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Yttrande från Skånes Hembygdsförbund angående Regional
utvecklingsstrategi (RUS)

Då många av frågorna och ställningstagandena, som behandlas i denna
reviderade remiss, kan sättas in på en ideologisk höger-vänster skala kan vi i
Skånes Hembygdsförbund inte ta ställning i dessa frågor. Vi kan dock konstatera
att det är glädjande att se att ambitionen och målsättningen för ett
hållbarhetsperspektiv framhålls i ett läge där det råder klimatkris och där Skåne
inte kan undantas.
Bra är också ambitionen på ett jämlikt Skåne och lika rättigheter och möjligheter
för alla skåningar oavsett var man bor. Det är också bra med ambitionen att
Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer i hela länet. Där kan
hembygdsrörelsen med sina kunskaper vara en god medhjälpare. Vi är bärare av
såväl historiska som nutida kunskaper och bär på många kunskaper genom våra
drygt 32 000 medlemmar i mer än 100 föreningar. Vi menar, att det är de
kunskaperna som kan vara svaret på hur vi ska få ett framtida hållbart samhälle.
Vad Skånes hembygdsförbund inte håller med om i remissen, är påståendet, att
Skåne enbart består av en storstadsregion och inställningen att Skåne skall
betraktas som en sådan. Med det resonemanget försvinner tanken på ett jämlikt
Skåne.
Det finns fortfarande stora ojämlikheter i Skåne både gällande tillgång på
kommunikation och vad gäller annan samhällsservice. Vad som måste påpekas
är att denna service inte heller alltid är tillgängligt för de som bor omedelbart
utanför storstadsregionerna.
Vi anser att Region Skåne är skyldiga sina invånare inte minst ur ett
jämlikhetsperspektiv att alla skåningar skall ha möjlighet att kunna tillgodogöra
sig kultur och alla former samhällsservice oavsett var man bor. Man skall inte
behöva vara beroende av egna transportmedel. Det gäller också för människor i
storstadsdelen, som ska kunna tillgodogöra sig de arrangemang som
hembygdsrörelsen kan erbjuda i form av kulturella evenemang och upplevelser;
då krävs en fungerande kollektivtrafik.
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