Fortæl os din historie
I Danmark på Vippen er vi altid på udkig efter gode historier fra livet
uden for de store byer. Derfor har vi igangsat en kampagne under
overskriften ”Dit Lokale Danmark”.
Her opfordrer vi alle interesserede til at kontakte os med personlige
historier om livet uden for byregionerne. Vi er både interesserede i de
gode og de mindre gode historier – succeser såvel som udfordringer

Danmark på Vippen
For vækst, velstand og
lige vilkår i hele Danmark

– som kan være med til at kaste lys over,

Støt Danmark på Vippen
Danmark på Vippen er ikke stærkere end den opbakning, vi får fra den
danske befolkning. Din støtte er altså afgørende for vores indflydelse.

hvordan udviklingen har påvirket netop dit
nærområde.
Danmark på Vippen vil udvælge de histori-

Derfor inviterer vi dig til at blive støttemedlem i Danmark på Vippen.

er, som samlet set giver det mest mangfoldige

Det koster blot 100 kroner om året at være støttemedlem. Pengene bru-

vil efter nærmere aftale blive publiceret på vores

ger vi udelukkende til at analysere og øge opmærksomheden om de

billede af livet i Det Lokale Danmark. Historierne
hjemmeside.

udfordringer og muligheder, der findes i Det Lokale Danmark. Danmark
på Vippen er en nonprofitorganisation, og alle indbetalinger anvendes
til foreningens formål.
Du finder vores betalingsmodul på hjemmesiden:
www.danmarkpaavippen.dk/bliv-medlem.
Som tak for opbakningen sender vi dig fire årlige nyhedsbreve med sid-

Kontakt Danmark på Vippen:
Degnemosen 1
8740 Brædstrup

ste nyt omkring vores aktiviteter og planer.

Telefon: 91 89 80 90

Vil du følge vores aktiviteter, kan du desuden finde os her:

Web: www.danmarkpaavippen.dk

E-mail: kontakt@danmarkpaavippen.dk

www.danmarkpaavippen.dk
			Danmark på Vippen
				@danmarkpavippen

Danmark
på vippen

Et Danmark i balance er et rigere Danmark

Danmark på Vippen – En stærk organisation

Danmark er ude af balance

Det arbejder vi for

Danmark på Vippen er en landsdækkende forening, der arbejder

Danmark på Vippen udgav i sommeren 2015 Hvidbogen ”Et Dan-

I Danmark på Vippen arbejder vi for at overbevise politikerne om

for et Danmark i bedre balance. Med det mener vi, at danskere i

mark i balance er et rigere Danmark”. Bogen dokumenterer, at

at ændre kurs og sikre bedre rammevilkår for yderområderne.

alle landsdele skal have lige muligheder for at leve, uddanne sig,

de senere års udvikling i retning af, at Det Lokale Danmark bliver

bo og arbejde. Sådan er det desværre ikke i dag, hvor de to store

tømt, bestemt ikke er en naturlov. Tværtimod er det resultatet af

byområder modtager en uforholdsmæssig stor andel af vores

en række politiske beslutninger, som gør Danmark både fattigere

fælles ressourcer. Derved skævvrider vi ikke blot Danmark. Vi ska-

og mindre sammenhængende.

• Styrkelse af landets mest værdiskabende erhverv.

Hvidbogen påviser, at borgere i Danmark, som bor uden for de to

• En vurdering af omkostninger — ikke kun fordele — 		

Vores vigtigste mærkesager omfatter blandt andet:

ber også et fattigere Danmark, idet for få danskere får mulighed
for at bidrage til værdiskabelsen.

største byregioner, i stigende grad føler sig sat under pres. Det er
Vi påvirker debatten ved at udgive artikler og udtale os, både

svært at holde på de unge, butikker og skoler lukker, virksomhed-

i vores egne medier og i den brede presse. Vi er i direkte dialog

er flytter, og mange områder er præget af tomme og nedslidte

med politikere fra alle partier omkring forslag og løsninger. Og så

huse.

ved beslutninger om centralisering.
• En gennemtænkt udflytning af statslige
arbejdspladser.

publicerer vi videnskabelige analyser i samarbejde med forskere
fra landets universiteter, som dokumenterer de problemstillinger,

Samtidig dokumenterer vi, at det er uden for de største byer, de

som vi gerne vil have medierne og politikerne til at tage alvorligt.

fleste værdier bliver produceret. Derfor er det både vigtigt og
rimeligt for alle danskere, at livet uden for byerne fremover kan

Bag os har vi stærk opbakning fra det, vi ynder at kalde Det Lokale

• Større geografisk spredning af uddannelsestilbud.
• Bedre lånemuligheder i yderområderne.

trives. Et liv fyldt med fællesskab, opfindsomhed og vilje.

Danmark. Foreløbig har en række større virksomheder og en fem-

• Nye investeringer i transport- og

tedel af landets kommuner med både røde og blå borgmestre

Den overordnede anbefaling i Hvid-

meldt sig ind for at støtte vores arbejde.

bogen er klar: Folketinget skal vedtage en langsigtet, politisk vision,

bredbåndsnettet.
• En fornuftig liberalisering af planloven.

der skal sikre Danmark større velstand og mere lige vilkår for bosæt-

Samtidig arbejder vi for at ændre tonen i debatten om yderom-

ning og udvikling i alle områder af

råderne. Det gør vi blandt andet ved at gøre medier og politik-

landet.

ere opmærksomme på de mange muligheder, ressourcer og
succeshistorier, som ofte bliver glemt, når talen falder på yder-

Du kan downloade Hvidbogen på
Danmark på Vippens hjemmeside:
www.danmarkpaavippen.dk.

områdernes fremtid.

