Eiropas Lauku manifests
Apstiprināts Otrajā Eiropas Lauku parlamentā,
kas notika no 4. līdz 6. novembrim, 2015 Šērdinā, Austrijā, un
ko apmeklēja 240 pārstāvji no 40 Eiropas valstīm
1. Mēs, Eiropas lauku iedzīvotāji un daudzu organizāciju pārstāvji, esam atzinuši šo Eiropas
Lauku manifestu kā deklarāciju par lauku iedzīvotāju centieniem, apņemšanos un prasībām,
kas izstrādātas sanāksmēs daudzu valstu Eiropas Lauku parlamenta kampaņās 2015. gadā.
2. Daudzveidīgas lauku teritorijas. Mēs dziļi novērtējam Eiropas plašo teritoriju un iedzīvotāju
daudzveidību, ko veidojusi atšķirīga ģeomorfoloģija, klimata un zemes un jūras
biodaudzveidība, un ilgstoša cilvēka darbību vēsture visā kontinentā. Mēs redzam šo
daudzveidību, kas izpaužas iedzīvotāju kultūrā un dabas resursos, kā nozīmīgu iespēju visu
Eiropas tautu nākotnes labklājībai.
3. Kopīgās vērtības. Mēs atzinīgi novērtējam kopīgās vērtības, kas saista Eiropu –
demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums, cilvēktiesību atzīšana, sadarbības gars. Mēs esam
iedvesmoti par kopīgajiem jautājumiem, kas atklājās Eiropas Lauku parlamenta kampaņās
visā Eiropā - no Atlantijas okeāna līdz Melnajai jūrai un no Skandināvijas līdz Vidusjūrai.
4. Dzīves kvalitāte. Tie, kas dzīvo Eiropas lauku teritorijās, augstu novērtē lauku teritoriju
sniegto dzīves kvalitāti, saimniecības, ciemus un mazās pilsētas, piekrastes un salas, kalnus
un mežus ar vietējo kultūru, dzīvo dabu, ainavām, veselīgo vidi un kultūrmantojumu.
5. Bažas par apstākļiem laukos. Tomēr mēs esam nobažījušies, ka daudzos reģionos pastāv
lauku ekonomikas vienveidība, iespēju trūkums strādāt gandarījumu sniedzošu darbu ar
godīgu samaksu, iedzīvotāju skaita samazināšanās, jauniešiem pārceļoties uz dzīvi citviet,
pastāvīgs demogrāfiskais disbalanss, pakalpojumu samazināšanās, nabadzība un sociālā
atstumtība riska grupām vai etniskajām minoritātēm un vides degradācija.
6. Vajadzība rīkoties. Mēs uzskatām, ka šīm izmaiņām ir jābūt adresētām ne tikai lauku
kopienu, bet visas Eiropas iedzīvotāju labumam. Mēs visi esam atkarīgi no pārtikas,
koksnes, šķiedras, enerģētikas, ūdens un minerālvielām, kas tiek radītas lauku teritorijās.
Lauksaimnieki, uzņēmēji un citi lauku aktīvisti veido kopējo Eiropas labklājību. Lauku
teritorijas sniedz nozīmīgu ietekmi klimata pārmaiņu mazināšanā, atpūtā, sabiedrības
veselības un sociālajā, ekonomiskajā un garīgajā labklājībā.
7. Tiesības. Mēs aizstāvam lauku teritoriju un kopienu tiesības būt pilnībā atzītiem no visiem
Eiropas iedzīvotājiem un institūcijām par tiesībām uz dzīves kvalitāti un dzīves standartu, kas
līdzvērtīgs pilsētās esošajam, un pilnvērtīgu līdzdalību politiskajos procesos. Mēs lūdzam
valsts pārvaldi visos līmeņos atbalstīt šīs tiesības.
Visos politikas aspektos un rīcībās, kas saistītas ar lauku kopienām, sievietēm un vīriešiem ir
jānodrošina vienlīdzīgas tiesības.

8. Vīzija. Mūsu vīzija Eiropas lauku nākotnei ir dinamiskas, iekļaujošas un ilgtspējīgas lauku
kopienas, kuras spēcina daudzveidīga lauku ekonomika un efektīva vides un kultūras
mantojuma pārvaldība. Mēs uzskatām, ka lauku kopienas, kas balstās uz šo redzējumu, var
būt ilgtermiņa ieguldījums pārtikušai, mierpilnai un taisnīgai Eiropai un ilgtspējīgai globālajai
sabiedrībai.
9. Sadarbība. Mūsu redzējums ir, ka ir nepieciešama atjaunota un taisnīga sadarbība starp
iedzīvotājiem un valsts pārvaldi ikvienā valstī. Mēs, lauku iedzīvotāji un organizācijas, zinām,
ka mūsu pienākums ir organizēt un rīkoties mūsu kopīgās labklājības nodrošināšanā. Bet
mēs arī godīgi pieprasām, lai visa līmeņa valsts institūcijas, ieskaitot Eiropas institūcijas,
strādā, lai padarītu šo nozīmīgo sadarbību efektīvu.
10. Pārskats par situāciju lauku teritorijās. Mēs aicinām Eiropas Savienību izveidot plašu
pārskatu par situāciju Eiropas Savienības lauku teritorijās, un par ieguldījumu, ko lauku
teritorijas var sniegt, ES labklājībai. Pārskata ziņojumu vajadzētu publicēt 2017. gadā, lai
atzīmētu ziņojuma “Lauku sabiedrības nākotne” (The Future of Rural Society) 30. gadadienu.
Ziņojuma secinājumiem būtu jāatspoguļo lauku teritoriju nozīme saskaņā ar Eiropas
programmām un fondiem. Mēs vēlamies izmantot Eiropas Lauku parlamenta procesa
ilgtspēju, lai dotu iespēju lauku kopienām ietekmēt politikas izstrādi laika posmam pēc 2020.
gada.
Mēs lūdzam Eiropas Padomi apsvērt iespēju sagatavot pārskatu par situāciju un vajadzībām
visās savās dalībvalstīs.
11.Samazināt lejupslīdošās izmaiņas. Daudzus reģionus ietekmē „lejupejošas svārstības”
lauku kopienu dzīvotspējā. Iedzīvotāju skaita samazināšanās (galvenokārt jaunu cilvēku)
noved pie samazinātas lauku pakalpojumu pastāvēšanas iespējām un novājinātas vietējās
ekonomikas, kas veicina vēl lielāku iedzīvotāju skaita samazināšanos.
Mēs aicinām lauku pārstāvjus, visas saistošās institūcijas un valsts pārvaldes iestādes,
saskaņot pasākumus, lai mainītu izmaiņu virzienu, veicinot izpratni un lepnumu par lauku
dzīvesveidu, nevis pielāgojot pilsētvides normas, spēcinot lauku pakalpojumus, ekonomikas
dažādošanu un ļaujot jauniem cilvēkiem palikt vai atgriezties lauku teritorijās.
12. Jaunieši. Daudzi jauni cilvēki ir gatavi palikt vai pārcelties uz lauku teritorijām, lai
nodarbotos ar lauksaimniecību, lauku uzņēmējdarbību vai darboties citās jomās, uzņemoties
atbildību par lauku ekonomikas un kopienu nākotnes labklājību. Jauniešiem nepieciešamas
pievilcīgas nodarbinātības iespējas, mērķtiecīga izglītība un profesionālas apmācības,
vietējās vajadzībās balstīta prakse, pieejamība zemei, dzīvesvietai, mājoklim un kredītam,
jauniešiem atbilstošām sociālajām un kultūras aktivitātēm, un īpašs atbalsts jaunajiem
lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Mēs aicinām valsts pārvaldi un pilsonisko sabiedrību
apzināties šīs vajadzības un dot jauniešiem iespēju aktīvi iesaistīties politiskajos procesos.
Mēs atbalstām lauku jauniešu aicinājumu par Eiropas Jauniešu parlamenta pastāvēšanu
valsts un Eiropas mērogā.
13.Bēgļi. Izmisušu cilvēku ierašanās no konfliktu un posta teritorijām, meklējot patvērumu un
jaunu dzīvi Eiropā, ietekmē domas un rīcību sabiedrībā. Aicinot valdības un institūcijas
steidzami strādāt, risinot šīs krīzes cēloņus, mēs aicinām uz iejūtīgu reakciju, kas balstīta
tautu solidaritātē. Mēs uzskatām, ka daudzās lauku teritorijās, kurās samazinās iedzīvotāju
skaits, šī ir iespēja integrēt bēgļus un citus jaunienācējus. Integrācijas procesam jāiekļauj
nepieciešamo darbavietu radīšana, ieguldījums mājokļos, pakalpojumos un infrastruktūrā.
Veiksmīgi integrācijas sasniegumi ir jāslavē.
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14. Nabadzība un atstumtība. Mēs atzīstam progresu cīņā ar nabadzību un sociālo
iekļaušanu Eiropā, bet miljoniem iedzīvotāju vēl joprojām ir nabadzības un dažādu veidu
sociālās atstumtības ietekmē. Sociālā un teritoriālā kohēzija ir neatņemama mūsu vīzijas par
Eiropu daļa. Mēs aicinām patstāvīgi veicināt integrāciju un visas sabiedrības pilnvērtīgu
līdzdalību. It sevišķi tas attiecās un Roma kopienu vajadzībām daudzās Eiropas valstīs, kuri
ir vieni no nabadzīgākajiem un izstumtākajiem Eiropas lauku iedzīvotājiem. Viņi būtu jāatzīst
par iedzīvotājiem ar vienlīdzīgām tiesībām iegūt piemērotu darbu un izglītību saviem
bērniem. Ikkatram cilvēkam ir savi talanti un prasmes, ko piedāvāt.
15.LEADER pieeja un sabiedrības virzīta vietējā attīstība (SVVA). Mēs spēcīgi atbalstām
teritoriālu, integrētu un partnerībās balstītu pieeju lauku attīstībai, kas tiek īstenota no
„apakšas uz augšu” ar konkrētajā vietā balstītu iniciatīvu un piederību. Mēs vēlamies redzēt
plašu LEADER pieejas pielietošanu, kā arī tās paplašinājumu - sabiedrības virzītu vietējo
attīstību (SVVA) gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Mēs esam ļoti norūpējušies par
daudzās valstīs pašreiz trūkstošo integrācijas procesu reģionālajā un lauku attīstībā. Mēs
aicinām institūcijas un valsts pārvaldi Eiropas Savienībā uzticēties vietējām rīcības grupām,
palielinot tām piešķirto finansējumu, pielāgot atbilstošos noteikumus un kārtību lauku kopienu
vajadzībām, lai nodrošinātu patiesi integrētu pieeju vietējai attīstībai ar vairāku fondu
izmantošanu. Mēs aicinām visus sektorus Rietumbalkānos un Melnās jūras valstīs likt
pamatus starpnozaru partnerībās LEADER pieejas un SVVA izmantošanai.
16. Pakalpojumi un infrastruktūra laukos. Pamatpakalpojumu nodrošinājums, kā piemēram
veikali, pasts, primārā veselības aprūpe un sabiedriskais transports, kā arī sociālā
infrastruktūra, ir izšķiroši nozīmīgs dzīves kvalitātei lauku teritorijās. Ļoti būtiska ir arī
atbilstoša fiziskā infrastruktūra – ūdensapgāde, kanalizācijas sistēma un elektrība,
energoapgāde, transporta sistēmas. Tomēr daudzos lauku reģionos, pakalpojumi laukos ir
vāji vai nepastāv, un infrastruktūra nav piemērota, kas savukārt veicina lejupslīdes „apburto
loku‟. Mēs aicinām valsts pārvaldi un pakalpojumu sniedzējus atzīt lauku iedzīvotāju tiesības
uz atbilstošu infrastruktūru un piekļuvi visiem pamatpakalpojumiem, nodrošinot iespēju lauku
kopienām pašām pieņemt lēmumus un veikt pasākumus, lai nodrošinātu vajadzībām
atbilstošus pakalpojumus un infrastruktūru.
17. Internets un mobilie sakari. Pieeja augstas ietilpības telekomunikācijām ir kļuvusi
izšķiroša sociālajā, kultūras un ekonomikas dzīvē visā Eiropā un nozīmīgāko pakalpojumu
nodrošināšanā. Lielo attālumu un mazā apdzīvotības blīvuma dēļ, lauku teritorijām efektīva
telekomunikācija ir īpaša vajadzīga. Tomēr daudzas lauku teritorijas, jo īpaši Centrālajā,
Austrumeiropā un nomaļos ES reģionos, pašlaik ir nopietni apgrūtinātas slikto
telekomunikāciju sistēmu dēļ. Mēs aicinām valsts pārvaldes, starptautiskos finansētājus un
telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējus steidzami strādāt, lai nodrošinātu ātrgaitas
internetu un mobilos pakalpojumus visiem lauku iedzīvotājiem, un, ja nepieciešams, dot
iespēju rīkoties pašām lauku kopienām, lai nodrošinātu šos pakalpojumus.
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18. Vietējās un reģionālās ekonomikas. Lauku reģioni Eiropā aptver tūkstošiem vietējo un
reģionālo ekonomiku, bagātas ar mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas veido
„dzīvības spēku” kopienās un ievērojami sekmē daudzveidīgāku Eiropas ekonomiku. Mēs
aizstāvam vietējo un reģionālo ekonomiku vitalitātes un dzīvotspējas uzlabošanas augsto
nozīmību caur Eiropas lauku teritorijām. Līdzekļi rīcībām būs atkarīgi no konkrētās vietas, bet
iniciatīva iespējama daudzās dažādās nozarēs - lauksaimniecības, mežsaimniecības,
zvejniecības, enerģijas ražošanu, ražošanas un pārstrādes uzņēmumus, produktu piegādes
ķēdēm, tūrisma un pakalpojumu nozarēm, kā arī informāciju un tehnoloģiju uzņēmumiem.
Pastāv plašas darbības sfēru sociālie uzņēmumi. Ļoti nozīmīgi ir nodrošināt daudzpusīgas
konsultācijas, uzņēmējdarbības atbalsta un kredītu izsniegšanu, kā arī profesionālo izglītību
un mācības, kas precīzi pielāgotas esošajām un potenciālajām darba iespējām.
19. Mazās un ģimenes saimniecības. Mēs atzīstam, ka komerciālās saimniecības dod lielu
ieguldījumu Eiropas ekonomikai, tomēr izsakām nopietnas bažas par lauksaimniecības
darbaspēka samazinājumu un daudzu miljonu mazo un ģimenes saimniecību Eiropas
Savienībā, Dienvidaustrumu Eiropā un Melnās jūras reģionā, jo īpaši attālajos rajonos,
kalnos un salās. Šīs saimniecības nodrošina iztiku miljoniem ģimeņu un pārtiku vietējiem
tirgiem, veido pamatproduktu tūkstošiem kopienu iedzīvotāju, un uztur tradicionālo
dzīvesveidu, no kā atkarīgs arī sabalansēts zemes lietojumveids, ainavas, ekosistēmas un
kultūras mantojums. Šīs saimniecības var saglabāt dzīvotspēju, veidojot kooperatīvus un
sociālos lauksaimniecības uzņēmumus, sadarbībā radot pievienoto vērtību produktiem,
dažādojot savu saimniecību ienākumus un vietējo ekonomiku, un pakāpeniski
apsaimniekojot lielākas zemes platības.
Mēs mudinām valdības, investorus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un lauku kopienas
atzīt un atbalstīt ģimenes saimniecības kā dzīvotspējīgu modeli Eiropā.
20.Mazās pilsētas. Mazajām pilsētām, kuru skaits Eiropā sasniedz vairākus tūkstošus, ir
nozīmīga loma kā lauku kopienu sociālajiem, ekonomiskajiem un kultūras centriem. Tās ir
tirdzniecības, sabiedrisko un sociālo pakalpojumu, vidējās izglītības un veselības aprūpes
centri, kas sniedz lielas tūrisma iespējas, kā arī visas kopā dod lielu ieguldījumu reģionālajā
un nacionālajā ekonomikā. Tomēr daudzkārt mazās pilsētas netiek atzītas par nozīmīgām
nacionālajās vai Eiropas politikās un programmās, bieži netiekot uztvertas ne kā lauki, ne kā
pilsētas. Mēs atbalstām vispārējo Eiropas Savienības politiku, kas vērsta uz mazajām
pilsētām, atzīstot nozīmīgo ieguldījumu, ko tās sniedz lauku reģionu sociālajai un
ekonomiskajai struktūrai un dzīvotspējai, un vairāk uzsverot mazās pilsētas nacionālajās
politikās.
Mēs aicinām palielināt sadarbību starp kopienām, organizācijām un pašvaldībām laukos un
pilsētās, lai radītu ieguvumus no sociālajām, kultūras un ekonomiskajām saiknēm, ko šāda
sadarbība sniedz, un spēcīgu ideju un labās prakses apmaiņu starp iesaistītajiem lauku un
pilsētu teritorijās.
21. Klimata pārmaiņas un dabas resursi. Gatavojoties ANO konferencei par klimata
pārmaiņām, mēs aizstāvam nozīmīgāko lomu, ko Eiropas lauku teritorijas var spēlēt,
cīnoties ar klimata pārmaiņām un vides resursu ilgtspēju, kā arī atzīt nepieciešamību palīdzēt
lauku apvidiem, lai pielāgotos klimata pārmaiņām. Vairāk kā 40 procenti no zemes virsmas
Eiropā ir meži, kas var uzņemt un absorbēt oglekļa dioksīdu, kam ir milzīga ietekme uz
atjaunojamiem resursiem izejmateriāliem un enerģiju. Lauku teritorijas ir piemērotas, lai
apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc atjaunojamās enerģijas, ko iegūst no vēja, ūdens,
jūras, saules, koksnes un ģeotermālās enerģijas, veidos, kas nav pretrunā ar neskartu dabu,
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vidi, zemi un ūdeni un kas dod tiešu labumu un nodarbinātību lauku kopienām. Mēs aicinām
pastiprināti izmantot agro-mežsaimniecības, agrārās-ekoloģijas un bio-ekonomikas pieejas.
Mēs arī aicinām, ka, izvērtējot finansiālā atbalsta piešķiršanu, lai noteiktu mazāk attīstītos
reģionos, būtu jāņem vērā nosacījumi, ko rada klimata pārmaiņas.
22. Rietumbalkāni un Dienvidaustrumu Eiropa. Reģiona politiskā nestabilitāte ir dziļi
ietekmējusi Rietumbalkānu un Dienvidaustrumu Eiropas lauku kopienas un ekonomiku.
Pievienošanās Eiropas Savienībai ir aizkavēta, kas palēnina politiskās reformas. Lauku
attīstību valdības redz kā zemu prioritāti. Mēs aicinām Eiropas Savienību atdzīvināt šo
reģionu pievienošanās procesu, tostarp sniegt efektīvāku atbalstu lauku attīstības procesiem.
23. Līderība lauku attīstībā. Mēs atzīstam līderības nozīmīgo lomu visos līmeņos un starp
dažādiem līmeņiem. Mēs atzīstam, ka primārā atbildība par vajadzību apzināšanu un
risinājumu piedāvājumu ir mūsu – lauku aktīvistu ziņā. Tomēr līderība lauku attīstībā iever
kolektīvu rīcību vietējā, reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenī un tai jāpiemīt atbildībai,
komunikācijai, sadarbībai un uzticībai. Mēs aicinām pilsonisko sabiedrību, valsts pārvaldi un
privāto sektoru strādāt partnerībā, piedāvājot kapacitātes palielināšanu, resursus un atbalstu,
lai sekmētu vidi, kas iedrošina inovatīvu, ilgtspējīgu un atbildīgu līderību, iedvesmojot un
iesaistot nākotnes līderus.
24.Pilsoniskās sabiedrības tīkli. Eiropas un nacionālā līmeņa tīkli, kas ir veidojuši Eiropas
Lauku parlamenta kampaņas, sakņojas vietējā rīcībā un līdzdalības demokrātijā. Šo tīklu
biedri ir tūkstošiem ciemu aktīvistu grupas, vietēja līmeņa asociācijas, kooperatīvi un citas
struktūras, kas veic nozīmīgas aktivitātes un popularizē sadarbību starp lauku aktīvistiem.
Mēs aicinām valdības un Eiropas institūcijas ievērot NVO neatkarību un atbalstīt viņu
aktivitātes.
25. Pilsoniskās sabiedrības un valsts pārvaldes partnerattiecības. Mēs ticam, ka efektīvai
lauku attīstībai nepieciešama atvērta domāšana un inovatīvas partnerattiecības starp
iedzīvotājiem un valsts pārvaldi kā vienlīdzīgiem. Mēs aicinām lauku aktīvistus strādāt gan
kopā, gan priekš valsts pārvaldes, starptautiskām institūcijām un attiecīgajām aģentūrām, lai
kopā izveidotu nozīmīgas konsultāciju sistēmas un sadarbību lēmumu pieņemšanā, lai
sniegtu iespēju lauku aktīvistiem piedalīties politikas veidošanā un ieviešanā, liekot spēcīgu
pamatu produktīvai partnerībai starp lauku aktīvistiem un visa līmeņa politikas veidotājiem.
26. Atbalstoša vide. Mēs aicinām valsts pārvaldi uz godīgu un atvērtu rīcību sadarbībā ar
lauku kopienām, atzīstot to pašnoteikšanās tiesības un nodrošinot atbalstošu likumisko
ietvaru, regulējumus, administratīvo un finanšu vidi. Šai atbalstošajai videi jāietver atbilstība
demokrātiskajos principos un tiesiskajā sistēmā; saskaņotība starp dažādiem sektoriem un
ģeogrāfiskajiem politikas mērogiem visās valsts pārvaldes rīcībās, kas saistītas ar lauku
teritorijām; lauku teritoriju iekļaušana politiskajās jomās un programmās; vienkāršota izstrāde
un izjusta un elastīga reglamentējošo, fiskālo un finanšu sistēmu izmantošana, iedrošinot
privātpersonas, mikro, mazos un vidējos uzņēmējus, sociālos uzņēmējus, kooperatīvus un
citas iniciatīvas; lauku kopienu tiesību ievērošana starptautiskajos likumos un līgumos.
27. Izglītība. Mainīgajā pasaulē cilvēkiem ikvienā vietā nepieciešams uzlabot savu spēju
pielāgoties un ieviest jauninājumus sociālajās un ekonomiskajās aktivitātēs. Šī iemesla dēļ
formālajai izglītībai un mūžizglītībai, sākot no agras bērnības, ir būtiska loma lauku kopienu
attīstībā, nodrošinot nepieciešamo sadarbību un tīklošanos, un iesaisti attīstības procesos.
Šiem procesiem ir īpaša nozīme jauniešu izpratnes veidošanā par pilnvērtīgas un kvalitatīvas
dzīves iespējām laukos, lai sasniegtu un pastāvīgi atjaunotu nepieciešamās prasmes un
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iesaistītos pilsoniskajās aktivitātēs. Mēs aicinām izglītības iestādes un atbilstošās institūcijas
nodrošināt lauku kopienām izglītības pakalpojumu pieejamību, t.sk. tālmācībai un
profesionālajām mācībām, kas atbilst lauku teritoriju vajadzībām.
28.Starptautiskās apmaiņas. Mēs ticam, ka labo prakšu apmaiņa starp lauku iedzīvotājiem,
pašvaldībām un attiecīgajām iestādēm visā Eiropā un arī ārpus tās, var ievērojami palīdzēt
un paātrināt ilgtspējīgu lauku teritoriju attīstību plašākajā Eiropā. Austrumi un Rietumi var
vienlīdz sniegt un iegūt no šādām apmaiņām. Mēs aicinām izmantot visas Eiropas mēroga
pieeju apmaiņas programmām starp valsts pārvaldi, NVO, starptautiskiem donoriem un
citiem Eiropas Savienībā un ārpus tās. Vadošais ieguldījums šajā procesā būtu jāveic
Eiropas tīklam lauku attīstībai (European Network for Rural Development) un ES
finansētajiem valsts lauku tīkliem visās ES dalībvalstīs.
29.Aizstāvība un rīcība. Mēs lūdzam Eiropas mēroga tīklus, kas iesaistījās Otrā Eiropas
Lauku kopienu parlamenta iniciēšanā ieviest aizstāvības un aktivitāšu programmu, balstoties
uz šo Manifestu, strādājot ciešā sadarbībā ar visiem nacionālajiem pārstāvjiem un ikvienu
citu, kas vēlas iesaistīties.
30.Mūsu apņemšanās. Mēs apņemamies īstenot Manifestā ietverto vīziju un aktivitātes.
Mēs ticam, ka lauku kopienas, valsts pārvalde un starptautiskās institūcijas, strādājot kopā,
var sasniegt Eiropas lauku reģionu uzplaukumu. Ar šo pārliecību mēs paziņojam, ka

VISAI Eiropai jādzīvo!

Eiropas Lauku parlamenta kampaņu 2015. gadā iniciēja trīs Eiropas mēroga nevalstiskās
organizācijas – Eiropas Lauku kopienu alianse (European Rural Community Alliance), PREPARE
partnerība lauku Eiropai (PREPARE Partnership for Rural Europe) un Eiropas LEADER asociācija
lauku attīstībai (European LEADER Association for Rural Development). Tā iekļāva (1) nacionālās
kampaņas, lai apkopotu lauku kopienu idejas 36 Eiropas valstīs, (2) nacionālas konferences vai Lauku
parlamentus daudzās no šīm valstīm un (3) trīs dienu Eiropas Lauku Parlamentu, piedaloties lauku
teritorijās ieinteresētajām personām no 40 valstīm, kā arī valdības un starptautisko institūciju
pārstāvjiem. Manifests būs kā pamats turpmākai trīs iniciatoru un nacionālo partneru kampaņai.
Latvijā nacionālo kampaņu īstenoja biedrība „Latvijas Lauku forums”.
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