
Historiskt möte för EU:s landsbygd!

Välkommen till den allra första europeiska landsbygdsriksdagen – European Rural Parliament! 
Deltagare från över trettio europeiska länder och regioner och som representerar ett sjuttiotal 
olika landsbygdsorganisationer, ska träffas i Bryssel den 13 november. 

Hit kommer de för att lyfta upp landsbygdsfrågorna på parlamentsnivå och påverka politiken 
som formar deras liv. Politiska beslutsfattare kommer att finnas på plats för att direkt få ta del 
av de diskussioner och tankegångar som deltagarna ska kasta sig in i.

Parlamentets föregångare är den svenska landsbygdsriksdagen, där gräsrötter träffar politiker 
på jämlik fot, och som hållits tolv gånger på olika platser i Sverige.
 – Det är ett unikt sätt att mötas och samverka som aldrig använts på en sådan här 
 hög nivå – och det är äkta bygdetänk som varit vår inspiration, säger Staffan Nilsson,   
 ordförande för Hela Sverige ska leva och ordförande för ERP:s internationella styrgrupp.

Frågor som bredband, närhet till service och potentialen att influera nationell politik har den 
svenska landsbygdsrörelsen länge drivit. Förväntan är nu att organisationer från de olika län-
derna ska komma fram till att de har många frågor och behov gemensamt: Kvalitén på sko-
lorna på landsbygden, god tillgång till sjukvård och annan service, och möjlighet till inflytande 
över EU:s politik är bara några frågor som ska behandlas under European Rural Parliament. 
 – Vi skapar en härlig kompott av tänkande från hög som låg, kopplat till verkstad. 
 Och processen kommer att fortsätta, eftersom uppdragen och besluten även kommer 
 att auktioneras ut till arbetsgrupper och följas upp. Vi är först i Europa med 
 den modellen, säger Inez Abrahamzon, projektledare för ERP och ordförande för 
 Hela Norden ska leva.

European Rural Parliament ska hållas i Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 
lokaler den 13 november. Den 14 november är företrädare för ERP inbjuda av Europaparla-
mentariker för att presentera resultat och förslag från den europeiska landsbygdsriksdagen. 

www.europeanruralparliament.com • www.helasverige.se 

För kontakter och mer information: 
Inez Abrahamzon, projektledare European Rural Parliament. 
                 Tel. +46 70 695 56 70, e-mail: inez@inez.se
Linn Hjort, presskontakt 
                 Tel. +46 8 24 13 50, +46 70 233 21 07, e-mail: linn.hjort@helasverige.se

För intervjuer med deltagare:
Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva. 
  Tel. +46 70 578 00 22, e-mail: staffan.nilsson@helasverige.se
Andreas Carlsson, deltagare från Ås, Sverige.
   Tel. +46 70 646 19 17, e-mail: andreas.carlsson@torsta.se
Lucía Fernández de Soto, deltagare från Medinaceli, Spanien. 

  Tel. +34 650 14 42 49, e-mail: luciafsoto@gmail.com
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