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Solen sken och Hela Sverige ska leva-flaggorna utefter kajen vid Fjällräven Center
fladdrade högtidligt på lördagsmorgonen då de cirka 700 deltagarna samlades vid
invigningen av Landsbygdsriksdagen.
landsbygdsminister sven-erik Bucht höll ett
invigningstal som till största delen handlade om tankarna bakom den parlamentariska landsbygdsutredningen. För den som
vill fördjupa sig, finns hela talet på Youtube.

Vi fick lära oss vikten av att drömma med
Teo Härén, höra hur Tomas "Håkki"
Eriksson undersöker den lokala kulturen i
Ljungaverk och i partiledardialogen fick vi
veta hur riksdagens partiledare ser på landsbygden och dess möjligheter.
Terese Bengards inledning till Landsbygdsriksdagen handlade om den stereotypa bilden av landsbygden i medier. Lite hårddraget kan man säga att oavsett vilken aspekt
på landsbygden som en artikel berör, så
illustreras den med djur, åkrar och tomma
övergivna hus.
Den mediala bilden av landsbygden är ett
typiskt exempel på den urbana normen. Ett
svar på det, skulle man kunna säga, var poeten Lo Lindströms dikt om födelsestaden
Skellefteå. Salongen satt knäpptyst när Lo

läste en dikt om sina känslor för en födelseort som inte passar in i storstadsnormen.
En av de som blev berörda var Kristina
Ernehed från Offerdal.
– Jag känner igen mig så mycket i Los ord.
Allt elakt och taskigt jag sagt om platsen jag
bor på, för att jag såg på den med den överordnades blick. Och sen, att återupptäcka
den med min egen blick, bli förälskad och
känna att det är en känsla som går mot normen. Och att bli besviken på att den ort jag
älskar så ofta inte har vett och självkänsla
nog att älska sig själv.
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Jacke Sjödén sammanfattar politikerdialogen på sitt
alldeles egna sätt, till både publikens och politikernas
förtjusning. På Facebook var Jackes sammanfattningar
de mest populära inslagen, de som delades mest och de som
fick flest gillaklick.

samtal kring bland annat bristen på politiska visioner för landsbygden.
Malin Rönnblom drog ner dagens första
spontana applåder när hon sa att det som
var mest nytt med den här politikerdialogen troligen var det faktum att alla partiledarna stod här, i Örnsköldsvik.

Allt på scenen ramades in av Jacke Sjödins
finurliga och vänliga rim som sammanfattade varje avsnitt, till publikens stora förtjusning.
Urban norm var även närvarande i Söndagsstudion när forskarna Josefina Syssner och
Malin Rönnblom tillsammans med journalisten och författaren Po Tidholm reflekterade över lördagens politikerdebatt.
Det blev ett lågmält och eftertänksamt

»

mer på nästa sida

När poeten Lo Lindström läste sina dikter kunde man
höra en knappnål falla. Foto: Anne Helgesson.
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fortsättning från förra sidan…

– Den här debatten kanske är den enda som
borde ägt rum i Stockholm, fortsatte hon.
Malin pratade om platsens betydelse och
att landsbygdspolitik bör bli en platspolitik, som även inbegriper maktanalys och
analys av centrum/periferi. En genomgripande platspolitisk säkring måste innebära
att även staden görs platspolitisk.
Sista inlägget från samtalet får bli Josefina
Syssners fundering kring kommuner.
Många små kommuner har svårt att klara
sitt välfärdsuppdrag när skatteunderlaget
minskar och befolkningen blir äldre.
– Hur skulle vi kunna organisera samhället
om vi utgick från de riktigt glesa strukturernas förutsättningar, till exempel, sa hon.
En mycket intressant tanke.

PS. Allt som hände på
stora scenen filmades och
finns på vår Youtubesida. Sök på
Landsbygdsriksdagen
2018 på Youtube.
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TOPPBETYG PÅ LANDSBYGDSRIKSDAGEN.
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2018 års landsbygdsriksdag är över. Terese Bengard, verksamhetschef på
Hela Sverige ska leva, vad har du fått för reaktioner?
– Jag har fått oerhört många positiva reaktioner och lovord för arrangemanget. Jag är
stolt över att vi lyft Landsbygdsriksdagen
ytterligare en nivå och att vi lyft landsbygdsfrågan till den nationella dagordningen.
Även utvärderingen visar att folk var nöjda,
se diagrammet till höger. Allt var inte perfekt för alla, det visar kommentarerna
också. Exempelvis tyckte vissa att musiken
under bankettmiddagen var för hög, och
någon efterlyste fler workshops.
– Vi tar självklart till oss alla synpunkter,
både positiva och negativa för att verkligen
skapa det smörgåsbord av möjligheter som

vi vill att Landsbygdsriksdagen ska vara.
Vi kan alltid bli lite bättre, säger Terese.
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369 personer svarade
5 på utvärderingen
4
3 genom
2 att ge ett
betyg från 1-5, där siffran fem stod för mycket bra.
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RÖSTER FRÅN UTVÄRDERINGEN

” Trodde det skulle vara mycket mer gnälligt och gubbigt,
men det var så mycket new power”
” Det var top of the line, som många kommenterade till oss. Den bästa ever!”
” Den i särklass bästa riksdag av de fyra jag varit på. Strålande helt enkelt, gav
hopp och mod. Plötsligt var landsbygden Sveriges centrum”

Inför bankettmiddagen kunde den som ville ”gå på röda mattan”
och plåtas framför en pressvägg. Gissa om det blev populärt!
Massor av glada
uppsluppna
deltagare ställde
upp sig framför
kameran. Här är
ett axplock.

Foto: Ann Helgesson

Malin Ackermann
(näst längs till höger)
med sällskap

Landsbygdsriksdagens projektledare Malena Bendelin, till höger,
och Kristina Ernehed från Jämtland.

SMÖRGÅSBORDET
LANDSBYGDSRIKSDAGEN.
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Att Landsbygdsriksdagen är ett stort smörgåsbord blev tydligt
när vi frågade några deltagare om vad som var bäst.
Lars-Erik Larsson från Vuxenskolans förbundskansli
betonade samtalet i Söndagsstudion.

– Bäst var analysen och det fördjupande samtalet på
söndag förmiddag, för att förstå var vi befinner oss.
Det berikade enormt och skapade förståelse och
sammanhang, sa Lars-Erik Larsson.

Ett gäng glada västerbottningar…

För Helena Turkki, från Innovationscenter för
landsbygden i sydvästra Skåne, var det andra saker
som vägde tungt.

– Två saker står ut. Dels inspirationsresan jag gjorde
om framgångsrikt företagande, med mötena med alla
fantastiska entreprenörer som har hjärtat med sig i
vad de gör. Det andra är alla samtal med dem jag
träffat här. Man använder det som sägs på scenen, och
samtalar, bearbetar och utvecklar det man hört där.
…och lika glada hallänningar.

Lars-Erik Larsson

Helena Turkki
Foto: Karin Wenström

DRÖM STORT OCH DRÖM
TILLSAMMANS.

Vi fick en liten stund med Teo Härén efter
föredraget om vikten av att drömma.
Att drömma kräver ju fri tid och Teo har
märkt att han tänker större tankar sedan han
flyttat från stan. Hans fru säger samma sak,
berättar han.
– Ett skäl är att vi är mindre stressade. För tio
år sedan sa människor att de ville ha fler
intryck. Idag är det tvärtom. Nu säger man
”ge mig tid för reflektion”. Du kan alltid öka
mängden intryck på landsbygden genom att
surfa. I stan är det svåra att stänga av intrycken.
De drömmar du pratar om är stora, visionära och samhällsförändrande. Hur vågar man
drömma så stort och behålla sådana drömmar?
– Man ger sig ut på jakt efter en bundsförvant. Det är viktigt att drömma tillsammans, så hitta någon som står på din sida.
Det är också en digitaliseringsfråga. Idag är
det lätt att hitta tio personer i Sverige som
har samma drömmar som du, via internet.

En uppsluppen verksamhetschef, Terese Bengard, på scenen med Tomas ”Håkki” Eriksson som antagligen hade sagt något
finurligt minuten innan. Det var han nämligen bra på. Foto: Anne Helgesson.

FISKE HÄFTIGARE ÄN FACEBOOK.

Det är varje människas förbannade plikt att bli ett original. Det sa Tomas ”Håkki”
Eriksson i sitt föredrag på lördagen.
själv har han kommit långt i det arbetet och
berättade generöst om alla sina idéer och
projekt. Tokroligast var nog vykorten med
foto på olika byar och med grannbyarnas
fyra favoritskitsnack om dem. Enligt Tomas
tog folk inte illa upp utan skrattade gott åt
det hela.

– Det fanns en förklaring till det mesta skitsnacket om grannbyn, upptäckte jag. Det
kunde vara gamla oförrätter och gammal
avundsjuka.
Men bakom alla de roliga historierna han
berättade, finns ett stort allvar.

Teo Härén drömmer stort och mycket.

– Det jag lärde mig när jag växte upp, nämligen att fiska, prata med gamlingar, mecka
med bilar, hantera djur och dansa bugg, det
hade låg status i min tonårsvärld. Som
vuxen ser jag värdet i det. Det är kunskap
som fungerar överallt.

Tomas lever på att föreläsa för skolbarn i
Norge i projektet ”Den kulturelle skulesekken” som är ett nationellt konst- och kulturprojekt.
– Jag talar om för ungdomarna att deras
kunskaper är bra och användbara. Kan de
mecka med en bil i Gryllefjord (fiskarsamhälle i Nordnorge), så kan de mecka med en
bil i New York eller London, ja överallt i
världen, säger Tomas som funderat mycket
på var de där budskapen kommer från om
vad som är lågstatus respektive högstatus.
– För det ju mycket häftigare att bjuda hem
någon till sig på en helg med fiske och moppeåkning än att sitta inne och bara leka med
Facebook, som finns överallt, säger Tomas
Eriksson.

FRAMTIDSSPANING.

EN POLITIK FÖR HELA SVERIGE.

– Om 20 år kanske vi har en urbaniseringsrörelse som
påminner om miljörörelsen, funderade hon.

Deltagarna enades genom omröstning om
formuleringarna i uttalandet. De röstade
också om vilka frågor som är viktigast för
utveckling av landsbygden. Följande frågor
röstades fram:

Josefina Syssner jämförde i söndagssoffan dagens
landsbygdsrörelse med miljörörelsen i början av
1990-talet.

Då, på 1990-talet, var miljöfrågan en särfråga som
plockades fram vid vissa tillfällen. Sedan dess har den
har vuxit och blivit ett perspektiv som förväntas finnas
med på alla politiska nivåer. En självklar del av
politiken, helt enkelt. Och om ett antal år är kanske
landsbygdsrörelsen, eller urbaniseringsrörelsen som
Josefina kallar den, på samma nivå.

”Vi behöver en ny politik för Sveriges landsbygder.” Så inleds det uttalande som
gjordes av Landsbygdsriksdagen 2018.

• Ökat bostadsbyggande & bättre möjligheter till
resor och transporter
• Digitalisera hela Sverige

• Skapa bättre service & trygghet
• Ge mer lokalt inflytande

Uttalandet bygger på Hela Sverige ska levas
landsbygdspolitiska program som uppdaterats under våren. Programmet blir klart
veckan efter midsommar och läggs då ut på
vår hemsida.
Läs uttalandet i sin helhet på Hela Sverige
ska levas hemsida, helasverige.se

Avsändare:
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Stortorget 7, 2 tr, 111 29 Stockholm

TACK FÖR EN MINNESVÄRD HELG!
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Vår femtonde landsbygdsriksdag är nu genomförd, denna gång i Västernorrland.
Liksom alla tidigare landsbygdsriksdagar är den här unik på sitt sätt. Liksom de andra
har den gett inspiration och varit en manifestation för landsbygdens behov och vilja till
engagemang.
Statsministern omgiven av reportrar efter
politikerdialogen Foto: Ann Helgesson

MYCKET MEDIA.

Landsbygdsriksdagen har fått ett genomslag i media som aldrig förr och bevakningen från riksmedia var större än vi är
vana vid.
TT, SVT, Aftonbladet, DN och Expressen
var på plats, liksom regionala och lokala
medier. DN gjorde till och med en undersökning om framtidsförväntningar hos
landsbygdsbor jämfört med stadsbor, och
hänvisade till Landsbygdsriksdagen.
Sammanlagt har 416 artiklar som nämnt
Landsbygdsriksdagen, skrivits under perioden 17 oktober 2017 till 3 juni 2018.
– Jag är oerhört glad över det mediala
genomslaget. Det är det bästa i Landsbygdsriksdagens historia. Jag tror det är många
faktorer som spelar roll, men att alla partiledare utom en deltog, skapar ett nationellt
intresse. Samt att landsbygdsfrågorna är på
den nationella agendan just nu. Sen har vi
ju också jobbat med att informera om evenemanget och våra frågor vilket också
bidrar, kommenterar Terese Bengard.

Något som präglat den här landsbygdsriksdagen är självklart valåret och att vi ordnade
valets första partiledardialog om landsbygdsfrågor. Där fick partiledarna möjlighet att
berätta hur de ser på landsbygden och dess möjligheter.
Landsbygdsriksdagens deltagare sa sin mening, skulle man kunna säga, på söndagen då ett
uttalande antogs om en politik för att hela Sverige ska leva, där de viktigaste frågorna för
utvecklingen av landsbygden specificerades.
Men det som också präglar varje landsbygdsriksdag är de inspirationsresor som länets lokala
krafter arrangerar och genomför. De är uppskattade ska ni veta, alla ni som jobbat i månader för att förverkliga dem. Många deltagare nämnde just inspirationsresorna som en av
höjdpunkterna.
Vi vill börja med att tacka länsavdelningen i Västernorrland och alla lokala krafter runt om i
länet, för utan er hade det inte blivit någon landsbygdsriksdag. Mycket av det praktiska
arbete ni har gjort är sådant som vi deltagare inte alltid ser. Örnsköldsviks kommun satsade
mycket, inte minst genom att två personer från kommunen deltog under hela processen
före och under Landsbygdsriksdagen. Tack också till Resia som på ett mycket professionellt
sätt hjälpte oss att komma samman.
Det är en gigantisk utmaning att få allt att fungera och hela vårt kansli har gjort ett enastående arbete.
Sist men inte minst, ett stort tack till alla 700 deltagare som kom till Västernorrland och
Örnsköldsvik. Ni representerade lokala grupper, organisationer, företag, politiker och
myndigheter, alla med intresse för en balans mellan land och stad.
Ni gav av era erfarenheter, ni ställde frågor, minglade och diskuterade, ni skaffade nya kontakter, hade roligt och gjorde att Landsbygdsriksdagen blev den underbara helg vi alla hade
planerat för.
Nu är det dags att gå vidare, ut i sommarlivet och njuta. Vi ses i höst då vi tillsammans ska se
till att Sveriges landsbygder utvecklas och att landsbygdsrörelsen blir en kraft att räkna med.
En riktigt trevlig sommar önskar vi er alla!

INSPIRATIONSRESORNA.

Alla fredagens inspirationsresor
dokumenterades och är samlade i ett
häfte som skickats till alla deltagare.
Här finns härliga berättelser i ord och
bild om vad som hände på resorna.
Läs, njut och minns!

STAFFAN NILSSON

ÅSE CLASSON

Ordförande

Ordförande

Dokumentationen finns att ladda ner
på Landsbygdsriksdagens hemsida,
landsbygdsriksdagen.se

Tfn: 010–489 13 50
E-post:
info@helasverige.se
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Hela Sverige ska leva
Stortorget 7
111 29 Stockholm
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