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Forskning om säkerhet, minoriteter och självstyrelse
Institutets forskning fokuserar på självstyrelse, minoriteter och säkerhet i ett jämförande 
perspektiv och med beaktande av genusfrågornas betydelse. Forskningen är tvärveten-
skaplig med utgångspunkt i folkrätten. Forskningsresultaten presenteras på seminarier 
och konferenser både på och utanför Åland och publiceras i rapporter, böcker samt på 
hemsidan www.peace.ax. 

Kunskap och handling för fred
Ålands fredsinstitut arbetar både praktiskt och med forskning rörande freds- 
och konfliktfrågor i vid bemärkelse, med utgångspunkt i Åland och dess sär-
ställning. Ålands fredsinstituts huvudsakliga uppdrag är att främja fred och  

förebygga våld genom kunskap och metoder för bemäktande (empowerment).



Bemäktande för fred och mot våld   
I sitt praktiska arbete fokuserar Ålands fredsinstitut främst på att förebygga våld och främ-
ja fred genom arbete för kunskapsökning och bemäktande (empowerment) på alla  
nivåer i samhället. Detta görs bland annat genom: 

Kurser och workshops i ämnen kopplade •	
till Ålandsexemplet, självstyrelse, minori-
teter, säkerhet, fred, konfliktlösning samt  
jämställdhet.
Sändande och mottagande av enskilda •	
ungdomar för volontärarbete samt grup-
per för ungdomsutbyten inom EU:s  
ungdomsprogram.
Utbildning för tjej- och killgruppsledare.•	
Fredsfostrande och våldsförebyggande  •	
insatser i skolor. 
Medling mellan parter vid brott och i  •	
vissa tvister, i enlighet med finländsk  
lagstiftning och på uppdrag av Läns- 
styrelsen (se www.medlingsbyran.ax).
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Internationellt samarbete för jämställdhet
Ålands fredsinstitut arbetar för att främja jämställdhet och förebygga könsrelaterat våld 
såsom människohandel och sexuella trakasserier. Olika metoder för bemäktande utveck-
las och sprids såväl lokalt på Åland som i samarbete med ett nätverk av medborgarorgani-
sationer i Litauen, Lettland, Vitryssland och Azerbajdzjan samt i Kaliningrad och Karelen i 

Ryssland. Som grund för metod- 
utvecklingen används dels den 
jämställdhetsfrämjande så kallade 
tjej- och killgruppsmetoden, dels 
en modell för socialt arbete som ut-
arbetats vid centret för kvinnor och 
barn, Nendre, i Litauen sedan 1998. 
Senare projekt inkluderar diskus-
sionsgrupper för kvinnor och för 
män samt workshops om ”fair sex” 
för ungdomar. 
Metoderna bygger på ett kritiskt 
förhållningssätt samt värderings-
fria, interaktiva och icke-hierarkiska 
möten. 
Verksamheten ska stärka deltagar-
nas självkänsla och samtidigt ge 
verktyg för att ifrågasätta normer 
kopplade till makt och kön, hante-
ra konflikter och delta som aktiva 
medborgare i samhällslivet.
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Ålandsexemplet
Åland demilitariserades 1856 och är självstyrt och neutraliserat sedan 1921. Begreppet 
Ålandsexemplet används för att beskriva Åland och dess självstyrelse, demilitarisering 
och neutralisering samt skyddet för språk och kultur i ett dynamiskt och fredsorienterat 
perspektiv. Begreppet inkluderar processer av fredlig konfliktlösning, förhandling, utveck-
ling och samarbete över tid på regional, mellanstatlig och internationell nivå. Ålands-ex-
emplet erbjuder rika möjligheter till analys och kan användas som inspiration och  
utgångspunkt för diskussioner och förhandlingar i konfliktlösningssammanhang. 

Åland som mötesplats och kunskapskälla
Besökare från hela världen kommer till Åland för att få kunskap om Ålandsexemplet.  
Kunskapen efterfrågas också inom internationella dialogprocesser.  
På basen av kontinuerlig och kritisk forskning om Ålandsexemplet kan Ålands fredsinsti-
tut bidra med aktuell kunskap och analys. Information och kunskap samlas även på freds-
institutets hemsida, www.peace.ax.



Fredsinstitutet i korthet
Fredsinstitutet är en politiskt och religiöst 
obunden stiftelse som grundades 1992. 
Institutets styrelse fattar beslut om den 
övergripande verksamheten medan fors-
karrådet ansvarar för den vetenskapliga 
inriktningen. Institutet har konsultativ sta-
tus inom FN:s ekonomiska och sociala råd, 
ECOSOC, och ingår i ett flertal andra na-
tionella och internationella nätverk. 
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Publikationer
Fredsinstitutets böcker  
och rapporter om  
säkerhet, självstyrelse 
och minoritetsskydd kan  
beställas eller laddas ner 
på www.peace.ax.

Nyhetsbrev
Fredsinstitutet sänder per e-post ut gratis 
nyhetsbrev fyra till fem gånger per år.  
Registrera dig som prenumerant på  
www.peace.ax. 

Stöd vårt arbete
Ålands fredsfond har som ändamål att 
stöda fredsarbete. Fredsadresser finns i alla 
banker och begravningsbyråer på Åland. 
På www.peace.ax finns information om hur 
man gör en inbetalning.
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