VI är riksorganisationen HELA SVERIGE SKA LEVA.

Land och stad i balans

Vi är.
Hela Sverige ska leva är en riksorganisation med tusentals lokala
utvecklingsgrupper som medlemmar. De är samhällsföreningar
och byalag, men också hembygdsföreningar och idrottsföreningar.
Det som förenar grupperna är att de arbetar med lokal utveckling av sin bygd, även
om verksamheterna kan skilja sig åt. De jobbar med allt från att arrangera midsommarfirande, ta över skolan eller affären till att marknadsföra bygden som en attraktiv
plats att bo och arbeta på.
Våra 24 länsavdelningar finns till hands för stöd och rådgivning till grupperna i sina
respektive områden. De samordnar och driver gemensamma frågor och håller
kontakt med myndigheter och organisationer på regionnivå.
På riksnivå finns ett kansli som håller i kontakter, samordning och kommunikation
under ledning av riksorganisationens styrelse. Den består av 13 ledamöter från hela
Sverige. Vi vill ha ett jämställt ledarskap och har därför två ordförande, en kvinna
och en man.
En viktig del av kansliets och styrelsens arbete är att vara en samlande röst för landsbygdsrörelsen. Tusentals lokala utvecklingsgrupper kan inte träffa landsbygdsministern, men Hela Sverige ska levas styrelse kan göra det, och föra landsbygdsrörelsens
talan.
Vi har även ett fyrtiotal medlemsorganisationer som delar våra värderingar och stöttar vårt arbete.
Hela Sverige ska leva bildades i september 1989, i slutet av den stora kampanjen
”Hela Sverige ska leva”. Den innebar en kraftfull mobilisering av Landsbygdssverige
och efter kampanjens slut ville de lokala grupperna tillsammans fortsätta arbetet
med att utveckla sina bygder.
Det var startskottet för den långa resan mot ett land i balans. En resa som fortfarande
pågår.
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VÅRT Syfte.

Verka för goda villkor i hela landet
God landsbygdsutveckling
Balans mellan stad och land

STÄRKA LOKALT. !""#$%&'PÅVERKA NATIONELLT.
Samverkan/kunskapsöverföring/stöd
Exempelvis
• Lokala projekt
• Handböcker
• Nätverk
• Bygdebank
• Försäkring
• Kurser/konferenser
• Landsbygdsriksdag
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Opinionsbildning/dialog med makthavare
Goda exempel/kunskap
Bättre förutsättningar

Exempelvis
• Remisser
• Kommittéer
• Dialogmöten
• Debattartiklar
• Brev
• Kurser/konferenser
• Landsbygdsriksdag
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Vårt mål.
Vårt mål är enkelt. Vi vill ha balans mellan land och stad.
Balans har vi uppnått när det finns lika goda utvecklingsmöjligheter på landsbygderna
som i städerna.
Det handlar inte om några märkliga saker, utan om sådant som borde vara självklart
för invånare överallt i Sverige. Alla behöver en fungerande vardag med mataffär på
nära håll, där polisen kommer när man ringer, där det finns bredband och farbara
vägar.

” Landsbygderna
måste få utvecklas på
sina egna villkor
helt enkelt”

Det är inte säkert att lösningarna ska vara desamma på landsbygderna som i städerna.
De bör anpassas efter de villkor och behov som råder på en viss plats. Landsbygderna
måste få utvecklas på sina egna villkor helt enkelt.
Och då är vi inne på något viktigt, och det är synen på landsbygderna.
Idag finns en urban norm som säger att det är i staden som det moderna livet levs.
Det är där som kreativiteten finns och de innovativa tankarna tänks. Enligt den här
normen utmålas landsbygden som det motsatta, som bakåtsträvande och statisk.
Vi vill bidra till att den här mytbildningen upphör och att en mer mångsidig och rättvisande bild av våra landsbygder växer fram. Vi hoppas att det arbetet kan leda till en
bättre fördelning av resurser mellan land och stad och en större förståelse för hur viktig
landsbygdernas bidrag till hela Sveriges utveckling är.
När det råder balans mellan land och stad, då uppnår vi vår vision att hela Sverige ska
leva.
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Vi gör.
Hela Sverige ska leva är en partipolitiskt obunden organisation som tar
ett helhetsgrepp om landsbygdsfrågorna. Vi har två stora uppdrag som
är beroende av varandra, att stärka lokalt och att påverka nationellt.

STÄRKA LOKALT
Vi ska stärka lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar, som har lokal
utveckling och landsbygdsutveckling till uppgift, för att hela Sverige ska leva. Detta
görs genom samverkan, kunskapsöverföring, lokala projekt och genom att lyfta goda
exempel och stötta på olika sätt.
Stärka lokalt gör vi bland annat genom att skriva handböcker och inspirationsmaterial samt dela med oss av våra och andras erfarenheter och tips. Vi anordnar också
kurser och konferenser samt håller dialogmöten och webbseminarier. På regional
nivå finns våra länsavdelningar till hands för stöd och råd.
Alla medlemsgrupper har en gratis försäkring.
Vår Facebooksida med dagliga tips och nyheter följs av över 10 000 personer.
Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år och är landsbygdsrörelsens stora
mötesplats. Dit kommer landsbygdsintresserade människor från hela Sverige för att
under några dagar diskutera viktiga frågor, inspireras och utbyta erfarenheter.
Arrangemanget besöks också av politiker och tjänstemän på kommunal, regional
och riksnivå.
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PÅVERKA NATIONELLT
För att kunna stärka lokalt måste organisationen påverka nationellt och vara en
kommunikationskanal mellan de lokala utvecklingsgrupperna och de som har makt
att påverka samhällsutvecklingen. Det handlar om att bedriva opinionsbildning och
att ha en god dialog med beslutsfattare.
Att påverka nationellt är viktigt eftersom det är så vi kan förändra förutsättningarna
för den lokala utvecklingen och för människorna som bor på landsbygden. Vi vill
synliggöra landsbygdens villkor och lyfta landsbygdsfrågorna.
Därför skriver vi remisser, debattartiklar och pressmeddelanden. Vi tar fram rapporter i viktiga ämnen. Vi träffar politiker och beslutsfattare samt deltar i många olika
sammanhang för att göra vår, och landsbygdens, röst hörd.
Tillsammans med andra tar vi fram nyskapande lösningar direkt anpassade efter
landsbygdens villkor. Ett exempel är de regionala Mikrofonderna som hjälper den
sociala ekonomin med bland annat borgen för lån. Ett annat är projektet Service i
samverkan, vars mål är att skapa modeller för samverkan kring service mellan den
lokala nivån, och främst, den kommunala nivån.
Projektet Byanätsforum stöttar de sammanslutningar på landsbygden som ideellt
bygger och förvaltar egna bredbandsnät.
I vårt Landsbygdslexikon hittar du ersättningsord för uttryck som vi tycker speglar
den urbana normen. Lexikonet finns på vår hemsida.
Det mesta vi gör finns att läsa i våra verksamhetsberättelser.

HELA SVERIGE SKA LEVA • VI GÖR

7

Vi kan.
Vi vet rätt väl vad som händer på landsbygderna i Sverige. Vi vet
också mycket om vad människor på landsbygderna känner och
tycker.
Med 30 års erfarenhet av lokal utveckling och arbete med landsbygdsfrågor har vi
djup kunskap om våra frågor och brett nätverk. Våra länsavdelningar har örat mot
marken och vet vad människorna i deras län tycker och tänker kring aktuella frågor.
Även de har stora kontaktnät genom sina engagemang i regionala/länsfrågor.

” Vi tycker om att
dela med oss av våra
kunskaper och vi vill
gärna samarbeta.”

Vi har beprövade metoder för att mobilisera och stötta lokala utvecklingsgrupper så
att de blir framgångsrika. Metoderna fungerar lika bra på landsbygder som i städer
och förorter.
Vår kunskap använder vi på många sätt. Vi sitter med i kommittéer som experter, vi
debatterar och samtalar med beslutfattare. Vi deltar i andras seminarier, konferenser
och debattmöten och vi ordnar egna.
Vår konferens Lokalekonomidagarna har regelbundet arrangerats sedan början av
2000-talet och sprider kunskap, goda erfarenheter och inspiration kring lokal ekonomi och kapitalförsörjning.
Vi tar fram fakta och analyserar balansen inom olika områden för att se resursfördelningen mellan land och stad. Detta redovisar vi i återkommande Balansrapporter.
Vi tycker om att dela med oss av våra kunskaper och vi vill gärna samarbeta. Det
handlar ju om att använda alla resurser på bästa sätt så att Sverige blir hållbart och
hela landet levande.
Samtala eller debattera med oss, samarbeta med oss, låt oss komma och berätta saker
vi kan!
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Samhällets behovstrappa.
Vi har tagit fram en modell som beskriver en behovstrappa för samhället, den beskriver
vad ett samhälle behöver ha för att kunna fungera och bli det bästa möjliga.

Uppskattning. Balans mellan stad och land.

Mötesplatser, kultur, fritid, folkbildning.

Grundläggande nödvändi gheter;
vatten, syre, mat, kläder, bostad.

Samhällets behovstrappa visar vad som krävs för att samhället ska bli socialt och
ekonomiskt hållbart – där infrastruktur, trygghet, gemenskap och självkänsla är
viktiga delar. Den är inspirerad av Maslows behovstrappa som beskriver de behov
en människa har för att uppnå sin fulla potential i fem nivåer.

INFRASTRUKTUR. Det första trappsteget i Samhällets behovstrappa är sådant som
ger en grundläggande struktur åt samhället. Det är väsentligt att det finns nära, inpå
”husknuten”. Vi kallar detta trappsteg för Infrastruktur och det innefattar sådant
som vägar, telefoni, energi, digital infrastruktur och bostäder, alltså sådant som är
absolut nödvändigt för att du ska kunna leva och bo på ett ställe.

TRYGGHET /SERVICE. Det andra trappstreget handlar om Trygghet och service. Det

”Samhällets
behovstrappa visar
vad som krävs för
att samhället ska
bli socialt och
ekonomiskt
hållbart”

innefattar det du behöver ha inom rimligt avstånd som offentlig och kommersiell
service, exempelvis affär, skola, sjukvård, polis, räddningstjänst med mera.

GEMENSKAP. Det tredje trappsteget gemenskap. Förutsättningen för en bygds
gemenskap och identitetsbyggande är tillgång till mötesplatser, kultur, fritidsaktiviteter och folkbildning. Därför är det viktigt med samlingslokaler och möjligheter att
kunna arrangera aktiviteter. Med de här faktorerna på plats, ökar också platsens attraktivitet.

SJÄLVKÄNSLA. Det fjärde trappsteget är självkänsla/inflytande. Självkänsla är att
känna sig betydelsefull och stolt över sin hembygd, även om livet där inte stämmer
med den rådande storstadsnormen. Minst lika viktigt är också känslan av inflytande
och makt - att påverka sin vardag och samhället man bor i.
SJÄLVFÖRVERKLIGANDE. Det femte trappsteget är självförverkligande. För att nå
dit måste de andra stegen på trappan vara på plats eftersom det är svårt att uppnå
självförverkligande om man är upptagen med att “rädda skolan” eller bygga bredband. På det femte trappsteget finns det utrymme för innovation, kreativitet, entreprenörskap och gemenskap – det är det visionära stadiet där samhället “blir allt det
kan vara”.
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HELA SVERIGE SKA LEVA
WWW.HELASVERIGE.SE
TELEFON: 010-489 13 50
E-POST: INFO@HELASVERIGE.SE
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