
Inbjudan till seminariet

Hembygdsrätt – Näringsrätt – Medborgarrätt
Hörnstenar i den åländska självstyrelsen

Torsdagen den 14 juni 2007  kl. 13.00–17.00
Helsingfors universitet, Unionsgatan 34

Auditorium XV i universitetets huvudbyggnad

Ålands lagting

Arrangörer: Ålands lagting och arrangörskommittén för Ålandsdagarna 2007



Kl. 13.00   Välkomstord: Ålands lagtings talman Barbro Sundback 

Kl. 13.05  Öppnande: Docent Henrik Stenius (CENS, Renvall-institutet) och docent  
 Sia Spiliopoulou Åkermark (Ålands fredsinstitut) 

Kl. 13.15  Pauliine Koskelo, Högsta domstolens president: Högsta domstolens roll  
 i behörighetsfrågor mellan riket och Åland 

Kl. 13.45  Henrik Stenius, docent, forskningschef, Centrum för Norden-studier,   
 Renvall-institutet: Medborgaren på Åland och i riket. Några jämförelser   
 rörande begreppets politiska innehåll

Kl. 14.10  Sia Spiliopoulou Åkermark, docent, direktör för Ålands fredsinstitut:  
 Hembygdsrättens framväxt: från Ålandsöverenskommelsen till 1951 års  
 självstyrelselag – och idag?

Kl. 14.35  Kaffepaus

Kl. 15.00  Jouko Kinnunen, ekon. dr, utredare vid Ålands statistik- och utrednings-  
 byrå (ÅSUB): Fri rörlighet för människor och företag: en förutsättning för  
 Ålands utveckling 
  
Kl. 15.30  Anna-Lena Sjölund, pol. mag., LL.M., Ålands fredsinstitut: Hembygdsrättens  
 hantering i den åländska verkligheten: kommunerna och landskapsregeringen 

Kl. 15.50  Rhodri Williams, MA, JD, Visiting fellow, Ålands fredsinstitut: Excluding to  
 protect: property rights and minority protection in international law

Kl. 16.15 –
ca. 16.45   Reflektioner och diskussion med Gunnar Jansson, vice häradshövding och 
 f.d. riksdagsledamot och Peter Lindbäck, landshövding

16.45  Avslutning

Hembygdsrätten uppfattas av många, inte minst på Åland, som en av de 

viktigaste beståndsdelarna av och garantierna för Ålands självstyrelse.  

Intresset för hembygdsrätten internationellt är stort och många delegatio-

ner har under åren besökt Åland och Ålands fredsinstitut för att lära sig mer 

om grunderna för Ålands självstyrelse och om hembygdsrättens tillkomst, 

syften och tillämpning. 

Trots detta stora intresse har hembygdsrätten som begrepp och som rätts-

ligt instrument inte ägnats stor akademisk uppmärksamhet. Genom semi-

nariet hoppas vi kunna uppnå två mål: 

a)  att analysera ett av grundelementen i Ålands självstyrelse och

b)  att främja diskussion kring hembygdsrättens tillämpning idag, inte   

 minst i en europeisk belysning.

Seminariet arrangeras inom ramen för Ålands landskapsdagar i Helsingfors.

Landskapsdagarna pågår den 14–16 juni på olika platser i Helsingfors, med  

Senatstorget som centrum för evenemanget. För närmare information, se: 

www.regeringen.ax/landskapsdagar

Program

Planering och ledning av seminariet: 

Ålands fredsinstitut i samarbete med Centrum för Norden-studier 

vid Renvall-institutet, Helsingfors universitet

Varmt välkommen!

Hembygdsrätt – Näringsrätt – Medborgarrätt
Hörnstenar i den åländska självstyrelsen



Ålands lagting

Självstyrelsegården, PB 69, AX-22101 Mariehamn, Åland

Telefon +358 (0)18 25 000, fax +358 (0)18 13 302

www.lagtinget.ax

Ålands fredsinstitut

PB 85, AX-22101 Mariehamn, Åland

 Telefon +358 (0)18 15 570

www.peace.ax

Centrum för Norden-studier (CENS)

Renvall-institutet, Helsingfors universitet 

Unionsgatan 38 A (PB 59) 00014, Helsingfors

+358-(0)9-19123188

www.helsinki.fi/hum/nordic/svenska/index.html 


