Landdistrikternes Deklaration fra Candás, Asturias
9. november 2019
Vi, 335 deltagere fra 38 europæiske lande, mødtes til det 4. europæiske landdistriktsparlament i byen Candás,
Asturias, Spanien, den 6. til 9. november 2019. Deltagerne omfattede landdistriktsbeboere, repræsentanter
for civilsamfundsorganisationer, forskere, nationale regeringer og Den Europæiske Union Institutioner.
Vi ser de dominerende by- og vækstdagsordener kombineret med afbrydelsen mellem lokalbefolkningen og
beslutningstagere som en trussel mod livet i landdistrikterne. En reel landdistriktsdagsorden kombineret med
inkluderende samarbejde og partnerskaber på alle niveauer er nødvendig for at sikre, at de europæiske
landdistrikter trives.

Forstå og anerkend
landdistrikter

• insisterer på at fattigdom og social udstødelse adresseres;
• beder regeringer og beslutningstagere om at sikre, at servises er så tæt som muligt på
beboerne i landdistrikterne for at undgå sikkerhedsrisici samt tab af tid / penge;
• er klar til at bidrage med lokale serviceløsninger og økonomiske initiativer;

Samarbejde

Politik, programmer
og finansiering

• kræver, at landdistrikter betragtes på lige fod med byer i teori såvel som i praksis;
• forventer retten til at vælge, hvor vi vil bo og arbejder;
• opfordrer regeringerne til at anerkende og værdsætte frivilligt arbejde, livet i lokalsamfund,
iværksætteri og naturressourcer;
• beder politikere om at anerkende landdistrikter, lokalsamfund, iværksættere og kommuner
som partnere;
• anmoder om, at landdistriktsbeboernes stemme høres i politiske og konsultative processer;

Livskvalitet

Vi, beboerne i Europas landdistrikter;

• byder en reel udviklingspolitik for landdistrikterne, for landsbyer samt små byer velkommen;
• støtter smarte, lokalsamfundsvenlige initiativer og programmer som LEADER / CLLD og
ERASMUS men kræver, at regulering og administration af disse programmer forenkles;
• kræver fleksible forhold og muligheder med effektive supportsystemer;
• beder om en reel, meningsfuld og engageret civilsamfundsdeltagelse i udformning og levering
af Europæiske programmer;

• opmuntrer og støtter alle former for samarbejde mellem lokale aktører, herunder kontraktmæssige løsninger, projektbaserede aktiviteter og partnerskaber på flere niveauer
omfattende offentlige, private samt civilsamfunds aktører;
• ønsker at samarbejde med lokale etablerede strukturer og interessenter, herunder LAG’er,
landsby / lokalsamfunds NGO'er, udviklingspartnerskaber og lokale myndigheder.

