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ЦЯЛА Европа трябва да живее! 

Хората от селските райони на Европа заявяват своите права  

 
Срещата на 240 представители на селските общности от 40 страни на Европа, 

организирана в рамките на втория Европейски селски парламент, прие амбициозен 

Европейски Манифест на селските райони. В него се настоява за пълно признаване на 

правата на селските общности за достъп до качествени условия на живот и достоен 

стандарт на живот, равни на тези за населението от градските райони и 

пълноправното им участие в политическите процеси. 

Манифестът, който поставя и предявява действия по 30 ключови области, е резултат 

от провеждането на национални кампании в 40 страни, в която се включиха хиляди 

живеещи в селските райони. 

Те настояват за възстановяване и равноправно партньорство между населението и 

правителствата. Те признават, че населението в селските райони е отговорно за 

действията си за по-добро съществуване, но също така изискват от правителствата на 

всички равнища, включително и Европейските институции, да работят ефективно за 

това ключово партньорство.  

Европейският селски парламент настоява Европейският съюз да преразгледа и оцени 

условията в селските райони на съюза. Заключенията от този основен преглед трябва 

да бъдат отразени по-широко във фокуса на Европейските политики и фондове, които 

са свързани със селските райони. Кампанията на Европейския селски парламент ще 

продължи и в следващите две години с основна цел да повлияе подготовката на 

политиките да периода след 2020 година. 

Участниците в Европейския селски парламент бяха изключително чувствителни към 

факта, че град Шердинг, в който се проведе парламента, ежедневно посреща 2000 

бежанци по пътя им и на границата между Австрия и Германия. За много от селските 

райони това представлява възможност за интегриране на бежанци и други новодошли, 

създавайки необходимите работни места, инвестирайки в жилища, услуги и 

инфраструктура. Европейският селски парламент настоява за топлосърдечен отговор, 

основан на солидарността между хората. 

Организаторите на Европейския селски парламент ще продължат да насърчават и 

създават възможности и действия в рамките на манифеста и в сътрудничество с 

националните и Европейските партньори, правителства и институции. 


