EUROPEAN S MALL ISLANDS FEDERATION
Föreningar från Sverige, Danmark,
Finland, Irland, Skottland, Frankrike,
Estland, Italien och Grekland

Alla medlemsländer närvarande
på 8:e årsmötet i Finland

European Small Islands Federation (ESIN) har hållit sitt åttonde årsmöte i Kasnäs i Åbolands
skärgård i Finland. Under tre dagar har representanter från de nio europeiska medlems‐
länderna träffats och diskuterat gemensamma ö‐frågor. Den finska ö‐organisationen FÖSS,
Finlands Öar Suomen Saaret, stod som värd och Pirjo Hoffström, ordförande, hälsade alla
välkomna och konstaterade att det var första gången som alla medlemsländer var
representerade på samma möte.
Första dagens program inleddes med att Finlands minister för kultur och idrott, Stefan Wallin, talade
om framtiden i skärgården. Han talade om vikten av att ungdomarna återvänder till öarna efter sin
utbildning. Arbetet är nu för tiden inte knutet till en plats. Ungdomarna måste också uppmuntras till
eget företagande. De boende är dock mer optimistiska till öarnas överlevnad än vad experterna är.
Han ansåg också att EU:s fiske‐ och jordbrukspolitik måste ta hänsyn till skärgårdens småskalighet.
Från finska regeringens EU‐sekretariat kom sedan Jyri Ollila och höll ett anförande om EU:s Östersjö‐
strategi och förhållandet till de små öarna. Många problemställningar som angår öarna rör också
havspolitiken. Det är komplicerade frågor och en utmaning för EU hur olika utvecklingsriktningar ska
kopplas samman och hur de olika sektorerna kan stödja varandra. Östersjön är mycket sårbar eftersom
medeldjupet ligger på 52 meter jämfört med Medelhavets 1500 meter.
Finlands EU‐parlamentsledamot Ville Itälä informerade kort om aktuella ö‐ärenden.
Jean‐Didier Hache, som representerade CPMR
(organisationen för de stora öarna i Europa),
talade om utvecklingen av öarna och
samarbetspolitik samt ESPON‐projektet
Euro Isles. Han ser inga motsättningar mellan
små och stora öar, utan poängterade behovet
av att organisationerna samarbetar för att
göra ö‐frågorna kända inom EU. Dock har
varje organisation sin egen profil.
Årsmötet hölls dag två och Bengt Almkvist,
Sverige, blev omvald till ordförande för ännu
ett år. En huvudsaklig inriktning för det
Jean-Didier Hache och Bengt Almkvist i samspråk under kaffepausen.
kommande verksamhetsåret är att
vidareutveckla de kontakter som har skapats
mellan ESIN och olika generaldirektoraten vid Europeiska kommissionen, vidare att arbeta fram olika
Interregprojekt som rör hälsa, energi, småskolor, Euro Isles mm.

Utflykt
Den tredje dagen gavs tillfälle till en gemensam utflykt, allt för att stärka samhörigheten
mellan de olika länderna och hitta lösningar på de egna öarnas problem. Diskussioner
fördes också mellan Östersjöländerna hur man ska hitta gemensamma lösningar för ett
renare havsområde.
Besök gjordes i Sankt Andreaskyrkan på ön Hitis, på ön Rosala i en småskola med
klass 1‐6 samt i en liten butik som importerar delikatesser till hela skärgårdens butiker
och i en vikingaby. Därefter följde ett besök på ön Vänö, där ett försök att bygga små
hyresbostäder påbörjats. En samlingslokal hade byggts i anslutning till en gammal
ladugård som gjorts om till bland annat utställningshall. Samlingslokalen hade anpassats
för dans, filmförevisning mm.

Avtal
Som avslutning på dessa tre dagar undertecknades ett
avtal mellan ESIN och regionen Bretagne om ett
samarbete. ESIN får tillgång till ett sekretariat och
regionen Bretagne skjuter till lönen till sekreteraren och
håller dessutom med ett fullt möblerat och utrustat
kontor. Vid hövdingens bord i Vikingabyn passade man
på att skriva under avtalet. Bengt Almkvist och Jean‐
Yves Bannet skriver samtidigt under överenskommelsen
om ESIN‐sekretariatet i Frankrike.

ESIN Youth Forum
Under dagarna i Finland hade också ett tiotal ungdomar från ESIN: s medlemsländer samlats för att
hitta vägar till ett ungdomsutbyte. Några förslag är att starta en fotbollsturnering mellan de
europeiska öarna, utbyte av sommarjobbtillfällen, skolutbyten mm.

Från ungdomsseminariet ser vi här:

Elin från Finland, Birgitte från Danmark, Veronika från Sverige, Perla från Italien, Pat från Irland, Mads från Danmark, Hurley från Frankrike
och Linda från Irland.

En utförligare rapport från mötet i Finland kommer senare.
Kristina Mattson och Eva Widlund

