Lauku iedzīvotāju Kandas deklarācija
2019. gada 9. Novembrī
Mēs, 335 dalībnieki no 38 Eiropas valstīm, tikāmies 4. Eiropas Lauku parlamentā Kandas, Spānijā no 6. līdz
9. novembrim. Dalībnieku vidū bija lauku iedzīvotāji, pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji, pētnieki,
politikas veidotāji, pārstāvji no dažādu valstu valdībām un Eiropas Savienības institūcijām. Mēs uzskatām, ka
dominējošās pilsētu un ekonomiskās attīstības programmas apvienojumā ar aizvien pieaugušo spraugu starp
vietējiem iedzīvotājiem un lēmumu pieņēmējiem rada draudus lauku attīstībai. Lai nodrošinātu lauku
uzplaukumu Eiropā, ir vajadzīgs reāls rīcības plāns lauku teritorijām sasaistē ar iekļaujošu sadarbību un
partnerību visos līmeņos.

Izprast un atzīt lauku
dzīvi

Mēs Eiropas lauku iedzīvotāji:
 Pieprasām, lai lauku identitāte un prakses tiktu uzskatītas vienlīdz nozīmīgas ar pilsētās
esošajām;
 Sagaidām, ka ikvienam ir tiesības izvēlēties, kur dzīvot un strādāt;
 Aicinām nacionālās valdības atzīt un novērtēt lauku brīvprātīgā darba, kopienu,
uzņēmējdarbības un dabas resursu vērtības;
 Lūdzam politiķus pieņemt lauku iedzīvotājus, kopienas, uzņēmējus un pašvaldības kā
nozīmīgus partnerus;
 Pieprasām, lai politikas veidošanas un konsultāciju procesos dažādās nozarēs tiktu sadzirdēta
un ņemta vērā lauku iedzīvotāju balss;

Strādāt kopīgam
mērķim

Politika, programmas
un finansējums

Dzīves kvalitāte

 Pieprasām, lai tiktu risinātas nabadzības un sociālās atstumtības problēmas;
 Aicinām valdības un lēmuma pieņēmējus nodrošināt, lai publiskie pakalpojumi būtu pieejami
pēc iespējas tuvāk lauku iedzīvotājiem, izvairoties no drošības riskiem un laika un naudas
zaudēšanas;
 Mēs esam gatavi sniegt ieguldījumu vietējo pakalpojumu nodrošināšanas risinājumos un
ekonomiskajās aktivitātēs;
 Aicinām īstenot patiesu lauku politiku ciemu, kopienu un mazpilsētu attīstībai;
 Atbalstām viedas, sabiedrībai draudzīgas iniciatīvas un programmas, kā LEADER/SVVA un
ERASMUS, vienlaikus pieprasām, lai šo programmu nosacījumi un administrēšana tiktu
vienkāršota;
 Pieprasām elastīgus darba apstākļus un efektīvas atbalsta sistēmu iespējas;
 Lūdzam reālu, jēgpilnu un iekļaujošu pilsoniskās sabiedrības iesaisti Eiropas programmu
izstrādē un īstenošanā;
 Nepieciešams iedrošināt un atbalstīt dažāda veida sadarbību vietējā līmenī, t.sk. līgumos
balstītus risinājumus, iespēju sadarbībai projektu ietvaros un daudzlīmeņu partnerībām starp
publisko, privāto un pilsonisko sektoru;
 Vēlamies sadarboties ar vietējā līmenī izveidotām struktūrām un iesaistītajām pusēm, t.sk.
vietējām rīcības grupām, kopienu un ciemu NVO, attīstības partnerībām un vietējām
pašvaldībām.

