Europeisk konferens om utvecklingen på små öar hölls i Kasnäs
European Small Islands Federation (ESIN) höll årsmöte i Kasnäs i Åbolands skärgård den 911 september. Finland och FÖSS (Finlands öar rf - Suomen saaret ry) stod värd för första
gången. Under tre dagar träffades representanter från nio europeiska medlemsländer och
diskuterade ö-frågor. Vilka var då dessa ö-frågor? En ständigt aktuell fråga är hur man skall få
skärgården att hållas befolkad och levande. Ett svar på detta, som minister Stefan Wallin tog
upp i sitt tal, är att uppmuntra till kreativa lösningar för jobb och boende. Många jobb är
numera inte knutna till bestämda platser och det blir allt vanligare med deltidsboende i
skärgården. Genom uppmuntran till eget företagande skulle skärgården kunna bli mera
attraktiv som bo- och levnadsplats. Det är viktigt att få ungdomarna att återvända till öarna
efter sin utbildning.
Identitetens vikt för att trivas på en ö och i en glesbygd, betonades även under konferensen.
En identitet som skärgårdsbo och en känsla för den lokala omgivningen kan stärkas bl.a.
genom minnes- och historieberättande, s.k. story telling. Regionala utvecklingsplaneraren
Kaija Roiha talade om berättandet och story telling som en del av identitetsbyggen. Ett Story
Telling Center bevarar berättelser och historier om och av folk, vilket kunde vara något att
satsa på i skärgården. Det finns många olika sätt att berätta sin historia på, t.ex. genom att
göra en minnesbox. I den minnesbox som presenterades av dramapedagogen Leonie
Hohentahl Antin, finns attribut och föremål som vittnar om en fiskares historia.
The European Small Islands Network (ESIN) grundades 2001. ESIN:s huvudsakliga uppgift
är att påverka och bevaka utvecklingen på Europas minsta öar. ESIN arbetar för en hållbar
utveckling på öar med små populationer, från bara några till flera hundra invånare och uppåt.
Många av öarna kämpar med att få nästa generation att stanna kvar. På konferensen
diskuterades dels hur ESIN kan vara med och påverka EU:s ö- och havspolitik som berör
öarna, dels hur vi kan stöda och samverka med varandra. De konkreta åtgärder för att hålla
skärgården levande, uppnå starkare sammanhållning i skärgården och starkare
skärgårdsidentiteter, är bl.a. ett ökat samarbete med grannområdena – med Ryssland, Estland
och Sverige.
Östersjön och området omkring Östersjön bör få en egen del av EU:s budget, menar EUparlamentarikern Ville Itälä, som höll middagstal på konferensen. När man inom EU
diskuterat strategier för Östersjön, har öarna endast nämnts indirekt. En utmanande uppgift för
ESIN är därför att skärgården och öarna blir representerade i EU:s regionala politik, samt
strategi för hela Östersjön.
Under konferensen höll ESIN sitt årsmöte. Bengt Almkvist från Sverige blev omvald till
ordförande för ännu ett år. En viktig framtida uppgift är enligt Almqvist att utveckla
samarbetet mellan ESIN och den Europeiska kommissionen. Bengt Almqvist talade också för
att det är viktigt att arbeta fram olika Interreg-projekt som berör hälsa, energi och småskolor.
Interreg-projekt avser sådana EU-projekt som sträcker sig över nationella gränser. Det som
berör FÖSS i första hand är Central Baltic Interreg IV A 2007–2013. Programmet syftar till
att utveckla områden kring Östersjön, över nationsgränserna och inkluderar skärgården i
Sverige, Finland, Estland och på Åland. Ett samarbete länderna emellan diskuterades under
konferensen.
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