'Sail of Papenburg'
Raja-alueiden palkinto
Pääidea
Euroopan raja-alueita edustavan liiton, AEBR:n vuotuisessa kongressissa ja vuoden 2002
yleiskokouksen (Papenburg/Groningen) yhteydessä EMS Dollart-alue (EDR) jakoi 'Sail of
Papenburg', kiertävän raja-alueiden, palkinnon.
Palkinnolla arvostetaan erityisesti raja-alueiden yhteistyön tuloksia, esim. kulttuuri-, talous-,
ympäristö- ja sosiaalialoilla. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta sekä aiemmista
saavutuksista että kannustaa tulevaisuuden ponnistuksiin: se palkitsee esikuvallisia,
huomattavia sitoumuksia, hankkeita ja toimintoja, jotka rohkaisevat raja-alueita aktiivisesti
yrittämään ja avustamaan toisiaan paremman yhteisymmärryksen luomiseksi Euroopan eri
kansojen välillä ja edistää siten suoraan Euroopan integraatiota mantereen rajoilla.
Vaikka Sail of Papenburg onkin ennen kaikkea kunniapalkinto, voidaan erityistilanteissa
myöntää rahapalkinto avustamaan tietyn, erityisen alueen ponnisteluja.
AEBR:n esitys
Tavoitekriteeri:
Raja-alueiden ja rajat ylittävien alueiden (ts. kansallisen tason alapuolella toimivien
yhteistyöorganisaatioiden) huomattavat saavutukset palkitaan.
Palkinnon saajina voivat olla yksittäiset hankkeet ja toimenpiteet, tai jopa
kokonaissaavutukset ja ponnistelut. Osallistumiskelpoisia ovat periaatteessa vain järjestöt,
joiden tavoitteena on tehostaa vähintään yhden kansallisen raja-alueen yhteistyötä.
Osallistujat ovatkin lähinnä raja-aluekumppanuutta edustavia organisaatioita. Euroopan
unionin tai AEBR:n jäsenyys ei ole välttämätön.
Palkinnon ensisijaisena tarkoituksena on toimia erimerkkinä yksittäisille ihmisille, ryhmille,
liitoille ja järjestöille.
Palkinnon voittaneen saavutuksen tulee olla niin vakuuttava, että se saa muut seuraamaan
esimerkkiään. Tämän vuoksi malliratkaisujen käytännön toteutus ja arviointi on erittäin
tärkeä.
Erityistä huomiota kiinnitetään lähestymistavaltaan innovatiivisiin ja poikkeuksellisen
tehokkaisiin yksilöllisiin tai yhteisiin saavutuksiin.
Saavutuksia arvioitaessa otetaan huomioon toimeenpantujen yksittäisten toimenpiteiden
laatu, ei ainoastaan toimenpidekokonaisuutta. Saman aikaisesti annetaan arvoa rajaalueiden yhteistyölle erityisyhteyksissä (tietyt vaikeudet, jne.) ja ylikansalliselle merkitykselle
(poliittinen, historiallinen). Ratkaisevana tekijänä on menetelmän (menetelmien) tuoma
lisäarvo.
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Saavutukset voidaan suorittaa:
-

naapurimaiden/-alueiden sosiaali-kulttuurillisia vaihtoja edistävillä menetelmillä ja
hankkeilla;
- kulttuurillisilla, sosiaalisilla, ympäristöllisillä tai taloudellisilla yhteishankkeilla, jotka on
suunniteltu luomaan, kehittämään ja vakiinnuttamaan ihmisten välisiä yhteyksiä;
- raja-alueiden infrastruktuuria parantavilla menetelmillä;
- raja-alueiden tavoitteiden esimerkillisellä tuella;
- poliittisella yhteistyöllä, jonka tarkoituksena on erityisesti yksinkertaistaa tai lähentää
hallinnollisia toimenpiteitä tai poistaa virkavaltaisuutta;
- rajan molempia puolia koskevalla esikuvallisella yhteisen hyvän edistämisellä;
- demokratian vahvistamisella, kumppanuuksiin sitoutumisilla ja pitämällä kiinni tukemisen
periaatteesta.
Toimenpiteet:
Raja-alueiden palkinnon osanottoa ei mainosteta. Pääsääntöisestä työvaliokunta ja johtajisto
tekevät ehdotuspyynnön ja tarkentavat kyseisen vuoden palkinnon teeman.
Kaikki
ehdotukset
täytyy
jättää
kuukausi
ennen
seuraavan
vuosittaisen
kongressin/yleiskokouksen ajankohtaa. Palkintokierrokselle ehdotettujen toimenpiteiden on
täytynyt toteutua edellisen vuoden kuluessa. Pitkäaikaisia hankkeita voidaan ehdottaa
palkinnon saajaksi ainoastaan kerran, ja niiden toteutuksen on täytynyt tapahtua em.
ajanjaksona. Jo palkinnon saaneita hankkeita ei oteta uudelleen arvioitaviksi.
Arviointi:
AEBR:n työvaliokunnan jäsenet päättävät enemmistöpäätöksellä raja-alueiden palkinnon
voittajan.
Työvaliokunta nimittää itsenäisen paneelin kolmivuotiskaudeksi arvioimaan jätetyt
ehdotukset. Tähän paneeliin kuluu johtavia henkilöitä, etenkin AEBR:n jäsenjärjestöistä,
mutta myös eri sosiaalialoilta (liikemaailmasta, kulttuurin, politiikan ja tieteen alueilta, jne.),
joiden tietotaito, kokemus ja arvostelukyky auttavat heitä arvioinnin tekemisessä.
Paneeliin tulee kuulua vähintään viisi jäsentä ja se esittää ehdotuksen työvaliokunnalle, joka
sen jälkeen valitsee kyseisen vuoden palkinnon voittajan.
Palkinnon jako:
Raja-alueiden palkinnon täysikokoinen versio siirtyy vuosittain voittajalta voittajalle. Jokainen
voittaja saa myös pienemmän version ‘Sail of Papenburg’-palkinnosta itselleen muistoksi.
Palkintojenjakotilaisuus on joka vuosi AEBR:n vuosittaisen kongressin/yleiskokouksen
yhteydessä. Tällä tavalla pystytään takaamaan palkinnon saama kansainvälinen tunnustus
sekä ulkopuolinen vahva vaikutusvalta ja motivaatio sen saavuttamiseksi.
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