EUROPEAN SMALL ISLANDS
FEDERATION

ESIN är det europeiska samarbetet
mellan nationella organisationer för
de små öarna. ESIN som grundades
2001, i Sverige, har idag medlemmar
från nio länder; Danmark, Estland,
Finland, Frankrike, Irland, Italien,
Skottland och Sverige. Samarbetet
har två syften. Dels är det att utbyta
erfarenheter och kunskaper mellan
de olika ländernas ö-befolkningar
och organisationer. Det kan gälla
likartade problemområden men där
olika länder funnit olika lösningar.
Det andra syftet är att påverka EU:s
institutioner så att man tar största
hänsyn till möjligheterna för en bra
utveckling för de små öarna i EU.
Här gäller det inte bara EU-kom
missionen och parlamentet utan
även andra grupperingar som t.ex.
regionkommittén.
Idag representerar medlemmarna
inom ESIN närmare 350 000 in
vånare på 1200 öar. Öar som inte
har status av att vara eget län eller
egen administrativ region. Läs mer
om ESIN och dess medlemmar på
www.europeansmallislands.net

Hydra
Varje år samlas ESIN till ett möte.
I september 2007 var det Grek
lands tur att vara värd. Det 7:e årliga
mötet hölls på den lilla ön Hydra,
1,5 timmars båtresa söder om
Aten. Ett 40-tal personer från
åtta länder deltog. Endast re
presentanter från Estland sak
nades.

Så ön har traditionellt haft en spe
ciell rikedom och stark ställning.
Det finns cirka 4000 bofasta på ön,
varav ganska många som flyttat hit
från andra delar i Europa. Idag är ön
dessutom kulturminnesmärkt vad
gäller byggnation och stadsmiljö.
Det förekommer t.ex. ingen privat
fordonstrafik på land, inte ens med
mopeder. Allt gods hanteras manu
ellt eller med packåsnor!
Den turistiska utvecklingen är
mycket viktig på Hydra. Ändå saknas
egentliga stora badstränder. Ön är
bergig och mycket mager och karg.
Vi såg också att det nästan dagligen
kom in en tankbåt med färskvatten
till ön. Man saknar egna källor. Så
lokal odling saknas i stort sett helt.
Även det kustnära fisket var mycket
blygsamt. Men turisterna söker den
speciella kulturmiljön. Dels de som
tar in på något av de många små ho
tellen i staden, dagsturister från Aten

eller de ganska många som kommer
med egna eller hyrda fritidsbåtar.

ESIN årsmöte
Våra grekiska värdar, Hellenic Small
Islands Network, hade ordnat ett
välfyllt program med förhandlingar
i två dagar. Förutom rapporter om
aktuella frågor från respektive land
var det även presentationer av olika
projekt i Grekland.
Speciellt intressanta var två bidrag,
från Gian Andrea Garancini samt
Eleftherios Stavropoulos, som tog
upp mer konkreta diskussioner
kring hur ESIN kan närma sig EU:s
institutioner och påverka dessa.
Som avslutning på dag två höll
ESIN sitt formella årsmöte. Vi kun
de konstatera att det gångna året
hade varit mycket aktivt. Interreg
projektet hade nu kommit i mål på
ett framgångsrikt sätt. Den stora av
slutande konferensen på Islay
i Skottland i november 2006
hade följts upp av ett möte i
Bryssel i juni. Dessutom hade
projektets material samlats i
bokform.

ESIN sekretariat
Foto: Eva Widlund

Hydra är verkligen en mycket
speciell ö. Den har en lång
och viktig historia i Grekland.
Härifrån styrdes länge en stor
del av sjöfarandet i Grek
land, både civilt och militärt.
Än idag har många förmögna
skeppsredare kopplingar hit.

ESIN:s sjunde årsmöte på ön Hydra i Grekland, september 2007.

Åsnan, det allmänna transportmedlet på ön Hydra.

En stor fråga vid årsmötet var
möjligheten för ESIN att nu
etablera ett mer permanent
sekretariat. Erbjudande från
både Finland och Frankrike
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presenterades. I båda för
slagen fanns en betydande
ekonomisk insats från res
pektive land. Därutöver
skulle en årsavgift per med
lemsland införas för att fi
nansiera verksamheten.

derna i staden Hydra och
ett besök på grannön Spet
ses. Dagen avslutades med
en mycket trevlig samvaro i
den varma sensommarkväl
len på en taverna inne i den
gamla staden på Hydra.

Årsmötet var mycket enigt
Samarbetet inom ESIN har
kring värdet av att inrätta
vuxit sig allt starkare. Inom
ett eget sekretariat för att
några år har allt fler inom
kunna utveckla verksam
EU:s institutioner känne
heten vidare. Här ligger
dom om vilka vi är och vil
bland annat att ESIN be
ka frågor vi prioriterar. Det
Flying Dolphin, en typ av båtar som trafikerar den grekiska
höver en fast adress för att övärlden.
märks tydligt att intresset
Foto: Eva Widlund
kunna ta hand om de kon
ökar för vår verksamhet.
takter vi skapar vartefter. Vi behöver
Förhoppningsvis kan vi också snart
arbete. Det nya EU programmet
också utveckla hemsidan och ge ut
se mer konkreta resultat.
Interreg IIIIC öppnas under hös
ett informationsblad med våra frå
ten och borde kunna fungera för ett
Det är också en viktig uppgift att
gor. För de närmare formerna och
ESIN projekt kommande år.
hitta bra former för ett ökat ut
val av värdland fick ordföranden i
byte av ö-bor inom Europa. Med
Bland de olika teman som diskute
uppgift att se till frågans lösning un
det genomförda Interreg projektet
rades fanns också ett kulturprogram,
der hösten.
har många goda kontakter skapats
ett projekt förknippat med tankarna
som kommer att vara värdefulla för
på år 2010 som ”öarnas år” inom
Ny nationella medlemmar
många olika former av utbyten åren
EU samt även önskemål på en bred
Föreningen ”National Association
som kommer. Detta väcker förvänt
databas över olika ö-relaterade pro
of the Finnish Islands”, FÖSS”, er
ningar.
jekt som genomförts i olika länder
sätter den tidigare mer regionala
under senare år.
Initiativet med samverkan inom
finska skärgårdsföreningen i ESIN.
ESIN har varit framgångsrikt. Nu
Även i Skottland ska det under hös
Den tredje dagen
gäller det att bygga vidare på den
ten ske en nystart av Scottish Islands
Som avslutning på en intensiv kon
utvecklingen.
Federation.
ferens fick deltagarna, den tredje
Bengt Almkvist
Den finska organisationen FÖSS,
dagen, möjlighet att se lite mer av
hälsade också alla organisationerna
den grekiska övärlden med ett bland
välkomna till ESIN:s 8:e årliga möte
annat en liten åsneritt bland grän
efter sommaren 2008.

ESIN styrelse,
omval av svensk ordförande
Varje medlemsförening, en per land,
har rätt till en ordinarie ledamot
och en ersättare i styrelsen. Vid mö
tet valdes från SRF, Bengt Almkvist
med Anne Forslund som ersättare.
Bengt valdes också till ordförande
för ESIN ännu ett år.

Kommande projekt
Vid mötet behandlades också avslut
ningsfasen för det Interreg projekt
som ESIN genomfört, ”Inter Island
Exchange”. Läs mer om resultaten i
den skrift som nu publicerats (se sid
11). Detta bildar nu utgångspunkt
för ett eventuellt nytt gemensamt
projekt. Vid mötet diskuterades
olika tänkbara vägar för ett sådant
10

Vi Skärgårdsbor nr 1 nov 2007

Catalina från Italien, Birgitta från Sverige, Sandy från Skottland och Claus från Danmark
på en morgonritt i den vackra staden Hydra.
Foto: Eva Widlund

