
ATTRAKTIVA OCH HÅLLBARA BYGDER 

I början av september samlas Sveriges byarörelse till Landsbygdsriksdag i Blekinge. Byarörelsen står 

för helheten och bygger det hållbara samhället.                

Det finns ett par saker som skiljer denna rörelse från andra delar av folkrörelsesverige. Den växer 

kraftigt och den hanterar helheten lokalt. Byarörelsen verkar över gränser mellan samhällssektorer och 

politiska partier och utgör ett kitt mellan olika intressegrupper.  

I den lokala utvecklingsgruppen möts bygdens aktiva människor, oavsett var de står politiskt och 

oavsett om de är intresserade av hästuppfödning eller äldreboendet.  

Det gemensamma är bygdens väl och utveckling. Detta gör byarörelsen unik och att den fungerar som 

den första samhällsnivån. 

Byagrupperna utgör en viktig del av civilsamhället. Arbetet de gör sker till största delen på fritiden 

och ideellt. Utmaningen är att hitta balansen mellan det spontana, aktionsinriktade och vildvuxna och 

det mer strukturerade och formaliserade.  

Deras demokratiska och ideella arbete kompletteras allt oftare av ett ekonomiskt nav för att samla 

kapital, investera och förvalta. De lokala grupperna driver projekt och hanterar betydande ekonomiska 

resurser. Många satsningar syftar till att utveckla en företagsam miljö som stöttar existerande företag 

och underlättar för nyföretagande.  Det handlar om praktisk politik, men inte partipolitik!  

Byarörelsen är ofta stigfinnare som skapar smarta lösningar för basservice på landsbygden när 

offentlig och kommersiell service urholkas och försvinner. Det är lokalt som samordning kan ske, 

eftersom det krävs överblick för att kunna motverka det resursslöseri som sektorspolitik innebär. 

Samordnade lösningar är ofta kostnadseffektiva. Bredband är en självklar del av en väl fungerande 

infrastruktur för landsbygden, inbegripet de små byarna i glesbygden. Det är en förutsättning för att de 

nya servicelösningarna ska bli realitet.  

Alla resurser behöver tas tillvara oavsett kön, etnicitet eller livsåskådning. Vår jämställdhetsstrategi 

har ambitionen att bli den mest jämställda organisationen i landet. Inte utan stolthet kan vi berätta att 

ett byakontor har öppnat i Tensta, som en länk mellan storstadsförorten och landsbygden, där nya 

svenskar får kontakt med landsbygden.  

Hela Sverige ska leva är huvudman för den svenska delen av Transition Network, det internationella 

nätverket för att ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle. Med detta engagemang hjälper vi de 

lokala utvecklingsgrupperna att ta täten för omställningen. Det lokala utvecklings- och 

omställningsarbetet omfattar hållbarhetens alla dimensioner; socialt, ekonomiskt, miljömässigt och 

kulturellt.  

Byarörelsen, med de lokala utvecklingsgrupperna i spetsen, skapar lokala miljöer för entreprenörskap 

och hållbar ekonomisk tillväxt i Sverige. Den kompletterar samhällsstrukturen och verkar i det 

tomrum som det offentliga ibland lämnar efter sig. Vi tar över viktiga samhällsfunktioner för 

medborgarnas skull. Vi bygger landet! Och det är politik! 

 


