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The Stockholm group of national rural movements är ett första steg mot att bilda vad som kan
komma att kallas The European Rural Community Movement för organisationer som jobbar med
bygdeutveckling.
I Sverige finns Folkrörelserådet som samlar över 4000 lokala utvecklingsgrupper runt om i landet.
Även i de övriga nordiska länderna finns liknande organisationer. Ett nordiskt nätverk finns redan
(Hela Norden ska leva) och vi i Sverige har tagit initiativ till att bilda en motsvarande europeisk
organisation. Den svenska byarörelsen har varit ett föredöme för andra länder i Europa. Det finns
liknande verksamheter i ett femtontal länder, många i de nya medlemsländerna. Tanken är att
stödja varandra och hjälpa fram organisationer i fler länder. Ett starkt paneuropeiskt nätverk kan
också påverka den europeiska politiken för lokal utveckling på landsbygden.
Verksamheten inom vårt område kännetecknas av ett stort engagemang. Allt fler föreningar bildas
på landsbygden och också i stadsmiljöerna. Det finns uppenbarligen en vilja hos allt fler
människor att tillsammans i lokala gemenskaper forma sin framtid. Vi är den folkrörelse som
växer medan andra rörelser ofta ser vikande medlemsskaror.
Vi följer verksamheten i föreningen Flyinge Utveckling och deras arbete kring bygdegemenskapsaktiebolag med stort intresse. Vi ser sådana företag som en möjlighet att kunna ta på
sig större uppgifter i det lokala arbetet. Det är ett sätt att stärka entreprenörskapet och företagandet
och att långsiktigt utveckla de lokala resurserna i samverkan med andra. Vi ser posititvt på
föreningens initiativ att visa EU-kommissionen en möjlighet att via byarörelsen kunna
kommunicera med de människor som vill verka i gemenskap inom det lokala samhället.
Om EU på ett hållbart sätt kunde finna former för att långsiktigt stödja föreningar som vill arbeta
aktivt via exempelvis bygdegemenskapsföretag skulle detta kunna bli en kontakt mellan EU och
medborgarna. En förening som får stöd i utbyte mot viktiga insatser för att utveckla sin bygd blir
en viktig ambassadör för det europeiska samarbetet. EU skulle också kännas mer närvarande och
beröra människor i en sådan bygd.
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