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Stefnuyfirlýsing Evrópska dreifbýlisins
1. Við, fulltrúar fjölda fólks og stofnana rótfastra á dreifbýlissvæðum Evrópu, höfum samþykkt
þessa Stefnuyfirlýsingu Evrópska dreifbýlisþingsins sem byggð er á vonum, skuldbindingum og
kröfum dreifbýlisfólks sem fram hafa komið á fundum í mörgum löndum á tíma átaksverkefnis
Evrópska dreifbýlisþingsins.
2. Fjölbreytni dreifbýlissvæða. Við metum fjölbreytni landssvæða og þjóða í Evrópu mjög mikils.
Þessa fjölbreytni má rekja til margvíslegra landslagsforma, loftslags og lífríkis lands og sjávar og
til langrar sögu mannlegra athafna vítt og breitt um álfuna. Við teljum þessa fjölbreytni, sem sjá
má í menningu og auðlindum, sem gífurlega möguleika fyrir velferð allra þjóða Evrópu.
3. Sameiginleg gildi. Við fögnum þeim sameiginlegu gildum sem tengja Evrópubúa saman –
lýðræði, jafnrétti, réttarreglum, viðurkenningu mannréttinda og samvinnuanda. Við lítum með
velþóknun til þeirra sameiginlegu viðfangsefna sem átaksverkefni Evrópska dreifbýlisþingsins
hefur dregið fram vítt og breitt um Evrópu, frá Atlantshafi til Svartahafs og Norðurlöndum til
Miðjarðarhafs.
4. Lífsgæði. Fólk sem býr á dreifbýlissvæðum Evrópu metur mikils lífsgæði sem bjóðast í hinum
dreifðu byggðum, á bændabýlum, í þorpum og bæjum, á strandsvæðum og eyjum, í fjöllum og
skógum með menningu sinni, náttúru og dýralífi, landslagi, heilsusamlegu umhverfi og
menningararfleifð.
5. Áhyggjur af aðstæðum í dreifbýli. Engu að síður óttumst við að mörg landsvæði eigi undir högg
að sækja. Þar koma til einhæfni atvinnuvega, skortur á tækifærum til vel launaðrar vinnu sem fólk
er ánægt með, fólksfækkun vegna brottflutnings ungs fólks, afleiðingar af ójafnvægi í dreifingu
fólksfjölda, hnignandi þjónusta, fátækt og félagsleg mismunun fólks sem höllum fæti stendur eða
tilheyrir þjóðernisminnihluta og virðingarleysi gagnvart umhverfinu.
6. Þörf aðgerða. Við trúum því einlæglega að taka þurfi á þessum vanda, ekki aðeins til hagsbóta
fyrir dreifbýlissamfélögin heldur einnig alla Evrópubúa. Við erum öll háð fæðu, timbri,
trefjaefnum, orku, vatni og málmum sem dreifbýlið leggur til. Bændur, fyrirtæki og aðrir sem láta
til sín taka í dreifbýlinu skapa auðæfi sem öll Evrópa nýtur góðs af. Dreifbýlið leggur mikið af
mörkum til að draga úr áhrifum loftslagsbreytinga og til afþreyingar, heilsugæslu og félagslegs og
efnahagslegs velfarnaðar.
7. Réttindi. Við höldum fram, til fullrar viðurkenningar allra íbúa og stofnana Evrópu, rétti
dreifbýlissvæða og -samfélaga til lífsgæða og lífskjara til jafns við borgarsamfélögin og til fullrar
þátttöku í stjórnmálaferlunum. Við biðjum stjórnvöld á öllum stjórnsýslustigum að styðja þann
rétt. Á öllum sviðum stefnumótunar og aðgerða, sem varða samfélög í dreifbýlinu, eiga konur og
karlar að njóta jafnra réttinda.
8. Framtíðarsýn. Framtíðarsýn okkar, fyrir dreifðar byggðir Evrópu, er um lífleg, sjálfbær
dreifbýlissamfélög sem eru öllum opin og byggð á fjölbreyttu atvinnulífi og virkri og vandaðri
vörslu umhverfis og menningararfleifðar. Við trúum því að dreifbýlissamfélög, mótuð

samkvæmt þessari sýn, geti til langs tíma lagt mikið af mörkum til velmegandi, friðsællar,
réttlátrar og jafnréttissinnaðrar Evrópu og til sjálfbærs, hnattræns samfélags.
9. Samstarf. Til að koma hugsjónum okkar í framkvæmd er endurnýjað og réttsýnt samstarf milli
almennings og stjórnvalda nauðsynlegt í hverju landi. Við, dreifbýlisfólkið og samtök okkar,
vitum að við berum ábyrgð á að veita forystu og að vinna að sameiginlegri velferð okkar. En
sanngjörn krafa okkar er einnig, að stjórnvöld á öllum stigum, þar á meðal Evrópustofnanir,
vinni að því að gera þetta brýna samstarf árangursríkt.
10. Endurmat á ástandi dreifbýlissvæða. Við hvetjum Evrópusambandið til að framkvæma ítarlegt
endurmat á aðstæðum á dreifbýlissvæðum innan sambandsins og á núverandi framlagi þessara
svæða og því sem þau geta áfram lagt til velmegunar innan sambandsins. Skýrslu um þessa úttekt
ætti að birta árið 2017 til að minnast 30 ára afmælis skýrslunnar „The Future of Rural Society“
(Framtíð dreifbýlissamfélagsins). Niðurstöðurnar ættu að koma fram sem aukin áhersla á
dreifbýlissvæði í öllum viðeigandi áætlunum og sjóðum Evrópusambandsins. Við viljum nota
áframhaldandi starf Evrópska dreifbýlisþingsins til að gera dreifbýlissamfélögum kleift að að hafa
áhrif á stefnumótun fyrir tímabilið eftir 2020.
Við biðjum Evrópuráðið að huga að því að gera skýrslu um aðstæður og þarfir dreifbýlissvæða
innan allra aðildarlanda.
11. Vítahringnum snúið við. Á mörgum landsvæðum gætir þess að lífvænleiki dreifbýlisbyggða lendi
í vítahring. Fólksfækkun (sérstaklega ungs fólks) veldur rekstrarerfiðleikum í þjónustu og veikir
afkomumöguleika sem aftur ýtir undir frekari fólksfækkun. Við biðjum um samstilltar aðgerðir
hagsmunaaðila á dreifbýlissvæðum og allra hlutaðeigandi stofnana og stjórnvalda til að „snúa
þessum vítahring við“ með því að hvetja til þess að lífshættir hinna dreifðu byggða verði meira
metnir og veki stolt, fremur en að þröngva borgarlífi upp á fólk sem almennu viðmiði. Jafnframt
að efla þjónustu í dreifbýlinu og auka fjölbreytni atvinnulífsins þar og gera ungu fólki kleift að
halda áfram búsetu eða snúa aftur til dreifbýlissvæðanna.
12. Ungt fólk. Margt ungt fólk er reiðubúið að búa áfram á dreifbýlissvæðum eða að flytja til þeirra
og taka á sig skyldur sem bændur, atvinnurekendur í dreifbýli eða borgarar sem leggja sitt af
mörkum til framtíðargrósku hagkerfis og samfélaga í dreifbýlinu. Ungt fólk þarfnast aðlaðandi
atvinnu, markvissra mennta- og starfsþjálfunarkerfa og iðnnáms sem byggir á þörfum svæðisins.
Það þarfnast aðgangs að landi, húsnæði og lánum, félags- og menningarlegrar starfsemi sem
hentar ungu fólki og sérstaks stuðnings við unga bændur og athafnafólk. Við skorum á
stjórnvöld og almannasamtök að koma til móts við þessar þarfir og gera ungu fólki kleift að taka
virkan þátt í (margvíslegu) stjórnmálastarfi.
Við styðjum framkomnar óskir af hálfu ungs fólks í dreifbýlinu um eigin Dreifbýlisþing unga
fólksins, bæði á innlendum og samevrópskum vettvangi.
13. Flóttafólk. Koma örvæntingarfulls fólks frá átaka- og hörmungasvæðum, sem leitar eftir hæli og
nýju lífi í Evrópu, kallar á hugsanir og aðgerðir innan tengslanets okkar. Jafnframt því, að brýna
stjórnvöld og stofnanir til að vinna ótrauð að lausn vandans, sem býr að baki þessarar kreppu,
köllum við eftir hjartahlýjum viðbrögðum, byggðum á samstöðu milli þjóða. Við trúum því að
fyrir mörg dreifbýlissvæði sé þetta tækifæri til að gera flóttafólk og aðra nýbúa að viðurkenndum
meðlimum samfélaganna. Aðlögunarferlið verður að fela í sér nauðsynlega atvinnusköpun og
fjárfestingu í húsnæði, þjónustu og innviðum samfélagsins. Árangursríkri viðleitni til að aðlaga
fólk nýjum samfélögum ætti að fagna.

14. Fátækt og útilokun. Við viðurkennum þann árangur sem hefur náðst í baráttunni gegn fátækt og
félagslegri einangrun í Evrópu. En milljónir manna stríða enn við fátækt og félagslegra útskúfun
af mismunandi tagi. Félagsleg og svæðisbundin samheldni er ófrávíkjanlegur þáttur
framtíðarsýnar okkar í Evrópu. Við köllum eftir viðvarandi viðleitni til að stuðla að aðlögun og
fullri þátttöku í samfélaginu. Sérstakt áhyggjuefni eru þarfir samfélaga Róma-fólks í mörgum
Evrópulöndum. Þetta fólk er einna fátækast og mest útilokað af dreifbýlisfólki í gjörvallri
Evrópu. Það ætti að vera viðurkennt sem fólk með jafnrétti til starfa við sitt hæfi og menntunar
fyrir börnin sín. Allir hafa hæfileika og færni fram að færa.
15. „LEADER“-aðferðin og Þróun undir stjórn heimafólks (CLLD). Við hvetjum eindregið til þess,
að við byggðaþróun verði heimafólk með í ráðum og áhersla á samvinnu og að leitast verði við
að vinna neðan frá grasrótinni og upp í gegnum kerfið og í anda hvers svæðis. Við viljum sjá
„LEADER“-aðferðinni (frönsk skammstöfun – tengsl á milli efnahags dreifbýlis og þróunaraðgerða – áhersla
á að virkja innri öfl) beitt sem víðast og útfærslu hennar í „Þróun undir stjórn heimafólks“
(Community Led Local Development), bæði innan og utan ESB. Við höfum miklar áhyggjur af
núverandi skorti á raunverulega samþættu ferli svæðis- og byggðaþróunar í mörgum löndum. Við
hvetjum stofnanir og ríkisstjórnir innan ESB til að sýna aðgerðahópum heima fyrir traust, styrkja
fjárhag þeirra, laga reglur og verklag sitt að þörfum dreifbýlisins og að sjá til þess að fullkomlega
samþættri aðferð verði beitt við styrkingu byggðar og notkun fjármagns úr hinum ýmsu sjóðum.
Við hvetjum allar greinar atvinnulífsins í löndum Vestur-Balkanskaga og við Svartahafið til að
leggja grunninn að samstarfi milli greina til þess að auðvelda notkun LEADER-aðferðarinnar og
CLLD.
16. Þjónusta í dreifbýli og innviðir. Grunnþjónusta í dreifbýli, eins og verslanir, póstþjónusta, skólar,
heilsugæsla og almenningssamgöngur ásamt félagslegum innviðum, er mikilsverður grunnur að
lífsgæðum í hinum dreifðu byggðum. Fullnægjandi veitu- og samgöngukerfi – vatnsveita, holræsi
og rafmagn, næg orka og samgönguæðar – er einnig ómissandi. En á mörgum dreifbýlissvæðum
er þjónustan þegar takmörkuð eða að tapast og innviðir ófullnægjandi sem getur leitt til
vítahrings hnignunar. Við förum fram á að stjórnvöld og þeir sem þjónustu veita, viðurkenni
rétt dreifbýlisfólks til fullnægjandi innviða og sanngjarns aðgangs að allri grundvallarþjónustu og
að dreifbýlisfólki sé gert kleift að taka ákvarðanir og grípa til aðgerða til að tryggja þjónustu og
innviði sem mæta þörfum þess.
17. Breiðband og farsímasamband. Aðgangur að háhraðafjarskiptum er orðinn ómissandi fyrir
félags- og menningarlíf og efnahagslegt líf allra Evrópubúa og framboð á mikilvægri þjónustu.
Vegna fjarlægða og fámennis hafa dreifbýl svæði sérstaka þörf fyrir góð fjarskipti. Engu að síður
eru mörg dreifbýlissvæði, sérstaklega í Mið- og Austur-Evrópu og á jaðarsvæðum ESB, mjög illa
sett vegna vanburða fjarskiptakerfa. Við skorum á allar ríkisstjórnir, þá sem ráða fjölþjóðlegum
sjóðum og þá sem standa að fjarskiptakerfum að vinna ötullega að því að háhraðanetsamband og
farsímaþjónusta nái til allra dreifbýlissvæða og einnig, þar sem þörf krefur, að gera
dreifbýlissamfélögum kleift að grípa sjálf til aðgerða til þess að tryggja þessa þjónustu.
18. Staðbundin og undirskipuð hagkerfi. Landsbyggðir Evrópu hafa innan sinna vébanda þúsundir
staðbundinna og undirskipaðra hagkerfa, sem eru auðug af örsmáum, smáum og meðalstórum
fyrirtækjum, sem mynda undirstöðu samfélaga og leggja mikið til heildarhagkerfis Evrópuþjóða.
Við höldum á lofti ótvíræðu mikilvægi þess að efla virkni, þrótt og lífvænleika þessara
staðbundnu og undirskipuðu hagkerfa vítt og breitt um dreifbýli Evrópu. Leiðir til þess eru
mismundi á milli staða en geta falið í sér frumkvæði á mörgum mismunandi sviðum – í
landbúnaði, skógrækt, fiskveiðum, orkuframleiðslu, annarri framleiðslu, þ.m.t. virðisaukandi

úrvinnslufyrirtæki, birgðakeðjur, ferðaþjónusta og önnur þjónusta, auk starfsemi sem byggir á
upplýsingatækni. Mikil viðskiptatækifæri bjóðast á félagslega sviðinu. Miklu máli skiptir að í boði
sé alhliða ráðgjöf, fyrirtækjaráðgjöf og lánaþjónusta auk starfsmenntunar og þjálfunar sem fellur
vel að núverandi og væntanlegum atvinnutækifærum.
19. Lítil bú og fjölskyldubú. Við viðurkennum að framlag fyrirtækjabúa til evrópsks efnahags er
mikið. Engu að síður höfum við miklar áhyggjur af því hve mikið vinnuafl í landbúnaði hefur
tapast og af velfarnaði margra milljóna lítilla búa og fjölskyldubúa innan ESB og í SuðausturEvrópu og á Svartahafssvæðinu, sérstaklega á afskekktum svæðum, í fjöllum og á eyjum. Þessi
býli sjá milljónum fjölskyldna fyrir lífsviðurværi, heimamörkuðum fyrir matvælum og eru
burðarás byggðarinnar í þúsundum samfélaga. Viðhalda einnig hefðbundnum lífsháttum sem
hreinleiki og heilbrigði lands og landslags, vistkerfa og menningararfs byggja á. Hugsanlega má
varðveita lífvænleika þeirra með því að stofna til samvinnufélaga og félagslegs búreksturs og auka
sameiginlega verðmæti framleiðslunnar og fjölbreytni tekjuöflunar búanna og staðbundins
efnahagslífs og mynda smám saman stærri landeiningar. Við brýnum fyrir ríkisstjórnum,
veitendum þróunaraðstoðar, almannasamtökum og dreifbýlissamfélögum, að viðurkenna og
styðja fjölskyldubúið sem lífvænlegt, evrópskt búsetuform.
20. Smábæir. Smábæir, sem skipta þúsundum í Evrópu, gegna lykilhlutverki sem félagslegar,
efnahagslegar og menningarlegar miðstöðvar dreifbýlisbyggða. Þeir eru miðstöðvar viðskipta,
almenningsþjónustu og félagslegrar þjónustu, framhaldsskóla og heilsugæslu. Þeir bjóða mikil
tækifæri í ferðaþjónustu og til samans leggja þeir mikið til efnahagslífs sinna svæða og þjóða. Þeir
eru þó ekki viðurkenndir sem mikilvægt viðfangsefni innlendra eða samevrópskra stjórnmála og
áætlana og oft taldir hvorki með dreifbýli né borgarsamfélögum. Við mælum með almennri
stefnumótun ESB sem beinist að smábæjunum og viðurkennir allt þeirra mikilvæga framlag til
félags- og efnahagslegra innviða dreifbýlisbyggða og þróttmikils mannlífs þar og að meira verði
horft til þarfa smábæjanna við stefnumótun þjóðríkjanna.
Við biðjum um meiri samvinnu á milli samfélaga, samtaka og stjórnvalda í dreifbýli og borgum
til þess að njóta til fulls ávinnings af félagslegum, menningarlegum og efnahagslegum tengslum
sem slíkri samvinnu geta fylgt og við köllum eftir líflegri umræðu, um hugmyndir og gott verklag,
á meðal þeirra sem sinna málefnum dreifbýlis og borga.
21. Loftslagsbreytingar og auðlindir náttúrunnar. Í aðdraganda Loftslagsráðstefnu SÞ, höldum við
fast fram því mikilvæga hlutverki sem dreifbýlissvæði geta leikið í baráttu gegn
loftslagsbreytingum og við að varðveita umhverfisauðlindir. Einnig viðurkennum við nauðsyn
þess að aðstoða dreifbýlisbyggðir við að aðlagast loftslagsbreytingum. Yfir 40 af hundraði
þurrlendis Evrópu er í skógum sem geta fangað og bundið kolefni og leggja til mjög mikið af
endurnýjanlegum auðlindum hráefna og orku. Dreifbýlissvæði liggja vel við því að mæta vaxandi
þörf fyrir endurnýjanlega orku úr vindi, vatnsföllum, sjávarföllum, sólargeislum, jarðhita og
viðareldsneyti, með þeim hætti sem virðir ósnerta náttúru og umhverfi lands og vatna og sem
skilar ágóða og atvinnu beint til dreifbýlisbyggða. Við köllum eftir meiri samþættingu búskapar
og skógræktar (agro-forestry), meiri vistfræðilegum landbúnaði (agro-ecology) og lífrænu hagkerfi
(bio-economy). Við hvetjum einnig til þess að litið verði til aðstæðna, sem loftslagsbreytingar
skapa, við skilgreiningar á illa settum byggðarlögum við úthlutun styrkja.
22. Vesturhluti Balkanskaga og Suðaustur-Evrópa. Landsbyggðin og efnahagur hennar á
vestanverðum Balkanskaga og í Suðaustur-Evrópa hefur orðið mjög illa úti af völdum
stjórnmálalegs óstöðugleika á svæðinu. Aðildarferli að ESB er í biðstöðu. Það hægir á
stjórnmálalegu endurbótaferli. Byggðaþróun er aftarlega í forgangsröðinni hjá ríkisstjórnum. Við

hvetjum Evrópusambandið til að blása nýju lífi í aðildarferlið á þessu svæði þar á meðal með
mun meiri stuðningi við byggðaþróun.
23. Forysta í byggðaþróun. Við viðurkennum mikilvægt hlutverk forystu á öllum stigum og á milli
stjórnstiga. Við göngumst við því að aðalábyrgðin á því að greina þarfir og leggja til lausnir hvílir
á okkur, forsvarsmönnum dreifbýlisins. Engu að síður felur leiðtogahlutverkið við byggðaþróun í
sér samstilltar aðgerðir byggðarinnar, landshlutans, þjóðríkisins og á samevrópskum vettvangi og
einkennist af skuldbindingu, samskiptum, samvinnu og því að byggja upp traust. Við skorum á
almannasamtök, stjórnvöld og einkageirann að vinna saman að því að styrkja getu og leggja til
aðföng og stuðning þannig að til verði umhverfi sem hvetur til skapandi, sjálfbærrar og ábyrgrar
forystu og virkjar verðandi leiðtoga og veitir þeim innblástur.
24. Almannatengslanet. Samevrópsk tengslanet og net innan þjóðríkja, sem hafa leitt þessa baráttu,
eiga rætur sínar í aðgerðum heima fyrir og þátttökulýðræði. Innan vébanda okkar eru þúsundir
aðgerðahópa í þorpum, íbúasamtök, samvinnufélög og aðrar skipulagsheildir sem veita ómissandi
grunnþjónustu og ýta undir samvinnu þeirra sem áhrif geta haft á landsbyggðinni. Við skorum á
ríkisstjórnir og Evrópustofnanir, að virða sjálfstæði frjálsra félagasamtaka og tengslaneta þeirra og
að styðja starfsemi þeirra.
25. Samvinna almannasamtaka og ríkisstjórna. Við trúum því að árangursrík byggðaþróun krefjist
þess að almenningur og stjórnvöld starfi saman með opnum huga sem jafngildir aðilar. Við
biðjum hagsmunaaðila í dreifbýlinu að vinna með jákvæðum hætti með stjórnvöldum og biðjum
sömuleiðis ríkisstjórnir og alþjóðastofnanir og hlutaðeigandi embætti að stofna virkan vettvang
fyrir samráð og sameiginlega ákvarðanatöku þannig að hagsmunaaðilum í dreifbýli sé gert kleift
aða taka þátt í að móta og framkvæma stefnu og að leggja traustan grunn að frjóu samstarfi milli
hagsmunaaðila í dreifbýli og stjórnvalda á öllum stigum.
26. Uppbyggjandi aðstæður. Við biðjum stjórnvöld um að vinna í anda trúnaðartrausts og af
opnum huga að samstarfi við dreifbýlisbyggðir og viðurkenna sjálfsákvörðunarrétt þeirra og að
sjá til þess að aðstæður hvað varðar lög, reglugerðir, stjórnun og fjármagn séu uppbyggjandi.
Þessar uppbyggjandi aðstæður ættu að fela í sér óskoraða skuldbindingu gagnvart lýðræði, lögum
og rétti, samhengi á milli mismunandi sjónarmiða og landfræðilegra stjórnsýslustiga á öllum
sviðum stjórnvaldsaðgerða sem tengjast landsbyggðinni, sannprófun landsbyggðarinnar á allri
stefnumótun og verkefnum stjórnvalda sem snerta hana. Þá þarf einfalda útfærslu og sveigjanlega
beitingu reglusetningar- fjármála- og fjármögnunarkerfa til að hvetja til frumkvæðis af hálfu
einstaklinga, örsmárra, lítilla og meðalstórra fyrirtækja, fyrirtækja/stofnana með félagsleg
markmið, samvinnufélaga o.s.frv. og að réttindi dreifbýlissamfélaga séu virt við mótun
alþjóðalaga og sáttmála.
27. Menntun. Í heimi sem tekur breytingum þarf fólk alls staðar að auka aðlögunarhæfni sína og
getu til nýbreytni, bæði félagslega og í atvinnulífinu. Því gegnir menntun og símenntun – sem
hefst í bernsku – lykilhlutverki við að gera dreifbýlissamfélögum kleift að dafna með nauðsynlegri
samvinnu og tengslaneti og að taka fullan þátt í þróunarferlunum. Sérstaklega skiptir þetta máli
við að gera ungu fólki kleift að átta sig á tækifærum til gefandi og þróttmikils lífs á
landsbyggðinni og við að öðlast og endurnýja sífellt nauðsynlega færni til virkrar þátttöku í
samfélagi sínu. Við skorum á yfirvöld menntamála að tryggja virkan aðgang dreifbýlissamfélaga
að tækifærum til menntunar, þar með töldu fjarnámi og starfsnámi sem hentar veruleika
mannlífsins á landsbyggðinni.

28. Alþjóðasamskipti. Við trúum því að vinnuna að sjálfbærri byggðaþróun, vítt og breitt um
Evrópu, megi bæta verulega og hraða henni með því að hagsmunaaðilar í dreifbýli og stjórnvöld í
öllum Evrópulöndum og enn víðar skiptist á upplýsingum um gott verklag. Austrið og vestrið
geta þar lagt jafnt af mörkum og haft ávinning af slíkum samskiptum. Við köllum eftir sannri,
samevrópskri nálgun að samskiptaverkefnum þar sem um verði að ræða samvinnu á milli
stjórnvalda, frjálsra félagasamtaka, fjölþjóðlegra styrkveitenda og annarra innan sem utan ESB.
Evrópska tengslanetið fyrir byggðaþróun og tengslanet allra ESB-ríkja (National Rural
Networks), sem fjármagnað er af ESB, ættu að vera leiðandi í þessu ferli.
29. Málafylgja og aðgerðir. Við biðjum hin evrópsku tengslanet frjálsra félagasamtaka, sem
sameinuðust um að koma á 2. evrópska dreifbýlisþinginu, að leiða verkefni sem snýst um að afla
málstaðnum fylgi og vinna að aðgerðum á grundvelli þessarar stefnuyfirlýsingar, í nánu samstarfi
við innlenda félaga sína og alla fúsa samstarfsaðila.
30. Heitstrenging okkar. Við strengjum þess heit að halda áfram dyggu starfi að þeirri
framtíðarsýn og þeim aðgerðum sem fram koma í þessari stefnuyfirlýsingu. Við trúum því að
með samvinnu dreifbýlisbyggða, stjórnvalda og fjölþjóðastofnana, megi ná fram endurreisn
dreifbýlissvæða Evrópu. Á grunni þeirrar sannfæringar hvílir yfirlýsing okkar: Lifi ÖLL Evrópa!
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Til notkunar nú þegar

Lifi öll Evrópa!
Dreifbýlisfólk Evrópu heldur fram réttindum sínum
Fulltrúar dreifbýlissamfélaga frá 40 Evrópulöndum, alls 240 manns sem hittust í gær á öðru
Evrópska dreifbýlisþinginu, samþykktu metnaðarfulla stefnuyfirlýsingu Evrópska
dreifbýlisþingsins. Þar var krafist fullrar viðurkenningar á rétti dreifbýlissamfélaga til lífsgæða
og lífskjara til jafns við borgarsamfélög og fullrar þátttöku í stjórnmálaferlum.
Stefnuyfirlýsingin, þar sem farið er fram á aðgerðir á 30 mikilvægum sviðum, er afrakstur
átaksverkefna í löndunum 40 sem margar þúsundir dreifbýlisfólks tóku þátt í.
Þetta fólk kallaði eftir endurnýjuðu og réttlátu samstarfi á milli fólks og stjórnvalda. Það
viðurkennir að á dreifbýlisfólki hvíli ábyrgð til að vinna að sinni eigin velferð en krefst þess að
stjórnvöld, á öllum stigum, þar á meðal evrópskar stofnanir, vinni að því að gera þetta
þýðingarmikla samstarf árangursríkt.
Evrópska dreifbýlisþingið fer þess á leit við Evrópusambandið að framkvæma rækilega
endurskoðun á aðstæðum á dreifbýlissvæðum innan sambandsins. Niðurstaða þessarar
úttektar ætti að leiða til þess að meira tillit verði tekið til dreifbýlissvæða í öllum áætlunum og
hjá sjóðum sem máli skipta hjá Evrópusambandinu. Barátta Evrópska dreifbýlisþingsins mun
halda áfram næstu tvö árin, í því augnamiði að hafa áhrif á undirbúning stefnumótunar fyrir
tímabilið eftir 2020.
Þátttakendur á Evrópska dreifbýlisþinginu urðu óþyrmilega varir við að bærinn Schärding,
þar sem þingið var haldið, tekur við 2000 flóttamönnum á dag, á leið sinni yfir landamærin á
milli Austurríkis og Þýskalands. Mörg dreifbýlissvæði eiga kost á að taka við flóttafólki og
öðrum nýbúum, án útilokunar, að því gefnu að störf séu sköpuð og fjárfest sé í húsnæði,
þjónustu og innviðum samfélagsins. Evrópska dreifbýlisþingið kallaði eftir hlýjum móttökum á
grunni samstöðu á milli þjóða.
Skipuleggjendur Evrópska dreifbýlisþingsins ætla að halda áfram að búa í haginn fyrir þær
aðgerðir, sem kallað er eftir í stefnuyfirlýsingunni, í samvinnu við samstarfsaðila þjóðanna og
á sameiginlegum vettvangi Evrópu, stjórnvöld og stofnanir.

Ábendingar til ritstjóra
1. Eintak af Dreifbýlisyfirlýsingunni, sem rædd var og samþykkt af öllum þátttakendum á
Evrópska dreifbýlisþinginu, fylgir sem viðhengi. Hún er unnin upp úr niðurstöðum
átaksverkefna í 40 löndum sem greindu mál sem brunnu á fólki í dreifðum byggðum Evrópu.
2. Að Evrópska dreifbýlisþinginu standa þrjú samevrópsk tengslanet: European Rural
Community Alliance (ERCA), PREPARE Partnership for Rural Europe,og European
LEADER Association for Rural Development (ELARD). Meðlimi þessara tengslaneta er að
finna um allt svæði Evrópusambandsins og á vestanverðum Balkanskaga og meðal
Svartahafsþjóða.
3. Átaksverkefni ERP er undir verndarvæng aðalritara Evrópuráðsins, Thorbjørns Jagland,
og er að hluta til fjármagnað af Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins í gegnum
áætlunina, Europe for Citizens.
4. Evrópska dreifbýlisþingið, ERP 2015, var haldið í hinum falleg bæ, Schärding í EfraAusturríki. Gestgjafarnir eru Sauwald-Pramtal-aðgerðahópur heimamanna og bæjarstjórnin í
Schärding. Skipulagningu sá Projects4 fyrirtækið um og styrkur fékkst fá austurrísku
stjórninni og fylkinu (Oberösterreich).
5. Þingið sótti fólk úr dreifbýlissamfélögum í nær öllum löndum Evrópusambandsins, auk
þess frá Albaníu, Armeníu, Hvíta-Rússlandi, Bosníu-Herzegóvínu, Lýðveldinu Mekedóníu,
Kósóvó , Íslandi, Noregi, Serbíu, Tyrklandi og Úkraínu
6. Frekari upplýsingar er að finna á: www.europeanruralparliament.com
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