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Vid studiebesöket passade vi på att fotografera
våra två ordförande framför Europaflaggorna.
Foto: Lars Carlsson.

Premiär för Europeisk Landsbygdsriksdag
Hela Sverige ska leva har tagit initiativet till en europeisk
Landsbygdsriksdag i Bryssel den 13 november, tillsammans
med de tre landsbygdsnätverken Prepare, Era och Erca.
Det blir den första landsbygdsriksdagen på europeisk nivå och målet är
självklart: att sätta den europeiska byarörelsen på den politiska kartan
i EU och ställa krav på politikerna. Riksdagen pågår en dag och ska
resultera i ett gemensamt budskap som processas fram och som visar
var den europeiska byarörelsen står.
En blandning av gräsrötter och beslutsfattare bjuds in att delta och
gränsen för antalet deltagare går vid cirka 150 personer. Landsbygdsriksdagen planeras att webbsändas för alla som vill följa den.

Studiebesök i Bryssel
I mitten av maj gjorde Hela Sverige ska levas styrelse ett studiebesök i
Bryssel för att träffa EU-parlamentariker och diskutera förutsättningarna för en europeisk Landsbygdsriksdag, liksom i samverkan med
Europeiska ekonomiska och sociala plankommittén – som är rösten
för det civila samhällets organisationer i EU-maskineriet.
Planen är att de EU-parlamentariker som vill stötta Landsbygdsriksdagen, bjuder in till mingel kvällen före och till dagen efter till
EU-parlamentet för att presentera resultatet.
Landsbygdsriksdagen ska förhoppningsvis återkomma vartannat år

Politiken i fokus på nästa Landsbygdsriksdag
I Gävleborgs län har temperaturen redan höjts några grader inför
Landsbygdsriksdagen i Gävleborgs län i maj 2014. Organisationen
börjar falla på plats och inriktningen för Landsbygdsriksdagen är klar.
Riksdagen påverkas naturligtvis av att det är valår.
– Det kommer att bli mer ”riksdag” än tidigare, säger Kenneth Nyberg,
ordförande i Gävleborgs länsbygderåd, och en av nyckelpersonerna i
planeringen.
– Vi har tagit bort de kommunvisa resorna och stannar i Sandviken
istället. Det ger oss mer tid till att diskutera fram de viktigaste
framtidsfrågorna som vi lämnar över till politikerna under söndagens
debatt. Dessutom kan det arbetet ligga till grund för ett
landsbygdspolitiskt program.
För att detta program ska bli ett genomarbetat dokument där så
många som möjligt i
byarörelsen deltar, så startar
arbetet redan under hösten.
Alla länsbygderåd kommer
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och ansvaret för att arrangera den ska rotera bland alla europeiska
länder, även utanför EU.
– Jag vet att många i vår EU-kommitté är djupt engagerade i landsbygdsfrågor, inte minst de som kom med i EU vid de två senaste utvidgningarna, säger Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva.
– Landsbygdsfrågorna är centrala för Europas utveckling, och genom
en europeisk Landsbygdsriksdag kan vi manifestera detta.
Prepare: Partnership for Rural Europe, Era: European Rural Alliance, Erca: The European Rural
Community Association.

Nätverka på Europanivå
Vilka frågor vill du att landsbygdsriksdagen i Bryssel ska diskutera?
På den europeiska Landsbygdsriksdagens hemsida kan du skriva
förslag på motioner till riksdagen.
– Passa på nu när ni får chansen att påverka så det hörs ända ner till
Bryssel, uppmanar Inez Abrahamzon, projektledare.
På hemsidan www.europeanruralparliament.com kan du även dela
med dig av dina goda exempel på landsbygdsutveckling till andra
grupper i hela Europa. Hittar du en grupp vars goda exempel
intresserar dig, så kontaktar du dem.
Här hittar du även ett nyhetsbrev som du kan prenumerera på för att
följa utvecklingen av riksdagen.

att erbjudas ett Open Spacemöte för att
diskutera landsbygdspolitik.
Kenneths förhoppning är att programmet
lever vidare.
– Min tanke är att det ska uppdateras vid
kommande landsbygdsriksdagar, så att det
fortsätter att vara ett levande dokument.
Kenneth Nyberg, ordförande i Gävleborgs
länsbygderåd. Foto: Hela Sverige ska leva.

Aktuellt just nu:
• Jättestort grupparbete förbereds. En Open space-aktivitet kommer
äga rum, där alla riksdagens deltagare är med. Vi räknar med 1 200
personer. Ämne: politikerfrågor plus underlag till landsbygdspolitiskt
program.
• Istället för kommunresor planerar de tio kommungrupperna att
presentera sina bästa exempel på landsbygdsutveckling i Göranssons
Arena där Landsbygdsriksdagen äger rum.

Hela Sverige ska leva!
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Byanätsgruppens förslag för fiber på landsbygden
Den 29 maj presenterade Byanätsgruppen sin slutrapport vid
ett möte med Bredbandsforum, forumet som är bildat för att
genomföra regeringens bredbandsstrategi.
Arbetsgruppen har haft som främsta uppgift att underlätta för de
individer och lokala utvecklingsgrupper som själva tar initiativ och
organiserar sig för att bygga bredband på landsbygden.
Slutrapporten innehåller ett antal förslag till åtgärder för att uppfylla
detta. Här diskuteras olikheterna mellan länen vad gäller bidrag, här
finns förslag till ett nationellt kansli som kan stötta och hjälpa
fiberföreningar och här diskuteras det viktigaste av allt, nämligen det
lokala ledarskapet och det lokala engagemanget.

Samverkan – en förutsättning?
Så här säger Åsa Odell, ordförande i Byanätsgruppen i ett
pressmeddelande:

Åse Blombäck, ordförande Hela Sverige ska leva, instämmer:
– Följer regeringen de förslag som Byanätsgruppen anger i sin rapport,
så tror vi att chanserna är stora för att regeringens bredbandsstrategi
ska kunna genomföras. Här finns förslag om stödjande stukturer och
stabila ekonomiska stöd som gör att det blir lättare för människor att
våga ta steget till att bygga bredband själva, säger hon.
Rapporten ligger nu på it- och energiminister Anna-Karin Hatts bord.
Anna-Karin Hatt är ordförande i styrgruppen för Bredbandsforum.
I Byanätsgruppen ingår representanter från bland andra Post- och
telestyrelsen, Telenor, Sveriges kommuner och landsting och Hela
Sverige ska leva.
Rapporten finns att läsa på www.bredbandsforum.net under
rubriken Våra arbetsgrupper/Byanätsgruppen.

– Det är fullt möjligt att bygga bredband till stora delar av landsbygden
om det finns en samverkan mellan bybor, nätägare, offentlig förvaltning
och staten. Denna utbyggnad har redan genomförts i cirka 800 byar
och allt pekar på att utbyggnad är möjlig i ytterligare flera tusen byar.

Nyheter i korthet
Dags att söka vår utmärkelse
Nu är det dags att söka utmärkelserna Årets lokala utvecklingsgrupp
och Årets kommun 2013. Sista anmälningsdag 1 november. Läs mer
och sänd in ansökan på www.helasverige.se

Kalendarium

Ny kommunikatör till kansliet

Nordisk konferens om lokal ekonomi

Vi söker en kommunikatör på heltid till kansliet i Stockholm. Vi har
valt att använda oss av en rekryteringsfirma och du hittar vår annons
på www.monster.se

Nytt från trycket

• Levande lokala ekonomier i hela landet, en dokumentation av
vårens lokalekonomidagar www.lokalekonomi.helasverige.se
• Hur går vi vidare, Diskussionsunderlag med genomgång av de
senaste landsbygdsriksdagarna, vad sas om politiken och vad hände.
Hittas på www.helasverige.se under Vad vi gör/Våra skrifter.
• Announcing the first European Rural Parliament, Nyhetsbrev
nummer 1 om Europeiska landsbygdsriksdagen,
www.europeanruralparliament.com
• Slutrapport för projekt Workshop Vind, hittas på
www.helasverige.se under rubriken Vad vi gör/Lokal vindkraft.
• Byanätsprocessen, en rapport av forskaren vid Uppsala universitet,
Susanne Stenbacka, som visar hur kollektivt intresse och
engagemang kan driva på utvecklingen av fiberutbyggnad på
landsbygden. Läs rapporten på www.bredbandivarldsklass.se

Strax efter midsommar träffas de nordiska ministrarna i Åre. Då
arrangeras också en nordisk konferens om lokal ekonomi på samma
ställe. Living Local Economies – supportive financial tools and
instruments heter konferensen som hålls den 25-26 juni i Åre.
Det blir lokal ekonomi på nordisk nivå, med goda exempel från våra
grannländer och diskussioner om nya lösningar för att utveckla
lokalsamhället i en globaliserad värld.
Bland föreläsarna finns såväl forskare som politiker på regeringsnivå.
Huvudtalare är Helena Norberg-Hodge som är föreståndare för
International Society for Ecology and Culture samt författare till
boken Ancient futures.
Konferensen vänder sig till aktörer på alla nivåer och arrangeras av
Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med bland andra Hela
Sverige ska leva.
Program, anmälningsförfarande och annan info finns på
webbplatsen www.livinglocaleconomies.nu. Vid frågor kontakta
ylva.lundkvist@slu.se.

Glad sommar!
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Under våren har ett antal regionala lokalekonomikonferenser ägt
rum. Dokumentationen från dagarna hittar du här
www.lokalekonomi.helasverige.se

