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All egentlig framgång föds ur egentlig motgång eller stora svårigheter, annars vore det ingen
framgång.
Att Åland har LEADER metoden implementerad i landskapets totala landsbygdsutvecklings
strategi, LBU programmet, beror i stor grad på att EU beslutat att så skall ske. Jag började
jobba med införandet av metoden innan det beslutet var klart, Våren 2006, och visst fördes
förhandlingar angående en eventuellintroduktion, men inte konstruktiva sådana.
Kommissions initiativ skapat för en Commissionsmedlem, En Irländares behov kom att
resultera in något EU administrationen aldrig kunde ana? En metod som gav folket lite makt,
lite pengar, bara de var kluriga nog att förstå byråkrat språket, öppnade sig Pandoras ask, när
det gäller landsbygdsutveckling. Hemligheten i LEADER metoden ligger i att kunna räkna
ideellt arbete som pengar och som jag ser det delegerandet av byråkratin ner till ideella
föreningar eller företag.
Min framtidsvision när det gäller LEADER metoden, är att den kommer att implementeras i
all förvaltning som EU avser slukar för mycket medel kontra output. Vi kommer att ha
möjlighet att använda LEADER metoden inom all förvaltning så småningom och de
nuvarande sysslorna för regeringars tjänstemän kan komma att bli endast lagligt övervakande.

Visst var det en del trixande fram och tillbaks innan vi kom så långt att näringsavdelningen
slutligen hoppade på tåget och accepterade att metoden skulle tillämpas enligt lag på Åland,
men allt det där kan ni läsa om i min artikel i tidningen finlandssvensk landsbygd.
Vad jag vill framföra i mitt anförande är vikten av samarbete regionerna emellan. Samarbetet
med fastlandet, finlandssvenskarna, Sverige och övriga Norden, resten av Europa och även
utanför.
Utan samarbete blir det ingenting. Men det måste börja ur ett “mikrokosmos” mellan
ledamöterna i landskapsregeringen. Ålänningarna och inflyttade, skärgården och landsbygden
måste dra åt samma håll. Grannkommunerna och ja även inom kommunerna, östra och västra
“Saltvikare” Kökar och Kökar. Allt litet blir väldigt stort på Åland. Vi har 16 kommuner på ca
27000 personer egen regering, egna frimärken och ett helt eget folk, ålänningarna. För att vara
ålänning bör du åtminstone ha två åländska föräldrar minst 2-3 generationer tillbaks. Fast jag
tycker nog gränsen mellan inflyttade och “äkta ålänningar” börjar suddas ut. Då en viss
acceptans och internationalisering håller på att sprida sig i landskapet . Detta efter att vi
emottagit flere flyktingar och utländska “sjömans fruar” de har medfört nya intressanta
kulturer, mattraditioner och ger det åländska restauranglivet en stark krydda.
Men inte skall vi nu dra jämt i alla frågor det kan bli fånigt i slutändan, utan egen identitet.
Om det blir 3 stora kommuner på Åland är jag rädd att en viss administration blir sämre och
att viss identitet, likt införande av en gemensam valuta, kan raderas ut.

Behåll kommunnamnen men koncentrera administrationen till ett enda ställe Finström verkar
bra i mina ögon mitt på Åland. Men vi måste med förstå när det gagnar oss alla i det lilla
samhället med endast 27000 personer i. Då när möjligheter dyker upp som kan ge
befolkningen 600000 euro årligen i stöd, på unika villkor, då skall inte den sedvanliga
misstron, bändigheten och byråkratin låta blandas i och förstöra.
Okunskap är roten till alla bråk krig och missförstånd. Om alla kunde sätta sig i allas
situationer, krigade vi inte på TELLUS något mera. Det sägs att 80 % av alla krig på jorden är
Religions relaterade. Jag är inte så säker på det, då alla religioner svär sig fria från våld? Men
däremot kan den som vill ha konflikter ta den styrka som finns i religioner och vända den till
krig.
Fred mina vänner fred och förståelse, är vad Åland skall vara enligt Nationernas Förbund som
de hette då, demilitariserat och obefäst! Visste du att en Irländare Låg bakom detta
demilitariserings förslag och drev genom det i NF? Ändå krigas de i vissa frågor så att tom.
jag som inte är skotträdd kan huka mig i bänken ibland.
Vad jag vill ha sagt med dessa drastiska och överdrivna metaforer är, för att få nationell
acceptans för LEADER metoden i landskapet Åland så måste informationen spridas
alltäckande och ett visst risktagande tas med blicken på övriga länders framgångar med
metoden.
Det är inte alla som genast börjar odla kinakål, men så fort det lönade sig hakade alla på och
förstörde marknaden. Det går inte att förstöra marknaden med en fungerande LEADER
metod, LAG = Local Action Group . Här råder demokrati, DIREKT DEMOKRATI från dem
som bor på landet, de som bygger väntkurerna, de som vill förbättra levnadsvillkoren för
Ålänningarna.
Ett bevis hur litet Åland är kan skrivas så här: Mariehamn räknas som landsbygd av EU. Ett
LAG område i EU kan ha 150000 innevånare.
Just nu pågår arbetet att övertyga alla kommuner om att delta som medlemmar i LEADER
föreningen. Redan från starten. Tvätta bort fördomar och osäkerhet, bryta ny mark öppna nya
dörrar allt detta kan endast uppnås genom samarbete.
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