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Bizler 39 Avrupa ülkesinden 250 katılımcı, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'nin himayesinde 18-21
Ekim 2017 tarihleri arasında Hollanda'nın Kuzey Brabant Eyaleti, Venhorst şehrindeki üçüncü Avrupa
Kırsal Parlamentosu'nda Avrupa Birliği kurumlarının temsilcilerinin, bazı ulusal hükümetlerin ve sivil
toplum kuruluşlarının temsilcilerinin birçok ülkeden katılımıyla bir araya geldik.
Bu organizasyona vermiş oldukları destek ve gayretleri için Kuzey Brabant Küçük Çekirdek Topluluklar
Birliğine (Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant - VKKNB), Kuzey Brabant'ın kamu yetkililerine,
Yerel Küçük Çekirdek Topluluklar (Landelijke Vereniging Voor Kleine Kernen - LVKK) ve Hollanda
ulusal hükümetine ayrıca Venhorst vatandaşlarının misafirperverliğine minnettarız.
Kırsal alanların ihtiyaçlarını tartıştık ve daha geniş Avrupa genelinde kırsal toplulukların refahının nasıl
sağlanacağına dair tavsiyelerde bulunduk. Kırsal toplulukların inisiyatif alma gücü ve altı ana tema
etrafında keşif gezileri ve atölye çalışmaları düzenledik. Bu altı ana tema ise:
-

geleceğe yönelik topluluklar oluşturmak,
topluluk altyapısını ve hizmetlerini optimize etmek,
birlikte olmak ve başkalarını dahil etmek (kimseyi dışlamamak),
topluluğun ekonomik temelini geliştirmek,
birlikte kararlar almak ve topluluğa yeni insanları davet etmektir.

Mevcut durumun aciliyetini ve Avrupa'nın şu anda karşı karşıya olduğu en büyük zorlukları tamamen
kabul ettik. Zorluklar arasında sayısallaştırma ve otomasyonun hızlı yayılımı, fakir bölgelerden zengin
bölgelere ve kırsal alanlardan şehirlere nüfus hareketleri, Avrupa'ya mültecilerin akışı, biyolojik
çeşitlilik kaybının devam etmesi, iklim değişikliği ve bunun Avrupa'nın birçok kısmı üzerindeki etkisi ve
bunun sonucunda Kıtadaki Avrupa Birliği ve kamu makamlarının kaynaklarını vurgulamaktadır. Kırsal
topluluklar bu zorlukların üstesinden gelmeye katkıda bulunabilmektedirler.
Ulusal Kırsal Parlamento – Venhorst görüşmelerinde son iki yılda Avrupalı ve ulusal ortaklarımız
tarafından düzenlenen diğer olaylara değinerek, vatandaşların ve politika yapıcıların kırsal alanların
canlılığını destekleme, kırsal alanları koruma ve genel politikaları sağlama çağrısında bulunmaktadır.
Ayrıca, vatandaşları ve politika yapıcıları aşağıdaki şekillerde sürdürülebilir kırsal toplulukların
oluşturulmasına yardım etmeye çağırıyoruz.

Altyapı, Hizmetler ve Bağlantı

Birçok kırsal bölgenin sosyal ve ekonomik refahı, zayıf altyapı ve toplu taşıma, sağlık ve eğitim gibi
temel hizmetlerin eksikliği nedeniyle tehdit altındadır. Kırsal alanlarda hizmetlerin ve modern
altyapının sürdürülmesi ve genişletilmesi için gerekli hizmetleri, kırsal toplulukları ve kamu
otoritelerini; veya bunun mümkün olmadığı yerlerde yaratıcı çözümler bulmak için kırsal topluluklarla
çalışmalıdır. Bu tür çözümlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni iş modellerinin geliştirilmesi
gerekmektedir. Politika yapıcılar; dijitalleşme, kaliteli internet, akıllı ulaşım çözümlerinin geliştirilmesi,
kırsal-kentsel ilişkilerin sinerji oluşturması süreçlerinin desteklemesinde ve finanse edilmesinde
önemli rol oynamaktadır. Politika yapıcılar, kırsal topluluklara destek olmalı, finansal olarak
güçlenebilmeleri için yasal düzenlemeleri yapmalıdır. ERP (European Rural Parliament - Avrupa Kırsal
Parlemantosu) bu alanlardaki sivil girişimlerin yapmış olduğu en iyi uygulamaları toplayarak,
yaygınlaşması sürecinde önemli rol oynayabilir.
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Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Dışlanma

Birçok kırsal topluluk, karşılıklı bakım ruhuna sahiptir. Bununla birlikte, sosyal eşitsizlik, düşük gelirli
insanlar, hizmetlere erişim veya ayrımcılıktan muzdarip olan insanlarla her yerde bulunabilir. Kırsal
topluluklar ihtiyacı olanlara bakım sağlamada liderlik etmelidir. Sosyal içermeyi sağlamak ve yaşlılara,
hastalara ve bakımımıza ihtiyaç duyan diğer kişilere kaynak sağlamak için ulusal ve yerel makamlara
baskı yapma konusunda iddialı olmalıdırlar.

Yerel Ekonomilerin Güçlendirilmesi

Canlı toplulukların gelişmek için sağlam bir ekonomik temele ihtiyaçları vardır. Birçok kırsal alan
geleneksel sanayilerin azalması, otomasyon tehdidi, hatta işyerinin kapatılması ve yeniden
konumlandırılması ile karşı karşıyadır. Kırsal toplulukların, güçlü noktalarına ve en hayati ekonomik
sektörlerine dayanarak yeni “akıllı” ekonomiler geliştirmeyi başardıkları umut verici örnekler
bulunmaktadır. Ulusal ve Avrupalı politika yapıcıları bu denemeleri desteklemeye çağırıyoruz. Amaç,
KOBİ’lerin kırsal alandaki önemli rolünü hesaba katarak bölgesel ekonomik yapının güçlendirilmesini
ve akıllı büyümenin gerçekleşmesini teşvik etmek olmalıdır. Böyle bir program, yakın zamanda akıllı
köyler için AB eylemi olarak sunulan yaklaşıma uymaktadır.

Yeni insanları topluluğa davet etmek

Kırsal topluluklar, mülteci veya ekonomik göçmen olarak Avrupa'ya gelen insanları ağırlamak için iyi
bir konumda olabilir. Birkaç ülkede bu tür eylemlerin iyi örnekleri vardır, ancak yeni gelenleri
ağırlamak ve kabullenmek kolay değildir. Avrupa Kırsal Parlamentosu ağı, bu alanda çalışanlar
arasında pratik deneyimlerin değişimini desteklemelidir. Birlikte, yerel girişimlerin geliştirilmesinde
topluluklara yardımcı olan web tabanlı iyi uygulamalar geliştirebiliriz.

Gençlik

Gençler geleceğin kırsal vatandaşlarıdır. Bu nedenle, gençlerin kırsal kesimde iyi bir yaşam
bulmalarını sağlamaya büyük önem vermekteyiz. Gençlerin ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra
kırsal alanların geliştirilmesine yönelik uygulamalara dahil edilmesi de gereklidir. Hükümetlerin, kamu
otoritelerinin ve LEADER gruplarının, gençleri finanse edilen programlara katılmasını sağlamaları
konusunda ısrarcı olmalarını talep ediyoruz. ERP ortaklarından kırsal gençlik girişimleriyle bağlantı
kurmalarını ve bunları mümkün olduğunca desteklemelerini istiyoruz. Örneğin gençleri topluluk
girişimlerine dahil ederek ve farklı Avrupa ülkelerindeki genç insanlar arasındaki uluslararası
değişiminin yanı sıra, Avrupa Kırsal Gençlik Parlamentosu gibi toplantılarla desteklemelerini istiyoruz.

Aşağıdan Yukarıya Yerel Kalkınma

Venhorst'taki ERP toplantısı, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların toplulukları için çaba gösterme ve
kırsal alanların canlılığını güçlendirmek için çeşitli girişimler yapma isteklerini ortaya koymuştur.
Hükümetleri ve Avrupa Birliği kurumlarını aşağıdaki konulara destek vermeye davet ediyoruz:
- Yaratıcı, açık ve kişiye özel stratejiler geliştirmek için yerel seviyenin önemini kabul etmek;
- Kapasite geliştirmeye yatırım yapmak ve yatırım yapmaya hazır olan vatandaşların desteğini almak;
- Kamu, özel ve sivil toplum aktörlerinin ortaklıklarını güçlendirmek ve bu ortaklıkları ulusal veya
bölgesel düzeydeki politikalar ile desteklemek;
- Yerel varlıklara değer katma: toplum bilgisini ve kapasitesini artıran yatırımlara (kültürel miras, geniş
bant internet, stratejik varlıkların sürdürülebilir kullanımını artıran projeler gibi) öncelik verilmelidir.
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LEADER / Topluluk Liderliğindeki Yerel Kalkınma Fonu
Bu amaçlar, LEADER yaklaşımının uzun deneyimine dayanarak, Topluluk Öncülüğünde Yerel Kalkınma
için bir fon aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Avrupa Birliği'nin, üye devletlerdeki ulusal veya bölgesel
programları uyumlaştırılarak, toplumun önderliğindeki yerel kalkınma için ayrı bir fon oluşturması
önerilmektedir (bkz. Tartu Deklarasyonu). Bu fon tüm Avrupa Yapısal Yatırım fonlarının önemli bir
bölümünü kapsamalıdır.
Bu deklerasyon, Avrupa'daki kırsal toplulukların temsilcilerinin en iyi uygulamaları ve öğrenilen
dersleri paylaştıkları ilham verici bir toplantı sonucunda ortaya çıkmıştır. Genel amacı sürdürülebilir
kırsal gelecek kampanyasına devam etme çağrısıdır. Avrupa kurumlarını, bu deklerasyonu AB'deki
2020 sonrası çerçeve hakkındaki tartışmaya bir katkı olarak almaya davet ediyoruz.
Topluluklarımızdaki vatandaşlar ile Avrupa hedefleri arasında daha güçlü bir ilişkiye katkıda
bulunmaya hazırız.
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