ERP MANIFESTO 2019 – de vigtigste meddelelser
Vi ser fremtiden for de europæiske landdistrikter som værende livlige, inkluderende og bæredygtige,
understøttet af diversificerede og fremgangsrige økonomier og af en effektiv og kvalitetssikret forvaltning af
miljø og kulturarv. Vi tror på, at landdistrikterne på langt sigt kan være væsentlige bidragydere til et
velstående, fredeligt og retfærdigt Europa og til et bæredygtigt globalt samfund. Vores ambition er at
tilskynde til handling på landsby- og samfunds-niveau i alle de europæiske landdistrikter ved at sikre et panEuropæisk samarbejde omkring landdistrikterne.
FORPLIGTELSER
Vi tror på, at dersom landdistrikter, regeringer og de multinationale institutioner samarbejder, kan de opnå
en re-vitalisering af landdistrikterne i Europa, og vi vil fortsætte vores eget engagement i at forfølge den
vision og de handlinger, der er beskrevet i dette manifest.
Vi, repræsentanter for beboere og organisationer forankret i landdistrikter over hele det europæiske
kontinent, har vedtaget dette europæiske landdistrikts-Manifest som en erklæring om landdistrikternes
ambitioner, forpligtelser og krav baseret på møder, kampagner og politiske drøftelser siden 2013.
LANDDISTRIKTER I EUROPA OG FÆLLES VÆRDIER
1. Diversitet i landdistrikter: Vi værdsætter både et forenet Europas og den store variation og
mangfoldighed i landdistrikter og befolkning.
2. Fælles værdier: Vi anerkender de fælles værdier, der binder Europas befolkning sammen – demokrati,
lighed, social velfærd, bæredygtighed – som anført i FN's mål for bæredygtig udvikling, retsstatsprincippet, anerkendelse af menneskerettigheder og ønsket om samarbejde.
3. Livskvalitet: Landdistrikter tilbyder en værdsat livskvalitet gennem sine beboere, lokalsamfund, miljø,
kultur og sociale aktiviteter.
RETTIGHEDER
4. Rettigheder: Vi hævder landdistrikternes ret til fuld anerkendelse af alle Europas beboere og
institutioner, til en livskvalitet og levestandard, der svarer til byboernes, samt til fuld deltagelse i politiske
processer. Vi beder regeringer på alle niveauer tilslutte sig denne ret.
BEKYMRINGER, BEHOV FOR HANDLING OG STØTTE-RELATIONER
5. Bekymring for værdsættelsen af landdistrikterne værdier og forhold: Vi er bekymrede over den by- og
væksttankegang, der dominerer den politiske diskurs og udviklingspolitikker. Befolkninger i de
Europæiske landdistrikter er også bekymrede over, at mange regioner er berørt af stramme økonomier
specielt i landdistrikterne, manglen på muligheder, befolkningsnedgang, reduktion af tjenesteydelser,
fattigdom, miljøforringelse, manglen på boliger til rimelige priser samt social udstødelse blandt de
dårligst stillede mennesker eller etniske minoriteter.
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6. Vende den negative spiral: Vi opfordrer til en samordnet indsats fra alle interessenter i landdistrikterne,
relevante agenturer og regeringer for at vende den negative spiral ved at søge fleksible decentrale
løsninger, ved at arbejde i partnerskaber, styrke servicen i landdistrikterne, ved diversificering af
økonomien i landdistrikterne og gøre det muligt for unge mennesker at forblive, vende tilbage eller flytte
til landdistrikter.
7. Behovet for handling: Vi mener, at disse udfordringer skal løses til gavn for hele Europas befolkning.
8. Ledelse: Vi ved, at vi har et ansvar for at sikre lederskab, og at ledelse af landdistriktsudvikling skal
involvere kollektiv handling fra lokalt, regionalt, nationalt og europæisk niveau og vil være kendetegnet
ved engagement, kommunikation, samarbejde samt opbygning af tillid.
9. Partnerskab mellem regeringer og lokale interessenter: Vi opfordrer interessenter i landdistrikterne til
positivt samarbejde med regeringerne; og opfordrer regeringer, internationale institutioner og relevante
agenturer til at sikre meningsfulde høringer, beslutningstagning i reelt samarbejde samt tilstrækkelige
ressourcer som muliggør at landdistrikterne kan deltage i udformningen og gennemførelsen af politikker.
10. En støttende kontekst: Vi opfordrer regeringer og EU til at arbejde i partnerskaber med landdistrikterne
og til at yde støtte til love, regulering, administration og finansiering. Vi går ind for en fuld forpligtelse til
deltagende demokrati og retsstatsprincippet samt bevisførelse for relevante politikker og programmer.
POLITISK RAMME
11. Politik-rammer: Vi støtter og sætter pris på EU's meddelelser om forbedring af offentlig opmærksomhed,
anerkendelse af landdistriktsidentitet, forbedringer i landdistrikterne, bedre koordinerede EU-politikker
samt integrerende, deltagende metoder i partnerskab med lokalsamfund. Vi opfordrer til samarbejde
mellem alle interessenter for at nå disse mål. Vi opfordrer til en inkluderende partnerskabstilgang for at
opfylde TFEU-traktaten (traktaten om EU's funktionsmåde) artikel 174.
POLITISKE FOKUSPUNKTER
12. Fattigdom og udstødelse: Social og territorial samhørighed er en del af vores vision for Europa. Vi kræver
en vedvarende indsats for at fremme inkludering og fuld deltagelse i samfundet. Der kræves umiddelbar
handling for at ændre situationen for borgere i landdistrikter, der er ramt af ekstrem fattigdom.
13. Klimaændringer, miljø og naturressourcer: Vi forventer handling, politikker og kapacitetsopbygning for
at sikre en tilpasning til klimaændringerne og sikring af landdistrikternes deltagelse i miljøarbejdet. Vore
naturressourcer har stort potentiale i forhold til at reducere og tackle klimaændringer. Vi opfordrer til,
at lokale interessenter får mere indflydelse i forhold til naturressourcerne.
INTERESSENTER
14. Netværk i civilsamfundet: Vi opfordrer regeringerne og de europæiske institutioner til at anerkende
vitale NGO'ers og deres bidrag samt respektere deres uafhængighed og støtte deres aktiviteter. Vi beder
om reel, meningsfuld og engagerende deltagelse i udformning og levering af europæiske programmer.
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15. Ungdom: Vi anerkender unge mennesker som vigtige drivkræfter for udvikling af landdistrikter. Vi
opfordrer regeringerne og civilsamfundet til at anerkende og imødekomme ungdommens behov og gøre
det muligt for unge mennesker at deltage aktivt i politiske processer ift. landdistrikter.
16. Kvinder: Vi opfordrer regeringerne til at udvikle ligeværdig landdistriktspolitik og understøtte at kvinder
i landdistrikterne og deres organisationer får mulighed for at deltage i alle aspekter af landdistrikterne
på en retfærdig måde. Et inviterende miljø, fleksible, digitale samt iværksætter-løsninger bør overvejes.
17. Ældre mennesker: Vi opfordrer til at politikker skal være fleksible og tage hensyn til lokale variationer,
udformet og implementeret på lokalt eller regionalt niveau og understøttet fra regeringsniveauer.
Strategier skal baseres på samarbejde ligesom partnerskaber mellem lokale myndigheder og
lokalsamfund skal tilskyndes.
18. Migration: Vi opfordrer regeringer og andre agenturer til at arbejde for hurtigst muligt at løse de underliggende årsager til denne krise, vi opfordrer til et hjertevarmt svar, der er baseret på solidaritet mellem
mennesker. Lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationer er i gode positioner til at lede og
gennemføre en sådan indsats for integration.
19. Små familielandbrug: Vi opfordrer regeringer, donorer, civilsamfundsorganisationer samt landsbyer til
at anerkende og støtte små familielandbrug som en levedygtig og respekteret europæisk model; og til at
støtte generationsskifte i landbruget og give muligheder for nye og unge landmænd. Vi beder om at
beskytte og støtte de små landbrug og undgå at skabe unødvendige bureaukratiske hindringer for dem.
20. Landsbyer: Vi opfordrer til EU-støttede nationale politikker og programmer om smart områdebaseret
udvikling, der afspejler og inddrager lokale (endog afviklende) realiteter og muligheder. Vi støtter
bottom-up partnerskaber, hvor mennesker, samfund, iværksættere og økonomiske støttesystemer
samarbejder via eksisterende strukturer som LAG’er eller lignende aktører.
21. Små byer: Vi støtter en mainstream-EU-politik, der fokuserer på små byer og anerkender alle de vigtige
bidrag, de yder i de sociale og økonomiske strukturer i landdistrikterne samt deres vitalitet; og vi støtter
større fokus på små byers behov i nationale politikker.
LØSNINGER
22. Forbindelser mellem landdistrikter og byer: Vi glæder os over den voksende interesse i både
landdistrikter og byområder for lokalt ledet lokal udvikling. Vi opfordrer til øget samarbejde mellem
lokalsamfund, organisationer og myndigheder i landdistrikter og byområder for således at få det fulde
udbytte af sociale, kulturelle og økonomiske forbindelser, som et sådant samarbejde kan skabe; og til en
øget udveksling af ideer og god praksis mellem alle, der er involveret i landdistrikter og byområder.
23. Lokale og subregionale økonomier: Vi påpeger den store betydning der vil være i at styrke vitaliteten og
levedygtigheden af lokale og subregionale økonomier i alle de europæiske landdistrikter. Vi opfordrer
EU og regeringerne til at støtte lokale økonomier i landdistrikterne.
24. LEADER og CLLD: Vi går stærkt ind for en territorial, integreret og partnerskabsbaseret tilgang til
udvikling af landdistrikter, baseret på en bottom-up og territoriel tilgang. Vi ønsker at se en udbredt
anvendelse af LEADER-princippet med en forenklet lovgivningsmæssig ramme og dets udvidelse til også
at omfatte CLLD (Lokal ledet lokaludvikling) og Smart Village tilgange, både indenfor og udenfor EU. Vi
opfordrer institutioner og regeringer til at øremærke finansieringen fra LDP eller andre fonde, der kan
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anvende fremgangsmåden (Fiskeri, Social og Regional fond). Vi opfordrer regeringerne til at sikre
grundlaget for partnerskab mellem sektorer for at anvende LEADER og CLLD.
25. Landdistrikters servicefunktioner og infrastruktur: Vi opfordrer regeringer og tjenesteudbydere til at
anerkende landdistrikternes ret til ligestilling ift. infrastruktur og adgang til alle basale tjenester og gøre
det muligt for landdistrikterne at træffe beslutninger og foranstaltninger for at sikre service-funktioner
og infrastruktur, tilpasset deres behov. Nye decentrale modeller for levering af services gennem
partnerskaber eller kontraktmæssige forbindelser kunne afprøves. Vi beder om at mobilitet i
landdistrikter bliver inkluderet i alle nationale politikker for landdistriktsudvikling, med angivelse af
minimumsniveauet for service for alle typer områder og med et defineret ansvar for levering.
26. Kommunikation og digitalisering: Vi forventer, at digitaliseringsindsats og Smart Village-tiltag vil kunne
anvendes af alle landdistrikter i Europa, ikke kun de rigeste. Vi opfordrer regeringer, multinationale
finansierings-institutioner og telekommunikationsudbydere til hurtigst muligt at arbejde for adgang til
højhastigheds-bredbånd og mobile tjenester for alle landdistrikter, inklusive fjerntliggende områder, og
med harmoniserede satser i hele Europa. Digitale kompetencer bør samtidig styrkes.
27. Uddannelse: Vi opfordrer uddannelsesmyndighederne til at sikre effektiv adgang for uddannelse i
landdistrikterne ved hjælp af decentrale løsninger, hvor dette er muligt; herunder grundskoler på
landsbyniveau, gymnasium og voksenuddannelse, fjernundervisning, frivilligt arbejde og erhvervsuddannelse, alt sammen tilpasset realiteterne i lokalområderne.
INTERNATIONALE POLITIKKER OG UDVEKSLING
28. EU's udvidelse og nabopolitikker: Vi opfordrer regeringer og EU til (på en inkluderende måde) at
fremskynde tiltrædelsesprocessen med meget mere effektiv programmering og økonomisk støtte til
økonomiske, civile og sociale udviklingsprocesser. Partnerskaber på alle niveauer og områdebaseret
iværksætteri bør fremmes af beslutningstagere.
29. Internationale udvekslinger: Vi opfordrer til en reel paneuropæisk tilgang ift. udvekslingsprogrammer,
der skaber muligheder snarere end hindringer, gennem samarbejde mellem regeringer, NGO'er,
multinationale donorer og andre indenfor såvel som udenfor EU.

Landdistrikter i Europa skal leve
Hele Europa skal leve
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