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Östersjösamarbeten på nya sätt
Östersjöaktörer från Finland, Sverige och Åland träffas i Mariehamn den 28 och 29
november för att utbyta idéer, hitta nya samarbetspartners, insipireras och skapa
motivation att hitta gemensamma lösningar att jobba vidare med under
evenemanget ”Lär känna din granne”.
Tanken till evenemanget föddes på Åland, mitt emellan Sverige och Finland.
Östersjöfondens VD Lotta Nummelin konstaterar:
- ”Det görs så mycket bra för Östersjöns miljö både i Finland och i Sverige, men vi känner
varandra alldeles för dåligt och vet inte vad som sker på andra sidan viken. Vi har så mycket
att lära oss av varandra. Östersjöfonden vill fungera som en bro mellan aktörerna och erbjuda
möjligheter till en fri diskussion. "”.
- ”Detta är ett alldeles nytt och unikt sätt att arbeta på”, säger Mikael Aminoff, Baltic Sea
Action Group, som kommer att delta på evenemanget. ”Organisationer får möjlighet att
träffas på ett neutralt sätt för att hitta de bästa lösningarna på Östersjöns problem. Ett plus
ett blir betydligt mer än två!”
Organisatörerna lovar också nya arbetsformer. Mattis Bergquist från
Hallvarsson&Halvarsson, specialister på strategisk kommunikation, säger:
- ”Vi behöver komma till en ärlig dialog, där allas styrkor kommer till användning. Det finns
tillräckligt många seminarier där bara några få får komma till tals.Här kommer vi att låta alla
prata med alla och samtidigt ta steget mot handling från det som vi säger och hör.”
- ”Tidpunkter för evenemanget är väl valt, eftersom flera nya finansieringsprogram öppnar
nya programperioder år 2014. Då behöves nya parters och innovativt samarbete. Vi har
gott om tid att förbereda nya projekt”, säger Salla-Maria Alanen från Centrum Balticum.
”Lär känna din granne” arrangeras av åländska Östersjöfonden tillsammans med Centrum
Balticum från Åbo, Finland och Hallvarsson&Halvarsson från Stockholm, Sverige.
Evenemanget inleds på torsdagen den 28 november kl 14.00 och avslutas på fredagen kl
13 på Alandica Kultur- och Kongresshus i Mariehamn.
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