
Syv lande var repr@senteret ril ESINS drsmode 2013 pd skrergdrdsoen Kokar

Europeiske smeoers irsm ade
D en europ reiske netv erksorgani-
sation af smdaer,,,EslN'; holdt sit
drsmsde i starten af september pd
Aland. I dr deltog syv ud af ti med-
lemsnationer i drsmsdet: Sverige,
Finland, Aland, Estland, Irlan"d,
Scotland og Danmark.

ESINs Generalforsamling 2013
Den siddende formand, Bengt Almkvist
(Sverige), blev genvalgt og ligesi nest-
formand Camille Dressler (Scotland).
Danmark fortsetter for det kom-
mende ir med sekretariatsposten, som
Sammenslutningen af Danske Smioer
varetager.

Det blev foresliet, at der fremover
udnevnes to nestformend, siledes at
de tre europeiske regioner (Atlanten,
Baltikum og Middelhavet) er represente-
ret i formandsskabet.

Et aktivt ESIN i EU?
ESIN onsker at vere en synlig og aktiv
faktor, som kan sette smisernes situation
pi dagsordenen i EU. Det er vigtigt at
beslutningstagerne i EU har kendskab til
smioerne og ikke mindst til deres serlige
situation som meget smi samfund, der
geografisk er isolerede fra fastlandet.
Der planlegges derfor pt. et mode
i Bruxelles i forbindelse med den
forste konference, som EU afhol-
der for,,Rural Parliament" (EU's

Landdistriktsparlament); det finder sted
den 12. november.

Herved kan ESIN vere synlig i EU og
samtidig bruge lejligheden til at modes og
drofte strategi.

I det forlobne ir har der vaeret afholdt
ti sklpe-moder i ESINs besty.else. De
er en mulighed for at bringe bestyrelsen
aktivt sammen. Hvis der skal ske afgo-
rende ting i organisationen, kreves det
dog, at man modes oftere fysisk Dels
er det nodvendigt for at fi tid nok til at
drofte, hvilke felles emner der er vigtige
i ESIN, dels er der en sprogbarriere, som
ikke kan overvindes pi Sklpemoder.

En lillebitte o i en lillebitte o-nation
Normalt tenker vi i dansk sammenheng
pi os selv som smioer i et overskueligt
lille land. Og Aland er ved forste ojekast
endnu mere overskuelig med ca. 28.000
indbyggere. Men Aland er ogsi en pud-
sig storrelse. Agruppen er en finsk selv-
styrende, demilitariseret zone, der best6.r
afover 6.500 oer og sker forbundet i et
sindrigt system af ferger, demninger
og broer. Aland har sin egen regering og
parlament i Mariehamn, som ligger pi
hovedoen.

Udover hovedoen er der si seks
skergirdskommuner - det er Alands
,,sm6oer" - med tilsammen ca. 2.600
indbyggere. Det er umiddelbart ikke
mange, men de udgor dog n€sten l0o/o af

den samlede befolkning (det svarer til, at
der boede ca. 500.000 mennesker pi de
danske sm6oer...).

Vi besogte skergirdsoen Kokar,
som ligger % times korsel og 2/z times
fergetur fra hovedstaden Mariehamn
- og dermed ogsi er sA langt vek, som
man kan komme i Aland uden at ni til
Finland, fergens neste stop. Pi trods
af den relative korte afstand til magtens
centrum og den relative store befolk-
ningsandel, var det overordnede indtryk
alligevel, at Alands smio-samfund strider
med de samme problemer, som andre
smio-samfund: manglende bosetning,
faldende bornetal, mangel pi arbejds-
pladser mm. - og at de havde svert ved
at vinde politisk gehor i Alands selvstyre
og blandt befolkningen generelt: Der er
Iangt til Mariehamn, var vores fornem-
melse. Bide set fra de smi sers side og
fra Marieharnns side. ,,Helt der ude pi
skergirdsoerne" var en vending, der
blev brugt meget af skargirdsudvalget
formand i parlamentet og afspejlede synet
pi smioerne og den mentale opdeling
af landet. Miske har de danske smioer
trods alt en plads i den danske nationale
forstielse, som er misundelsesverdig?
I hvert fald er det hver gang lererigt og
tankevekkende at modes med de andre
europeiske smioer og hore om deres
situation.
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