minoriteter.
 Befolkningen i landdistriktssamfund har også ret til livskvalitet. De har ret til de samme levevilkår
og den samme standard af dem, som den urbane befolkning har, og de har ret til fuld deltagelse
i politiske processer.

 En fremtidsvision for de pulserende, inkluderende og bæredygtige landdistriktssamfund, støttet
af alsidige landdistriktsøkonomier og af effektive stewardship (ansvarlig planlægning og behandling af
ressourcer) vedrørende landskaber og kulturarv.
ERP vil kræve et nyt, innovativt partnerskab mellem landdistriktsfolk og regeringer i forhold til at
vende den negative spiral, der i flere år har skabt tilbagegang i mange landdistriktsområder. Det
skal gøres muligt for unge mennesker at skabe gode liv på landet og i de mindre byer. Fattigdom
og social udelukkelse skal afhjælpes. Der skal skabes positive fremtidsmuligheder for millioner af
små familielandbrug og små og mellemstore virksomheder på landet.

To ekstraordinære emner
To højaktuelle emner vil også blive taget op på The Rural Parliament. Det gælder
Klimaforandringer og flygtninge.
I opløbet til Klimatopmødet, kan landdistrikterne synliggøre den store rolle, som de spiller i forhold
til bekæmpelsen af klimaforandringer og i forhold til udnyttelsen af bæredygtige miljøressourcer.
Over 40 procent af Europas land er skov, som både kan indfange kulstof og være med til at give
vedvarende ressourcer til samfundet. Landdistrikterne kan møde den øgede efterspørgsel på
vedvarende energi fra vind, vand, sol, varmeudveksling og træforbrændings kilder.
Den nuværende bølge af desperate mennesker fra Afrika og Mellemøsten søger tilflugt og nye liv i
Europa, og det får mange mennesker til at handle og se muligheder. Særligt i landdistrikterne, hvor
den faldende befolkning får mange af de lokale borgere til at byde flygtninge og andre nytilkomne
velkomne. Men til sådan en velkomst er der behov for politisk hjælp og nødvendige investeringer i
boliger, servicetilbud, infrastruktur og jobskabelse.
Landdistrikternes Fællesråd med til European Rural Parliament
I Danmark er ERP kampagnen varetaget af Landdistrikternes Fællesråd, som er en partipolitisk
neutral interesseorganisation, en NGO, der søger at fremme landdistriktsudviklingen til fordel for
borgerne i stat, regioner og kommuner. Organisationen skaber initiativer i landdistrikterne gennem
politik, netværk og samarbejder samt vidensdeling. Organisationen ser, at landdistrikterne står
overfor massive udfordringer, men det gør Danmark i sin helhed også. Hvis der skal ske udvikling
og vækst i Danmark, så må land og by arbejde sammen, anerkende hinanden og drage nytte af
hinandens muligheder og ressourcer. Derfor har Landdistrikternes Fællesråd i samarbejde med 40
danske kommuner udfordret de nationale politikere til at fokusere på en forsat udvikling for et helt
Danmark i balance. Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard siger omkring
arbejdet med kampagnen:
”Det er vigtigt at have ordenlige forhold overalt i Danmark for at kunne være erhvervsdrivende. Det
er vigtigt at fokusere på at flytte statslige institutioner og uddannelser ud af de største byer. Det er
vigtigt at få etableret en veludbygget infrastruktur og beholde sundhedstilbudene i landdistrikterne.
Det er meget vigtigt for os at være med i denne ERP-kampagne, fordi vi ønsker, at både politikere
på alle niveauer og almindelige borgere bliver mere opmærksomme på og forstår de nationale
udfordringer og problemer, vi vil se, hvis ikke levevilkårene og mulighederne for at drive
virksomhed i de mindre samfund snart forbedres. Vi vil være med til at ændre situationen til noget

bedre for landdistrikterne. Vores delegation ser frem til at møde mennesker fra så mange lande og
landdistriktsfællesskaber ved ERP konferencen. Vi forventer at få rigtig meget inspiration med
hjem og nyttige netværk, som kan bruges i vores forsatte arbejde for at fremme interesserne fra
befolkningen i landdistrikterne”.

Noter til redaktører
1. The European Rural Parliament er i fællesskab sat i gang af tre ledende europæiske
landdistrikts netværk; European Rural Community Alliance (ERCA); PREPARE Partnership for
Rural Europe; and European LEADER Association for Rural Development (ELARD).
Medlemmer af disse netværk findes over hele EU og på vest Balkan og lande ved Sorte havet.
2. ERP kampagnen hører under regiet af The Secretary General of the Council of Europe, Mr.
Thorbjørn Jagland; og er medfinansieret af The European Commission (the Europe for Citizens
programme).
3. The ERP 2015 konferencen holdes i den lille, smukke by, Schärding i Østrig. Værterne er den
lokale aktionsgruppe Sauwald-Pramtal og Schärding byråd. Det er organiseret af virksomheden
Projects4 og hjulpet med tilskud fra de østrigske myndigheder.
4. I konferencen deltager folk fra landdistriktsfællesskaber og –foreninger fra næsten alle de
europæiske lande plus Albanien, Armenien, Hviderusland, Bosnien og Herzegovina, Makedonien,
Kosovo, Island, Norge, Serbien, Tyrkiet og Ukraine.
5. Repræsentanter fra pressen er velkomne til konferencen (se det vedhæftede program)
6. More information kan findes på: www.europeanruralparliament.com
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