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Nytt sekretariat

Ö-konferens på Elba
Den italienska organisationen AN
CIM, som närmast är ett slags kom
munförbund på alla små öar, ville
skapa uppmärksamhet åt öbornas si
tuation. Under fem dagar i slutet på
maj hade man samlat över 200 delta
gare på Elba i regionen Toscana. Från
ESIN-länderna kom också deltagare
från Finland, Frankrike, Grekland,
Irland och Sverige.

Många talare och många frågor
Konferensen spände över ett brett
fält med många talare. Vi kände igen
många av problemen med transpor
ter, utbildning och bostadsfrågor.
Men här fanns också andra mer dra
matiska inslag med t.ex. hantering av
båtflyktingar, förändringar av stora
militärbaser på öar eller evakuering
av alla öbor vid vulkanutbrott.

Indragen ö-fond
En mycket speciell händelse var att
den förra regeringen hade skapat en
fond för de små öarnas utveckling
med € 20 milj. per år under tre år,
alltså ca 560 miljoner kronor. Peng
arna skulle framför allt gå till in
frastruktursatsningar och ANCIM
skulle få göra prioriteringarna. Men
mitt under konferensen kom beske
det att den nya regeringen hade be
slutat att avskaffa en mycket impo
pulär fastighetsskatt (som var en rent
kommunal intäkt). För att finansiera
denna reform hade man bland annat
dragit in ö-fonden, som alltså aldrig
hann börja verka. Det blev upprors
stämning på konferensen eftersom

ö-kommunerna blev fattigare på
grund av båda åtgärderna. Protester
mot Rom planerades direkt för att få
kompensation.

EU-stöd behövs
ANCIM:s ordförande Catalina
Schezzini, från Elba, gav en bred
beskrivning över utvecklingen på de
italienska små öarna med en mycket
stark avfolkning efter andra världs
kriget och sedan framväxten av en
turistindustri. Öarna drabbas också
hårt av miljö- och klimatfrågorna
med t.ex. färskvattenbrist. Hon var
också mycket tydlig i sina krav på
uppmärksamhet från EU mot Euro
pas små öar. Gemensamma ansträng
ningar behövs för att få in öarna tyd
ligare i de maritima frågorna och i
de program som kan ge resurser för
utveckling.

Inom ESIN beslutades under
våren att inrätta ett sekretariat
hos den franska medlemsorgani
sationen L´Association des Îles
Ponant. Tack vare ett generöst
ekonomiskt stöd från regionen
Bretagne kan ESIN arbeta med
en halvtidsanställt medarbetare.
Det är Anne-Sophie Brosseau
som nu har denna uppgift. Den
nya adressen är: European Small
Islands Federation, 21 Rue du
Chateau, BP 50427, 56404 AU
RAY Cedex, France, eller elektro
niskt esin_secretariat@orange.fr
En av uppgifterna för sekretaria
tet är att få ordning på hemsidan
www.europeansmallislands.net
och även vartefter ge ut ett ny
hetsbrev.
Anne-Sophie Brosseau,
ESIN:s nya sekretariat i Frankrike
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Gemensam marknadsföring
Flera konkreta initiativ fördes också
fram som kan vara av intresse även
för oss. Det gällde gemensam mark
nadsföring av ö-produkter, samver
kan mellan skolor på öar och nätverk
för läkare på små öar.

Ö-fördrag
Som final presenterades ett förslag
till ett ”fördrag” för Europas öar för
att skapa påtryckningar på EU:s po
litiker och institutioner. Detta kom
mer att behandlas på ESIN:s årsmöte
i september.
Bengt Almkvist
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