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I Europa finns nästan 1.300
små öar som alla ser en vinst
i att byta erfarenheter med
varandra.
I veckan har organisationen

ESIN samlats på Åland med
delegater från flera av öarna.

EUROPA European Small Islands
Federation, ESIN, representerar
totalt 469.000 öbor. I veckan har
man hållit sitt trettonde årsmöte
i ordningen, två dagar på Kökar
och en i Mariehamn.
– Varje år arrangerar vi ett fy-

siskt årsmöte, däremellan håller
vi telefonmöten. Tanken är att vi
ska fokusera på sådant som hänt
och det som är på gång. Och så
tar vi en del nya initiativ, säger
Bengt Almkvist som är ordföran-
de för ESIN och själv bor i Sankt
Anna skärgård i Östgötaskärgår-
den.
ESIN arbetar inom två huvu-

dområden. Dels inåt för att för-
stärka öarnas kulturella identitet
genom att utbyta erfarenheter
och hjälpa varandra med pro-
blemlösning.
– Till exempel tillämpas

många EU-regler på olika sätt på
olika öar, då kan man jämföra
och dra nytta av varandras erfa-
renheter.

Påverkar politiker
Dels jobbar man på en europeisk

nivå genom att informera rele-
vanta EU-institutioner, parla-
mentariker och andra inom uni-
onen om vikten av att ta vara på
öarnas intressen.
– Ett viktigt arbete är att få

ökad uppmärksamhet. Många
vet att ESIN finns, vi blir inbjud-
na och får tycka till. Det är alltid
en fördel att vara med i början av
en process i stället för att vi ska
komma in och ställa till ett liv
mitt i, säger Bengt Almkvist.
Det är särskilt aktuellt nu, inför

EU-parlamentsvalet nästa år.
– Våra medlemsöar ser till att

kandidaterna hör våra argument
så de vet vad de behöver göra i
parlamentet. Öfrågor är också
viktiga att jobba med. Vi är en li-
ten grupp och inga röstmagne-
ter, men vi har många vänner.
Drömscenariot, enligt Bengt

Almkvist, är att kunskapen om
öarna finns med i hela beslut-

sapparaten. Något man också
tog ett viktigt steg mot genom
Lissabonfördraget.
– Det finns en artikel där, 174,

där det uttryckligen står att man
i Europas utveckling måste tän-
ka på de utsatta områdena. Som
att öar måste få uppmärksam-
het. Genom det har vi ett verk-
tyg i lagstiftningen, men det är
trubbigt och vi måste lära oss att
använda det.

Lär om energiprojekt
ESIN:s projekt Smilegov fokuse-
rar på förnyelsebar energi. Man
vill bland annat möjliggöra för
öarna att utveckla handling-
splaner för hållbar energi.
Just det projektet lockar den

ännu inte anslutna italienska ön
Ischia utanför italienska Neapel.
– Vi är här för att titta mer på

det projektet och vi hoppas vi
ska få vara delaktiga i program-

met, säger Jonathan Taglialate-
la.
Han är utsänd tillsammans

med Enzo D’acunto och deltar
bara i årsmötets sista dag.
– Det är bra att man kan dela

kunskap om gemensamma pro-
blem och lära sig undvika fram-
tida som andra redan erfarit, sä-
ger Jonathan Taglialatela.
– Vi hoppas också få till ett

möte på Ischia om alternativ
energi nästa år.
Åländsk representant i ESIN

är Christian Pleijel. Delegater-
na, som var från Danmark, Est-
land, Finland, Grekland, Irland,
Italien, Skottland, Sverige och
Åland träffade också skärgårds-
nämnden vid sitt besök samt lo-
kala politiker och kommun-
tjänstemän.
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ESIN förlade sitt årsmöte på Åland i veckan och träffade bland annat politiker och skärgårdsnämnden. Från vänster näringsminister Fredrik Karlström (Ob), Ilias Efthymiopoulos från grekiska ön
Dafni, Enzo D’Acunto och Jonathan Taglialatela från italienska ön Ischia, Bengt Almkvist från Sankt Anna skärgård samt Christian Pleijel från Åland. FOTO: DANIEL ERIKSSON

Öar vill sprida kunskap
till beslutsfattarna i EU

I måndags tillträdde Marika
Björkman sin tjänst som revi-
sor vid landskapets nya, obe-
roende revisonsmyndighet.

TJÄNSTMarika Björkman är hem-
ma från Österbotten, har bott i
Esbo men flyttade med sin
åländske sambo Tony Sjöberg
och parets tre barn till Åland för
tre veckor sedan.
Marika Björkman är ekonom

från Svenska handelshögskolan i
Helsingfors och ska vid den nya

revisionsmyndigheten jobba
med EU-revisionen. Hon har ti-
digare arbetat med kvalitets-
granskning inom privata företag.
Hur känns det här?
– Helt okej. EU-revision är jag in-
te bekant med från förut men jag
går in med öppet sinne.
I och med att Marika Björk-

man anställts är den nya myn-
digheten fulltalig, åtminstone för
ett tag framöver.
– Vi börjar så här, säger chefen,

landskapsrevisor Dan Bergman.

Landskapsrevisionen köper
dessutom in tjänster av privata
revisorer. Bland annat ska revi-
sionen av ÅHS köpas in, ett treå-
rigt avtal tecknas för uppdraget.

KERSTIN ÖSTERMAN

Marika Björkman
och Dan Bergman
utgör den nya land-
skapsrevisionen.
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Här är nyaste myndigheten

Till exempel
tillämpas många
EU-regler på olika

sätt på olika öar, då kan
man jämföra och dra nytta
av varandras erfarenheter.

Bengt Almkvist


