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

ESIN möter EU
En av målsättningarna med European Small Islands Federation, ESIN,
är att informera och påverka EU:s
institutioner om situationen för de
som bor på små öar. För att påverka formuleringen av EU:s framtida
regionalpolitik samarbetar vi med
organisationen för de stora öarna,
CPMR Islands Commission, och även
ett par organisationer för befolkningen i bergsområden. Den politik
för sammanhållningen inom unionen
som finns, har sedan länge haft målsättningen att jämna ut ekonomiska
och sociala skillnader mellan olika regioner. Verktygen har främst varit de
s.k. strukturfonderna. Nu har även en
geografisk dimension förts in, begreppet ”territoriell sammanhållning”.

Territoriell sammanhållning
Begreppet fokuserar på områden
som ligger isolerade eller perifert och
därmed har speciella handikapp för
ekonomisk och social utveckling. Det
gäller befolkning på öar, bergsområden eller i mycket glest befolkade
områden. Dessa områden ska alltså
få en extra uppmärksamhet i framtida
program. Den territoriella sammanhållningen finns inskriven i förslaget
till nytt fördrag för EU, det som ännu
inte alla länder skrivit under.

ESIN uppvaktar DG Regio
Efter kontakter sommaren 2008
med generaldirektören Dirk Ahner
på Direktoratet för regionalpolitik,
blev ESIN inbjudet till DG Regio
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för att berätta om våra viktigaste frågor och förslag till förbättringar av
de regelverk EU arbetar med. Denna
exklusiva chans till direkt dialog med
den centrala ledningen på DG Regio
tog vi givetvis.

färre än 50 invånare, etc. Därmed diskrimineras de små öarna inte in i t.ex.
statsstödreglerna eller strukturer för
Interreg programmet som är baserat
på regionnivå. I Sverige är Gotland
som region den enda ön som är inne
i dessa system.

Tre möten
Tiden för mötena sammanfaller med
kommissionens arbete med att föra ut
begreppet Territoriell sammanhållning. En ”Grön-bok” har varit ute
på remiss under vintern. Från ESIN
har Bengt Almkvist (ordförande) och
Anne-Sophie Brosseau (sekretariatet)
samt representanter från Danmark,
Grekland och Irland deltagit. Dirk
Ahner har själv deltagit tillsammans
med flera medarbetare. Vi har beskrivit situationen på de små öarna
och hur EU:s nuvarande stödformer
fungerat. För ett par speciella frågor
har vi fått löften om att kommissionen nu tänker vidta åtgärder.

Bättre statistik
Det är mycket viktigt att EU skaffar
sig en bättre grundläggande information om de små öarna. Det innebär en översyn av materialet inom
EUROSTAT som idag har mycket
snåla avgränsningar för vad som ska
få räknas som en ö i deras tabeller.
De små öarna är ju ofta en del av
en fastlandsbaserad kommun eller
region. Tidigare har vi försvunnit i
hanteringen. När det gäller definitioner räknas idag inte öar som ligger mycket nära kusten, eller öar med

Samlad ö-politik
ESIN vill att EU-kommissionen utvecklar ett system för samordning
mellan olika departement i frågor
som gäller små öar. Vi vill ha en
variant av det svenska Nationellt
Skärgårdsforum på EU-nivå. Formellt behandlas alla frågor på olika
departement. Det kan vara DG Agri,
DG Mare och DG Regio. Vi anser
att det behövs en grupp för att samordna ö-relaterade frågor inom EUkommissionen.
Detta förslag togs mycket väl emot.
Det finns redan liknande grupper
inom helt andra områden. En ”Inter
service group” används för att samordna och koordinera verksamheter.
En sådan grupp för ö-frågor skulle
bli ett utmärkt redskap som även kan
underlätta arbetet för ESIN.
Generaldirektören Dirk Ahner tycker
att idén är bra. En första synpunkt var
att då borde även de stora regionala
öarnas intressen behandlas här. Han
lovade återkomma till denna fråga
om att bilda en formell ö-grupp inom
kommissionen.
Bengt Almkvist

