European Small Islands Federation
Föreningar från Sverige, Finland,
Danmark, Irland, Skottland, Frankrike,
Estland, Italien och Grekland

Jean-Didier Hache från de stora region-öarna och Bengt Almkvist från de små öarna
i samspråk under kaffepausen.
Foto: Eva Widlund

Alla länder med på 8:e årsmötet
I början på september höll European
Small Islands Federation, ESIN, sitt
8:e årsmöte. Denna gång var det Finlands tur att vara värdar. Mötet hölls
på Kasnäs strax söder om Åbo och
alla nio medlemmarna var där. Dessutom deltog man mycket intresserat
från Åland.
Finlands Öar, FÖSS, hade förberett
ett fullmatat möte. Första dagen hälsades vi välkomna av ministern Stefan
Wallin som talade satsning på ungdomarna i lokalt utvecklingsarbete. Samtidigt med ESIN-mötet var ju också
en grupp ungdomar inbjudna, så ministern riktade sig särskilt till dom.
Från det finska EU sekretariatet talade Jyri Ollila om den framväxande
maritima politiken. Speciellt ägnade
han sig åt strategin för Östersjön.
Miljöproblemen är stora men man
vill här visa att konkret samarbete
kring miljöfrågorna kan göras effektivt inom EU. Östersjöfrågorna blir ju
också ett stort tema under det svenska
ordförandeskapet hösten 2009.

ESIN och CPMR
De två pådrivande organisationerna
för ö-frågor i EU diskuterade närmare samarbete för att tränga fram
till EU-kommissionen och parlamentet. Det var Bengt Almkvist från
ESIN för de små öarna och Jean
Didier Hache från CPMR Islands
Commission för de stora « regionöarna » som talade om arbetet med
16

Vi Skärgårdsbor nr 3 oktober 2008

att påverka EU :s institutioner inför
den kommande översynen av sammanhållningspolitiken.
Samma frågeställningar gäller det
grekiska initiativet « Euroislands »
som ska göra en översyn av hur denna
politik ska kunna fungera bättre för
öarna i EU. Konstantinos Vlachos
från Greklands regeringskansli redovisade ett projekt som nu ska arbeta i två år. Både ESIN och CPMR
är partners i detta. Från svensk sida
deltar både Glesbygdsverket samt
Gotlands kommun i projektet.
EU parlamentarikern Ville Itälä, med
stort skärgårdsintresse, gästade också
mötet och talade om de olika frågor
inom EU som just nu är aktuella för
öarna.

Årsmötet
Vid det formella årsmötet för Federationen omvaldes Bengt Almkvist
från SRF till ordförande för ESIN.
I sin rapport till årsmötet berättade
han om de allt närmare kontakterna
med EU kommissionen. Generaldirektören för DG Regio (ung. departementet för regionalpolitik) har nu
visat stort intresse för de små öarna
och ESIN har bjudits in för att närmare redovisa de områden vi behöver
mer uppmärksamhet kring.

Nya projekt
I verksamhetsplanen för de kommande åren poängterades att hemsidan

ska uppdateras med information om
verksamheten. Det var också uppenbart att medlemmarna vill utveckla
ett nytt större gemensamt projekt
som kan utgöra en fortsättning på
det som avslutades 2007. Tre av dagens medlemsländer var inte med där
och dessutom har nya angelägna frågeställningar vuxit fram bland annat
genom det gamla projektet.
Ett initiativ från Skottland är att
ESIN ska utveckla en samlad databas med ö-relaterade projekt från alla
länder. Ett stort antal projekt har finansierats av strukturfonderna under
åren och det är viktigt att bättre ta till
vara erfarenheterna från dessa.

Studieresa
Efter två dagars intensivt och fullmatat program så ägnades den tredje dagen en kortare studieresa i den finska
skärgården med inblickar i transporter, skola, butiker och boendefrågor.
Det var mycket lyckade dagar på Kasnäs och de finska värdarna ska ha ett
stort tack för mycket gott värdskap
och väl genomfört program. När alla
åkte hem var det med en stark känsla
av att samarbetet på europeisk nivå är
alltmer givande. Utbytet mellan länderna utvecklas vidare och påverkan
på EU :s institutioner börjar ta fart.
Bengt Almkvist

Oberoende av språk och kultur så är vi ganska lika i alla fall! Det konstaterar de unga öborna som sammanstrålade i Åbolands skärgård några
dagar i september. Här ser vi Eelin från Finland, Birgitte från Danmark, Veronika från Sverige, Perla från Italien, Pat från Irland, Mads
från Danmark, Hurley från Frankrike och Linda från Irland.
Foto: Eva Widlund

Ungdomsseminarium i Finland
Efter en fartfylld vecka i Kasnäs i
Åbolandsskärgård i Finland har tio
unga från Finland, Sverige, Danmark, Estland, Irland, Frankrike och
Italien stiftat bekantskap med varann
och Europeiska kommissionens ungdomsprogram ”Youth in Action”. Det
var programmet Youth in Action som
gav medel för att föreningen Finlands Öar – Suomen Saaret skulle
kunna hålla detta seminarium för
unga öbor i Europa.

Kontakt mellan unga öbor
Målet med projektet var att skapa
kontakt mellan de unga öborna och
arbeta kring deras idéer på vad som
kunde göras för dem i Europeiska
småöarnas sammanhang och även i
de nationella organisationerna. Första dagen av sammanträdandet berättade 4H medlemmarna Pia NurmioPerälä och Lina Nybjörk om möjligheterna som ungdomsprogrammet
Youth in Action erbjuder. Detta gav
ungdomarna en idé om de verktyg
som finns för att förverkliga deras

projektidéer. Ingen av deltagarna
hade tidigare hört om Youth in Action, så denna del av programmet
upplevdes som en god start.

Projektidéer
Följande dag presenterades planer
och idéer för fem olika projekt som
de unga gärna skulle se genomförda.
Dessa projekt var: Skolutbyte mellan ö-skolor i olika länder som hjälp
i engelska undervisningen, Ö-fotbollskupp, Projektet ”En bild berättar 1000 berättelser” som skulle vara
ett kulturellt utbyte mellan länderna
och till sist en önskan om ett fungerande forum på ESINs hemsida
och en Facebook-grupp som man
redan kan stifta bekantskap med på
http://www.new.facebook.com/group.php?gid=26593513825 Gruppen
heter ”Young European Islanders”.

fler tillfällen för unga öbor att träffas och utbyta erfarenheter. Jag som
projektledare var nöjd med resultatet.
Det viktigaste för mig är att de unga
öborna får träffa andra i sin situation
och se att oberoende av språk och
kultur så är vi ganska lika i alla fall.
Eelin Hoffström
Från Vänö i Åbolandsskärgård
Ungdomsrepresentant i FÖSS

Fler ungdomsmöten
Intresset bland de vuxna som deltog i ESINs årsmöte var stort. Så
det finns alltså hopp om att det blir

Eelin från Vänö och Veronika, Sveriges representant, från Vinön.
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