Förslag till Europeiska landsbygdsriksdagen

1.
Vi måste börja tillverka matvaror av högre kvalitet. Det innebär att konstgödsel och kemikalier måste minskas.
Eftersom detta har negativ inverkan på produktionen måste all åkerareal användas och därmed behövs fler
händer i jordbruksproduktionen.
2.
Minska inflyttningen till städerna genom stimulerande åtgärder för landsbygden: etableringsstöd, flyttbidrag och
skattelättnader för företag för de första fem åren. Motsvarande bör det kosta mer att starta företag i städer.
3.
Vi har internet som fungerar över hela Europa. Decentralisera statliga verk – det finns inget som
tjänstemannen/kvinnan inte skulle kunna gör hemma vid köksbordet.
4.
I alla sammanhang där man tar beslut om förändringar och lagförslag ska man göra en konsekvensanalys av
hur det påverkar landsbygden.
5.
Möjligheter till "livslångt lärande" är avgörande för landsbygdsutvecklingen och distansutbildning är en
spännande möjlighet. Avgörande är då bredbandsutbyggnad och tillgång till snabba uppkopplingar för företag
och enskilda medborgare.
6.
Innovativa miljöer finns inte bara i storstäderna; företagskluster och innovationscentra, ofta
branschöverskridande, kan bidra till nya innovationer och företag.
7.
Svårigheten att kommersialisera produkter och tjänster beror ofta på svårigheter med finansiering, inte minst
om du vill investera på landsbygden, som anses vara ett större risktagande. Därför behövs nya
finansieringsformer.
8.
Den slentrianmässiga centraliseringen av myndigheter måste upphöra!
Myndigheterna (både befintliga och nya) måste ha i uppdrag av politiken att lokalisera sina verksamheter i hela
landet. De flesta uppdrag kan i dagsläget skötas oberoende av lokaliseringsort. Vi måste lyfta fram de fördelar
som lokalisering på mindre orter har, bland annat billigare lokaler och andra fasta utgifter samt
personalomsättning. Myten om att det inte går att rekrytera kompetens till mindre orter/landsbygd är en
storstads- (och myndighets- ?) myt!
9.
Problem kan bara lösas i närmiljö och ett ökat självstyre skulle leda till bättre anpassade lösningsförslag.
Jag föreslår att landsbygden ska få ett ökat självstyre och minskade hinder för att lösa saker själva. Minska
därför fjärrstyrningen från EU-parlamentet och Sveriges riksdag.
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10.
För att vi ska kunna stärka och skapa en levande landsbygd måste det vara möjligt att bygga landsbygdsnära
funktioner. Utforma ett system för att ge skatterabatter för ekonomiska hinder för utveckling av landsbygd. Vi
behöver ha en utflyttning till landsbygden och vi måste kunna stödja sund användning av landsbygdens
resurser.
11.
Inför en differentierad arbetsgivaravgift som gör det billigare att anställa arbetskraft ju längre ut på landsbygden
ett företag ligger placerat. Norge använder en sådan differentierad arbetsgivaravgift och de har en levande
landsbygd.
12.
I Norge har man ett system som innebär att vattenkraftskommunerna får ta del av vattenkraftsbolagens vinst
och billigare el.
13.
Vi måste införa en annan jordbrukspolitik som är ett undantag för de nordeuropeiska länderna eftersom
bönderna där inte har samma förutsättningar som i övriga Europa med sämre jordmåner etc. Ni borde göra det
mer lönsamt att kunna bedriva småjordbruk med exempelvis 8-10 kor, för idag finns det mycket jordbruksmark i
norra Sverige som inte används.
14.
Motverka nedmontering av offentlig och kommersiell service på landsbygden.
15.
Ökat samarbete i Östersjöområdet, främst baltstaterna i form av utökat erfarenhetsutbyte och
kompetensförsörjning.
16.
Behåll offentlig service på mindre orter och centralisera mindre.
17.
Satsa ekonomiska utvecklingsbidrag på underifrånperspektivet (den ideella folkrörelsen i landet) för dem som
har en bred samverkan och samarbete med olika företag, organisationer, kommuner, och så vidare.
18.
Skapa olika mötesplatser för dialog och samarbete över ålders- och nationsgränser.
19.
Skapa samarbete och dialog med olika länder för att hitta varandras mervärden och utvecklingsmöjligheter.
20.
Förenkla ansökningsförfarandet och byråkratin för den ideella sektorn i samhället.
21.
Arbeta för att ungdomar får arbete och utbildning i sin kommun, län, och stad.
22.
Mer utbyte av varandra inom olika sektorer och länder .
23.
Samordna olika projekt tillsammans.
24.
Lagstadga om en lägsta servicenivå för alla oavsett var man bor och lever.
25.
Utveckla relationen mellan stad och land i Sverige samt öka anslagen till forskning på svensk landsbygd. Den
svenska landsbygden är en tillgång för hela EU på flera sätt och Sverige släpar efter i jämförelse med övriga.
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26.
Utlokalisera tjänstemän från EU med erfarenhet från andra EU-länder till svenska län med stor andel landsbygd
så Sverige kan skapa en sundare landsbygdspolitik.
27.
Ge konkreta lösningar på hur Sverige kan lösa service och infrastruktur på ett sätt som bättre gynnar turism
och råvarutransport i EU.
28.
För att små kommuner ska kunna överleva behövs det införas en sorts produktionsskatt! Det vill säga, de
företag som tar ut varor/tjänster från en kommun, ska även lämna en skatteintäkt till kommunen. Det kan
handla om skog, malm, vattenkraft, vindkraft till exempel, men även för andra produkter. I dagsläget får
kommunerna ingenting direkt från bolagen, till skillnad från tidigare så kallad KÄLLSKATT (som avskaffades i
Sverige i mitten av 70-talet). Vårt grannland Norge har denna ”skattemodell”.
Om dagens små kommuner INTE kan öka sina intäkter, är det inom kort dags för kommunsammanslagningar
med mera, och om kommunerna INTE klarar sina åtaganden... påverkas verkligen ”Hela Sverige” – ingen
service, ingen sjukvård, ingen skolverksamhet etc leder till att INTE ens besöksnäringen ”överlever”, för vem
vill besöka orter där ”inget” finns?
29.
Genom att bilda så kallade bygdebolag över hela Europa så aktiveras lokala krafter att tillsammans verka för
utveckling av sin bygd (underifrån). EU och dess olika medlemsländer kan verka för att godkänna sådana
bygdebolag som samhällsnyttiga och i så fall bevilja vinstskattebefrielse. Ett bygdebolag i Sverige kan vara ett
(svb)-aktiebolag i andra länder kan andra organisationsformer gälla. En bygd är ett geografiskt område, som vill
höra samman.
30.
Bättre it/bredband liksom mobiltelefontäckning för oss i Ågs bruk och Ågs Hage (en mil norr om Svärdsjö),
lokalt företagande, turism, säkerhet vid brand och olyckor och så vidare.
27.
Inför en universell europeisk princip som kan anpassas till varje enskilt lands ekonomiska system och
skattesystem: ”Pengar som skapas i bygden stannar i bygden”.
31.
Inför en europeisk, civil medborgartjänst för att klara yttre och inre hot. Medborgartjänsten kan användas för
landsbygdsutvecklande åtgärder vid icke-kristillstånd.
32.
Winnet Europe, i samarbete med medlemsländerna, föreslår att ERP 2015 följer upp den under den europeiska
landsbygdsriksdagen 2013 genomförda workshopen. Den handlade om kvinnors lika villkor inom
landsbygdsutveckling och hållbar utveckling och tillväxt. Denna gång med fokus på vad som åstadkommits
samt på samarbete inom bland annat makroregioner, inom Östersjöstrategin och pågående EUBSR-plattform
för hållbar jämställd utveckling och tillväxt. Dessutom för att kunna spridas till andra så kallade makroregioner
inom EU som tex Ionien - Adriatic, Danube
Ta tillvara det svenska arbetet om jämställd landsbygd och hållbar tillväxt, pilot projekt och påverkan på politik
och genomförande och Winnet Sveriges deltagande i Övervakningskommittén, landsbygdsprogrammet, 20142020.
33.
Winnet Europe föreslår också att forskare med expertkunskap, både inom landsbygdsfrågor och/eller genus
kan användas för att säkerställa att kunskaper sprids, tar tillvara på erfarenheter samt visar på goda exempel,
detta kan göras inom ramen för Winnet Centre of Excellence ®. Använd samarbeten i form av Quadruple Helix
partnerskap (en plattform för samarbete, som en del av EU) för organisering och genomförande av arbete som
rör påverkan på politiken, genomförande och resultat inom landsbygdsnätverkets verksamhet för en bred
påverkan. (Quadruple Helix; politiker och beslutsfattare, privata, civila samhällets organisationer som
resurscentrum för kvinnor, forskare, genus och inom expertområden inom landsbygd ingår.)
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33.
Initiera projekt och nätverk för projektutveckling, transnationellt över gränserna i EU-området, med fokus på
lokalt ledd utveckling och inom övriga strukturfonds- och andra EU-program för gemensamt samarbete och
påverkan av politik och genomförande för resultat under programperioden. Genom att använda redan befintliga
landsbygdsplattformar i området.
34.
The Swedish countryside as well as the European depopulates today, and by working with integration between
town and country, immigrants and Swedish-born, we can reverse the trend. Our proposal to the European
Rural Parliament in 2015 is to rule that integration is an important issue for the European rural movement, and
to instruct the interested participating organizations to work with All Sweden Shall Live drafting practices and
guidelines, based on the completed projects, to promote integration between town and country.
35.
Our proposal is for the European Rural Parliament to say that social enterprises is a priority area and to work
for a European Network within the rural movement in order to strengthen growth and welfare. And to use the
embryos that is forming now through projects that All Sweden Shall Live are involved in with for example
Estonia, Poland, Lithuania and Belarus.
36.
Förstatliga finansmarknaden – de ber om det, de bestämmer hur vi ska leva, bo och arbeta.
37.
Samverka mer öst-väst. Landsbygden har i Sverige, Norge, Finland och Ryssland mer gemensamt i öst-västlig
riktning än i syd-nordlig riktning.
38.
Lagstifta om barnens rätt att växa upp i sin hembygd och att få gå i skola där utan att behöva åka flera mil med
buss. Alla barn ska ha samma möjligheter att lyckas i skolan och långa skoltransporter får inte ta för mycket tid
och kraft av barnen om de ska orka. Skola och barnomsorg är grundläggande för att livet för familjerna ska
fungera och utan detta finns ingen landsbygdsutveckling. Även närsjukvård och tandvård inom rimligt avstånd
borde ingå som en rättighet för alla barn.
39.
Bygg ut bred vägren med plats för cykelfält och frästa kanträfflor på alla landsvägar med över 500 fordon per
dag.
40.
Inför praktik i skolorna där eleverna återkommande får besöka skog och natur, där de lär sig om växt och
djurriket, får besöka bönder och små landsbygder för att se fördelarna med dem, och se hur livet på landet kan
vara lika berikande som att bo i städerna.
41.
Utveckla en kunskapsbank, antingen lokalt eller kommunalt, på internet eller fysiskt tillgänglig för de som vill
bosätta sig på landet.
42.
Lokal utvecklingsplan för att möta en mindre orts eller en bys behov.
43.
Använd Lokal Ekonomisk Analys (LEA) och lokala utvecklingsplaner som ett generellt verktyg för
landsbygdsutveckling i hela Europa.
44.
Samarbete behövs inom Europa för att arbeta för en hållbar turism som gynnar landsbygden, inte bara för
turistföretagare, utan även annan näring såsom affärer, matproducenter, taxi mm. Man behöver också stärka
småföretagens möjligheter att påverka större och internationella företag som verkar negativt på småföretagens
utkomst.
Fördelen med samarbete med flera länder är att det finns möjlighet att tillsammans söka pengar från EU och bli
starkare i sin marknadsföring till agenter och bokare.
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45.
Utifrån det nationellt unika arbete som gjorts med LEA i Östergötland och en forskarrapport som togs fram i
samband därmed står det klart att LEA borde användas som ett landsbygdsutvecklingsredskap eftersom det
synliggör tillgångar på mindre orter samt skapar en mobiliserande process till nytta för både jämställdhet och
hållbarhet. Undertecknad menar att anställningar, utbildningar och forskningsresurser kunde tillställas ett
arbete med LEA över hela landet för att kraftsamla landsbygdens tillgångar samt hitta alternativa
utvecklingsvägar för en levande landsbygd. LEA är ett konkret billigt verktyg med mycket god utväxling av
satsade resurser. Därför föreslås att:
• Skapa en nationell databas med framgångsrika exempel på ekologiskt och social hållbar utveckling på
landsbygden med Lokalekonomiska analyser
• Genomför Lokalekonomiska analyser i hela Sverige i samma omfattning som i Östergötland
• Undersök möjligheten med obebodda fastigheter
• Skapa ett kompetenscentrum med utbildning i Lokalekonomiska analyser
• Satsa medel på forskning och uppföljning av Lokalekonomiska analyser för att stötta arbetet
• Kartlägga LEA internationellt och skapa samarbetsformer för att dra lärdomar av pågående processer runt om
i världen i likhet med Transition Towns.
Ett levande Sverige betyder en levande landsbygd. Faran är stor om landet slits isär och missnöjet på
landsbygden ökar. LEA borde vara en del i ett arbete för att ta tillvara på hela landets kompetens och ingjuta
framtidstro även på platser hårt drabbade av pågående urbanisering. I vissa delar såsom till exempel
Malexander är endast 2 av 10 hus bebodda. Utifrån byalagens rapporter föreslås också att en mer
övergripande politisk omdaning görs på ett flertal områden:
• Höj fastighetsskatten och låt den gå till kommunernas kassa
• Se över möjligheten till att inför boplikt för hus vilket bland annat finns i Norge
• Omfördela vinsterna från energiomvandling såsom vattenkraften/vindkraften till att stanna i bygden som
påverkas
• Stöd hemifrånarbete aktivt genom frikostiga avdragsmöjligheter och regelverk där hemifrånarbete uppmuntras
• Satsa på kommunikationsmöjligheter i form av transporter såsom samåkning och kollektivtrafik men också
utbyggt bredband
• Skapa strukturer för lokala valutor och bytesringar
• Utföra boendeinventering av fastighetsbeståndet
• Uppmuntra en kollaborativ ekonomi
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