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

ESIN-möte på Elba
ESIN, European Small Islands Fed
eration, höll i början på september
sitt årsmöte på ön Elba i Italien. Värd
för mötet var den italienska organisa
tionen för små öar, ANCIM.
Små öar i Italien är lite annorlunda
än vad vi är vana vid i Sverige. Med
stora öar som Sicilien och Sardinien
som jämförelse är givetvis Elba litet,
men har ändå över 30 000 invånare.
Men grannöarna Pianosa och Monte
Christo hade till exempel färre än tio
invånare i vintras. Turismen har my
cket stor betydelse och är den helt
dominerande näringsgrenen. Bara
till Elba kommer över en miljon
besökare årligen. Man liknar alltså
på intet sätt de förhållanden vi bru
kar diskutera för svenska skärgårdar.
Men detta är en viktig del i utbytet
genom ESIN. Ö-områden inom EU
ser olika ut.

ESIN:s två uppgifter
Samarbetet i European Small Islands
Federation har två syften. Det första
är enkelt – men svårt. Det handlar
om att jämföra och utbyta erfaren
heter mellan de olika ö-samhällena
inom EU. Att lära oss av hur man
löser problemen i olika länder. Detta
kan lyfta blicken för möjligheter av
många slag. Varför kan vi inte göra
på samma sätt hos oss? Så finns det
givetvis en stor stimulans i att möta
den ofta starka kulturella identiteten
som lever kvar och utvecklas på olika
öar. Här finns mycket gemensamt.
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Nästa år är det Danmark som är värdar för årsmötet. Här sammanstrålade
danskarna med svenskarna i Portoferraio på Elba där årets möte ägde rum.

Det andra syftet är kanske ändå
svårare. Det gäller att försöka upp
lysa och påverka EU:s institutioner
och politiker om villkoren på de små
öarna, att tala om det ansvar EU har
att inte lämna denna grupp efter sig
i sin utveckling. Men också att se den
rikedom och tillgång som finns i de
små samhällena i havet. Flera poli
tikområden som är viktiga för öarnas
ekonomi ligger ju inom EU:s ansvar,
t.ex. fiske, havsfrågor och jordbruk.

Vid årsmötet gavs också en rapport
om de kontakter som varit med EU
kommissionens direktorat för re
gionalpolitik, samarbetet med andra
lobbying organisationer kring förän
dringen inom sammanhållningspoli
tiken m m. Flera av dessa frågor har
stått om tidigare i Vi Skärgårdsbor.
Mer information finns också på
ESIN:s hemsida www.europeansmal
lislands.net

Svensk ordförande med sekretariat
i Bretagne
Årsmötet beslutade att välja om Bengt
Almkvist från Sverige till ordförande.
Likaså beslutade man att fortsätta
med samarbetet med Bretagne och
avtalet om ett sekretariat även för
kommande år. Nästa årsmöte, 2010,
blir Danmark värd för. Då blir det
säkert på en betydligt mindre ö!
Catalina Schezzini från Elba var värd
tillsammans med Gianpera Usai.

Årsmötet
På det mer formella årsmötet dis
kuterades ESIN:s ekonomi ingående.
Flera av medlemmarna har mins
kande anslag i sin egen ekonomi och
kan inte delta på lika villkor. Varje
medlem betalar en mindre årsavgift
men också en serviceavgift. För denna
får ESIN, tillsammans med ett gen
eröst bidrag från regionen Bretagne
resurser till ett mindre sekretariat.
Beslutet blev därför att sänka avgiften
till ESIN.

Ny medlem
En ny medlem valdes också in. Det var
de sex samverkande små skärgårds
kommunerna på Åland med den ge
mensamma föreningen ”Företagsam
ma Skärgårdar”. Därmed har ESIN
nu tio medlemmar.

Konferens om fiskefrågor
Den andra dagen var det en bredare
konferens med deltagare från flera
olika organisationer och även från
EU kommissionen. Tre teman stod
på dagordningen. Först fick vi en
Deltagarna på Skärgårdsforum 2008
på ön Fejan i Roslagen.

redovisning av det
omfattande projek
tet kring förbättrad
basinformation och
statistik om öar inom
EU. Det är ett vik
tigt projekt för ESIN
eftersom det saknats
korrekt information
tidigare i EU.
Det andra temat
gällde en översikt av
läget inom EU efter
parlamentsvalet men
före besluten om
Lissabonfördraget.
”Lugnet inför stor
men” som Jean Didi
er Hache från CPMR
kallade det. Här finns
det flera kommande
förändringar som
är viktiga att bevaka
för öarna. Det gäller
givetvis sammanhåll
ningspolitiken inför nästa period
2013-2020, som nu avvaktar både
den ekonomiska situationen och
valet av ny kommission. Minskande
resurser kommer nog innebära att
utsatta områden får allt mindre stöd.
Inom jordbrukspolitiken pågår den
viktiga diskussionen om de mindre

gynnade områdena där öarna
ingår. Den maritima politiken
diskuteras och frågan är om
entusiasmen i förslagen kom
mer att stå sig på detta om
råde. Likaså ska fiskepolitiken
stöpas om. Här pågår ett brett
samråd under hösten över en
”grönbok”. Sedan kommer
också eventuella energi- och
klimatpaket att ha ge nya
möjligheter för öarna.

Dokumentärfilm om fisket
Det tredje temat på denna väl
matade dag gällde just prob
lematiken kring fiskepolitiken.
Filmaren Louis Jourdain in
ledde med att visa en film om
yrkesfiskaren John O´Brian
från Irland och de stora kon
sekvenser som även små beslut
i fiskefrågor kan få för hela ösamhällen. John deltog själv på
mötet och diskussionen hand
lade om hur viktigt det är att lokala
ö-samhällen får en grundläggande
rättighet till fiskeresursen vid sina
egna öar. En stark lokal förvaltning
måste finnas för att säkra den lokala
ekonomin i ett traditionellt fiske.
Konkurrensen från storskaligt fiske,
eller starka fritidsintressen måste få

stå tillbaka. Denna hållning ledde
också till ett uttalande från årsmötet
till EU-kommissionen.
Giorgio Gallizioli från DG Mare
inom EU-kommissionen, deltog ock
så med en presentation av det förslag
som nu finns på en reformering av
den gemensamma fiskeripolitiken.
Årsmötet beslutade att ESIN ska ta
fram ett eget svar på det för slag som
nu finns.
Bengt Almkvist
ordförande ESIN

Yrkesfiskaren John O´Brian från
Irland var inte bara med på film
utan också på plats på Elba för att
berätta om de konsekvenser som
ett beslut i fiskefrågorna kan få.
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