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Fredsarbete blir allt viktigare
Jag tillhör en generation som har fått uppleva en lång tid 
av positiv utveckling i världen och alltid kunnat känna 
mig trygg. Utvecklingsprocesserna har ibland gått snabbt, 
ibland lite långsammare, men de har nästan alltid gått i 
riktning mot en tryggare och säkrare värld, byggd på sam-
arbete. Statistiskt sett är det så att världen fortsätter att bli 
bättre, barnadödligheten minskar, färre människor lever 
under fattigdomsgränsen osv. Men det finns, och syns nu-
mera också andra utvecklingstrender som är oroande. Na-
tionalismen växer sig allt starkare och missnöjesrörelser 
utanför de demokratiska systemen hörs och syns alltmer. 
Allt oftare tar sig missnöjesyttringar även våldsamma 
uttryck. Det är inte längre bara långt borta, någonstans 
på andra sidan jorden, som våldsamheter utspelar sig. 
Europa, EU har idag många inomstatliga oroshärdar och 
ett av de största medlemsländerna håller i skrivande stund 
på att lämna unionen (Brexit). Många regioner i Europa 
strävar, med varierande kraft och intensitet efter att uppnå 
mera självbestämmande och i vissa fall även självstän-
dighet. Det här gör att länder som tidigare upplevts som 
enhetliga och stabila demokratier snabbt kan förvandlas 
till öppna konfliktområden om inte klokskap får råda och 
rätt åtgärder vidtas i tid. Ålandsexemplet, som modell för 
fredlig konfliktlösning, har nog aldrig varit mera aktu-
ellt än vad det är idag. Om det finns en vilja och om det 
ges tillräckliga resurser så har Finland och Åland här en 
gemensam exportprodukt som det – tyvärr – verkar finnas 
stort behov av. 

 De flyktingar, som efter stora umbäranden kommer till 
Europa, framförallt över Medelhavet, har också skapat 
utmaningar för mottagarländerna och spänningar mellan 
länder som annars gärna vill framstå som ansvarstagande 
och humana. Människor har alltid och kommer sannolikt 

alltid att söka sig bort från våld och fattigdom för att kunna 
ge sig själv och sina barn en bättre framtid. Ibland är det 
säkerligen enda möjligheten om man skall överleva. Som 
ny ordförande för Ålands fredsinstitut har jag i olika sam-
manhang försökt lyfta fram behovet av samarbete mellan 
freds- och miljörörelserna. Det har jag gjort för att jag är 
övertygad om att det största långsiktiga hotet mot freden på 
jorden är klimatförändringen. När tidigare bördiga områ-
den börjar torka och det blir svårt att finna mat till sig själv 
och sina barn, då börjar folk röra på sig och spänningar och 
konflikter riskerar att uppstå. Klimatfrågan är därför också 
i högsta grad en fredsfråga. 

Som ordförande vill jag också använda det här spaltut-
rymmet till att tacka alla verksamma inom Ålands fredsin-
stitut för deras fina insatser under år 2018. Det gäller sty-
relsen, personalen och alla som inom vår organisation och 
våra nätverk på olika sätt bidrar, ekonomiskt och intellek-
tuellt, till verksamheten och till att göra världen lite bättre. 
Innehållet i den här verksamhetsberättelsen beskriver ett 
mycket aktivt och produktivt år för Fredsinstitutet.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram det initiativ om lång-
siktig satsning på forskning som ledarna för fyra organisa-
tioner tog i slutet på år 2018. Jag är glad att Ålands fredsin-
stitut genom direktör Sia Spiliopoulou Åkermark är en av 
initiativtagarna och drivande krafterna för att skapa hållbar  
kunskapsutveckling på Åland. Kan vi gemensamt med 
andra utveckla strukturerna kring forskning och projektut-
veckling ger det goda förutsättningar för en fortsatt positiv 
samhällsutveckling på Åland. Ålandsexemplet skall inte 
bara exporteras, det behöver också hela tiden utvecklas för 
att det skall fortsätta vara levande, dynamiskt och intressant 
för andra.

Roger Nordlund, ordförande

Bild: Kim Lindström

Ordförandes förord 
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2018 - ett år i kunskapens tecken
Fakta och kunskap är ord av stor betydelse för var och 
en av oss och för de samhällen vi lever i. Genom väl-
grundade och mångsidiga beskrivningar och analyser av 
vår värld kan vi bättre förstå vår verklighet med alla de 
utmaningar som den innebär. Fakta är kontrollerbara och 
observerbara. Men fakta i sig betyder något först när de 
kan sättas in i ett större sammanhang inom ramen för 
en helhet, en tes eller en teori. Att temperaturen är 10 
plusgrader betyder en helt annan sak mitt i vintern än mitt 
i sommaren. Kastelholmssamtal för fred 2018 satte fokus 
på fakta och på begreppen sanning och information under 
rubriken ”Media, makt och mod”. Idag upplever många 
världen som fragmenterad, komplicerad, oförutsägbar 
och även hotfull, trots att levnadsstandarden är hög för 
väldigt många människor i vår del av världen. Vi får hela 
tiden mycket fakta, men vi saknar känslan av samman-
hang. Genom seminarier, publikationer, samtal och annan 
verksamhet bidrar Ålands fredsinstitut till att lyfta fram 

relevanta fakta och diskutera dem allsidigt.   
Kunskap är något mer än fakta. Kunskap handlar om 

en djupare förståelse av fakta och förmågan att sätta 
fakta i just större och längre sammanhang. Med hjälp 
av kunskap känner vi oss tryggare även i osäkra lägen. 
För kunskap behövs flerårig erfarenhet och möjlighet att 
fördjupa sig i frågor. Det behövs samarbeten som vid-
gar frågorna och metoderna för att lösa problem. Ålands 
fredsinstitut har under 2018 tagit initiativ till ett nätverk 
för hållbar kunskapsutveckling på Åland tillsammans 
med ÅSUB, Högskolan på Åland och Sjöfartsmuseet. En 
gemensam debattartikel publicerades i början av oktober 
2018 i de åländska tidningarna. Det behövs infrastruktur, 
biblioteksresurser, mötesplatser, forskningspengar och 
kunskapsinriktade miljöer som samarbetar för att gene-
rera den nya kunskap som våra samhällen behöver för att 
utvecklas, leva hållbart och fredligt.  

Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör

Till vänster. Faximil från Ålandstidningen 
2.10.2018. 

Nedre bilden. Sammankomst för inbjudna fors-
kare och fredsinstitutets personal inför sympo-
siet om demilitarisering som hölls 4-5 oktber. 
Från vänster: Filip Holiencin, Lauri Hannikai-
nen, Geir Ulfstein, Sia Spiliopoulou Åkermark, 
Susann Simolin, Petra Granholm, Mirjam 
Lukola, Heidi Öst, Willy Østreng och Greg Sim-
mons.

Direktören om året som gått
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Ålands fredsinstituts styrelse fattar 
beslut om den övergripande verksam-
heten vid institutet. Styrelsen består 
av sju till tio medlemmar och man-
datperioden är två år.

Styrelsen har sammankommit sex 
gånger under året. Styrelsen har gått 
från åtta ledamöter till sju då Chris-
tian Pleijel avgått på egen begäran 
under året. Styrelsen beslöt att inte 
välja en ersättare utan väntar till 2019 
då nya medlemmar ska väljas vid 
årsmötet i april. 

Styrelsen har under året utsett Roger 
Jansson till institutets tredje senior-
rådgivare. Roger Jansson, som varit 
ledamot i fredsinstitutets styrelse i 10 
år, har bland annat varit ledamot i Fin-
lands riksdag, talman i Ålands lagting 
samt lantråd.

Styrelsen har under året diskuterat 
inriktningen för Kastelholmssamta-
len 2019 och uppdaterat stadgarna i 
enlighet med ny lagstiftning. En ny 
informationspolicy och en policy för 
ekologisk och social hållbarhet har 

godkänts av styrelsen. Styrelsen har 
också tillsatt en valberedning inför 
styrelsevalet 2019. 

Under året har stiftelsens dotterbo-
lag Fredsfast Ab hållit styrelsen infor-
merad om aktuella fastighetsfrågor.

Mirjam Lukola, organisations- 
sekreterare, styrelsens sekreterare 

Stadgar och valberedning på styrelseagendan

Styrelsens ledamöter
Roger Nordlund, ordförande. Lag-
tingsledamot och medlem i självstyrel-
sepolitiska nämnden. Har varit lagting-
ets talman och har haft ministerposter 
i Ålands landskapsregering. 1999-2007 
var han lantråd. Nordlund har studerat 
ekonomi vid Åbo Akademi.
Ulla Backlund, vice ordförande. 
Verksam inom norska Flyktinghjälpen, 
tidigare direktör för Flyktinghjälpen i 
Georgien, Burundi respektive Libanon.
Katarina Fellman. Direktör för Ålands 
statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB.
Nina Fellman. Minister i Ålands land-
skapsregering sedan 2015. Var under 
många år chefredaktör för tidningen 
Nya Åland. Var aktiv i Ålands freds-
förenings styrelse när fredsinstitutet 
grundades. 
Kenneth Gustavsson. Antikvarie vid 
Ålands Museum. Docent i historia, fors-
kar om Ålands säkerhetspolitiska och 
strategiska betydelse i Östersjön under 
1900-talet. 
Göran Lindholm. Tidigare VD för 
Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag, 
lång erfarenhet av lednings- och styrel-
seuppdrag inom det privata näringslivet. 
Lia Markelin. Fil.dr. Samhällsanalytiker 
vid tankesmedjan Magma i Helsingfors. 
Christian Pleijel. Programdirektör vid 
KTH i Stockholm och generalsekrete-
rare för European Small Islands Federa-
tion. Expert på ö-samhällen. Ledamot 
av kommunstyrelsen i Kökar kommun. 
(Ledamot fram till april 2018.)

Under 2018 har Ålands fredsinstituts styrelse, under ledning av ordförande Roger Nord-
lund, sammanträtt vid sex tillfällen och utöver löpande ärenden bland annat fattat beslut 
om en stadgeändring och tillsatt en valberedning inför styrelsevalet 2019.

Fredsinstitutets forskarråd fattar beslut om den vetenskapliga inriktningen 
och har en kvalitetssäkringsfunktion för fredsinstitutets forskning. Forskar-
rådets ordförande är Gunilla Herolf, fil. dr., expert i frågor om europeisk 
integration och säkerhetspolitik. Mikael Wigell, fil. dr., forskare vid Utrikes-
politiska institutet i Helsingfors kvarstår som ledamot. Under året bytte Sia 
Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt och Kjell-Åke Nordquist, professor 
i internationella relationer, plats inom forskarrådet, då Sia återinträdde som 
direktör efter forskningsledighet och Kjell-Åkes åtagande som biträdande 
direktör avslutades. Skiftet innebar att Kjell-Åke nu är ledamot i forskar-
rådet och Sia dess sekreterare. Rådet assisteras av forskningskoordinatorn, 
under början av året Elias Vartio, som efterträddes av Petra Granholm.

Fredsinstitutets styrelseledamöter, seniora rådgivare och forskarrådsmedlem-
mar deltar aktivt i fredsinstitutets verksamhet. Här ses (till höger) styrelsele-
damot Kenneth Gustavsson och seniorrådgivare Gunnar Jansson i samspråk 
med (till vänter) professorerna Henrik Ringbom och Lauri Hannikainen på 
det symposium om demilitarisering som institutet ordnade i oktober.

Fredsinstitutets forskarråd
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Fredsinstitutets forskning

Mot bakgrund av den pågående utvecklingen har några 
tematiska områden identifierats i forskningsprogrammet. 
De gäller 
• Fredsfrämjande och konfliktlösning, exempelvis 

Ålandsexemplets användning och relevans samt para-
diplomati;

• Autonomi, flernivåstyre (multilevel governance) och 
internationalisering;

• Militarisering, demilitarisering, upprustning och ned-
rustning som fenomen i det moderna samhället, inte 
minst ur nordiskt perspektiv;

• Komparativa studier av ö-samhällen;
• Delaktighet, demokrati och hållbar utveckling ur ett 

fredsperspektiv.
Forskarsamtal är en seminarieform som bidrar till forsk-
ningen vid institutet. Forskningsverksamheten stöds och 
kompletteras dessutom av institutets övriga verksamhets-
områden, i synnerhet kunskapsspridningen genom utbild-
nings-, seminarie- och informationsinsatser. Därvid spelar 
institutets e-tidskrift Journal of Autonomy and Security 
en viktig roll. För att institutionalisera forskningen på 

institutet har det också setts som 
viktigt att forskning ska ingå i 
de fasta arbetsuppgifterna för 
viss personal på institutet.  

Forskarrådet har mötts två 
gånger under 2018 och diskuterat 
den pågående forskningen samt 
idéer för framtiden. Under året 
har det kunnat noteras att e-tidskriften JASS blivit en stor 
tillgång för institutet genom publiceringen av ett flertal goda 
artiklar inom institutets huvudområden. Institutionalisering-
en av forskningen inom institutet har likaså vidgats genom 
enkätstudien om tillit på Åland, som gjorts i samarbete med 
ÅSUB, samt en rapport om erfarenheterna av kontaktgrup-
pen mellan Finlands utrikesministerium och Åland. Höstens 
symposium gav tillfälle att presentera och diskutera slutsat-
serna i det treåriga forskningsprojektet om demilitarisering 
som avslutades under året.    

Gunilla Herolf, forskarrådets ordförande

Professor Pramod Kumar, direktör för utveck-
lings- och kommunikationsinstitutet i Chandigarh 
Indien, besökte Ålands fredsinstitut tillsammans 
med institutets forskarrådsmedlem Kjell-Åke 
Nordquist den 20 september. Professor Kumars 
arbete fokuserar på de tre sammanhängande te-
maområdena utveckling, våld och styrelseformer, 
och under sitt besök diskuterade han sådana frågor 
med fredsinstitutets Sia Spiliopoulou Åkermark.

Den europeiska folkrättsföreningen, European Society of Interna-
tional Law (ESIL), höll sitt årsmöte den 13-15 september i Man-
chester, Storbritannien, vid universitets folkrättscenter (MILC). 
Temat var folkrätten och universalitet, det vill säga ett antagande, 
krav eller förväntan om folkrättens globala eller generella relevans 
och giltighet. Sia Spiliopoulou Åkermark deltog i diskussionerna 
tillsammans med över 450 folkrättsjurister och rättsfilosofer från 
hela världen. Foto: Alexandra Xanthaki, Professor i juridik vid 
Brunel Universitet i London.

Det nya forskningsprogrammet för 2018-21 som antogs under året är 
en bas för en stor del av fredsinstitutets verksamhet. Liksom tidigare 
kommer institutet att verka inom skärningsfältet mellan minoriteters 
ställning, självstyrelsefrågor samt demilitarisering och neutralisering.



7

l 9.5 Fredsinstitutets höll en workshop om självstyrelse- 
och minoritetsfrågor för 22 studenter och två lärare från 
Université du Québec à Montréal (UQÀM), Kanada.
l 24-25.5 Sia Spiliopoulou Åkermark deltog med en presen-
tation i RECAST-seminariet ”Controversies in the Scho-
larly and Public Debates on Civic Rights and Democracy in 
Europe” vid universitetet på Malta. RECAST är ett fors-
karnätverk med titel “Reappraising Intellectual Debates on 
Civic Rights and Democracy in Europe”, finansierat genom 
EU:s COST program.
l 26.5 Sia deltog i ett mångfaldsseminarium i Riga, Lett-
land, där hon talade om minoritetsskyddet i Europa idag. 
l 20.6 Maria Ackrén från Grönlands universitet och fyra 
forskare från Arktiska centret vid Lapplands Universitet i 
Rovaniemi besökte fredsinstitutet. 
l 24.8 En grupp ungdomar från Tjeckien och Slovakien 
kom på studiebesök tillsammans med Joanna Rengel, ung-
domscoach på Skärgårdsungdomarnas Intresseorganisation 
(SKUNK), samt två volontärer. Ungdomarna är medlem-
mar i organisationen Youthfully Yours SR, som arbetar för 
aktivt medborgarskap, social inklusion och interkulturell 
dialog.
l 6.9. Susann Simolin höll en föreläsning om “Ålandsex-
emplets många gränser” vid Gränsregionalt forum som 
arrangerades 5-6.9 i Mariehamn. Forumet hålls årligen och 
är en mötesplats för de tolv gränskommittéerna i Norden.
l 20.9 Den s.k. Ålandsakademin besökte institutet. Aka-

demin består av tjänstemän vid ministerier i Finland, som 
bjuds in till Åland av landskapsregeringen. I år var de 
inbjudna tjänstemän som arbetar med EU-frågor.
l 27.9 Frankrikes ambassadör Mr Serge Tomasi besökte 
fredsinstitutet med honorärkonsul Elisabeth Nauclér och 
biträdande lagtingsdirektör Carina Strand.  Seniorrådgivare 
Roger Jansson stod värd. 
l 5.11 Utrikesminister Timo Soini besökte fredsinstitutet 
under sitt besök till Åland. 
l 6.11. Tjänstemän från statsrådets kansli och Ålands 
landskapsregering till fredsinstitutet på möte som ett led 
i förberedelserna för ordförandeskapsprogrammet under 
Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd.
l 7-8.11 Professor Tsukimura från Doshisha University, 
Japan, och docent Fujio Ohnishi från Hokkaido University, 
Japan, och Arctic Research Centre i Hokkaido kom på be-
sök till Åland och fredsinstitutet. Fujio Ohnishi har i många 
år haft kontakt med fredsinstitutet och studerat Ålandsex-
emplet. Under besöket presenterade gästerna och värdarna 
aktuell forskning om bland annat Okinawa, arktisk säker-
het, demilitarisering och Ålandsexemplet.
l 4.12 Sia talade på en konferens anordnad i Stockholm av 
svenska regeringskansliet om minoriteter och minoritets-
lagstiftning. Hon talade under rubriken ”Internationella 
åtaganden om de nationella minoriteternas rättigheter – en 
del av skyddet för mänskliga rättigheter”. 

Besök och möten med forskare, 
diplomater och studerande
Fredsinstitutet tar emot diplomater, journalister, forskare och tjänstemän från olika delar 
av världen, som vill veta mer om Ålandsexemplet och institutets forskning och verksam-
het. Fredsinstitutets personal deltar också i olika seminarier och konferenser utanför 
Åland. Här är några exempel från 2018.

Studenter från Quebec. Forskare från Japan
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Bok och symposium om kollektiv 
säkerhet och demilitarisering

Boken ”Demilitarisation and International Law in 
Context – The Åland Islands” som har författats 
av projektets forskare Sia Spiliopoulou Åkermark, 
Saila Heinikoski och Pirjo Kleemola-Juntunen 
publicerades under året på Routledge förlag. Den 
4-5 oktober 2018 hölls i Mariehamn projektets 
avslutande vetenskapliga symposium samt ett 
seminarium på svenska som var öppet för allmän-
heten. Symposiet hade titeln “Collective Security, 
a Rules-Based International Order and the Åland 
Islands” och öppnades av statssekreteraren vid 
Utrikesministeriet Matti Anttonen. Projektet och 
symposiet kunde genomföras tack vare stöd från 
Konestiftelsen, Ålands kulturstiftelse och Otto 
A. Malms Donationsfond. Vid symposiet deltog 
forskningsprojektets vetenskapliga rådgivare, 
forskare och experter intresserade av frågor om 
kollektiv säkerhet och Ålands ställning. Bland 
talarna fanns utöver projektets forskare, profes-
sorerna Geir Ulfstein, Tuomas Forsberg och Lauri 
Hannikainen. 

Text: Sia Spiliopoulou Åkermark,   
direktör och forskningsledare

Bilder: Kim Lindström

Det treåriga forskningsprojektet ”De-
militarisering i en allt mer militarise-
rad värld” avslutades och projektets 
resultat presenterades bland annat i 
en publikation, ett vetenskapligt sym-
posium och i ett öppet seminarium.

Saila Heinikoski talar om europeiskt försvars- och säkerhets-
samarbete och Ålands demilitarisering.

Paneldiskussion med Saila Heinikoski, Sia Spiliopoulou Åkermark, Gunilla Herolf,  
Pirjo Kleemola-Juntunen och Timo Koivurova.
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Tidskriftens övergripande teman 
är fred och säkerhet, teman som 
betraktas utifrån perspektiven 
självstyrelse, demilitarisering och 
minoriteter.

Professor Kjell-Åke Nordquist är 
tidskriftens chefredaktör. Tidskrif-
tens redaktionsråd består av forskar-
rådets medlemmar, d.v.s. Gunilla 
Herolf, Sia Spiliopoulou Åkermark 
och Mikael Wigell. 

Första numret av JASS 2018 inne-
höll två kollegialt granskade artiklar 
med anknytning till självstyrelse-
lagstiftningen på Åland. Artiklarna 
i detta nummer diskuterades vid 
ett forskarsamtal som ordnades 
av fredsinstitutet den 20 oktober. 
Rhodri Williams presenterade sin 
artikel om hur regleringen av jord-
förvärv på Åland uppkommit och 
utvecklats. Susann Simolin talade 
utifrån sin analys av hur Åland och 

Finland förhållit sig till förnyelsen 
av självstyrelselagen under åren 
2010-2017. 

Fredsinstitutets direktör Sia Spi-
liopoulou Åkermark hade särskilt 
redaktionsansvar för numret med 
tema säkerhet som publicerades hös-
ten 2018. Temat anslöt till symposiet 
som hölls den 4-5 oktober 2018 i 
samband med demilitariserings-
projektets avslutning. Detta JASS-
nummer innehöll ett rekordantal av 
sex artiklar om olika aspekter och 
fallstudier kring begreppet ”säker-
het”. Från och med årsskiftet 2018-
2019 är det forskningskoordinator 
Petra Granholm som fungerar som 
tidskriftens redaktionssekreterare. 
Tidskriften välkomnar vetenskap-
liga bidrag enligt instruktionerna på 
tidskriftens hemsida www.jass.ax.

Självstyrelse och säkerhet  
teman i e-tidskriften JASS

Den engelskspråkiga nätkursen om territoriell självsty-
relse och mångfald gavs på nytt hösten 2018. 

År 2018 var 13 deltagare från elva 
olika länder inskrivna på kursen 
”Territorial Autonomy as a Tool 
for Diversity Management: Les-
sons from the Åland Example”.

Kursens mål är att de studerande 
ska få en bred kunskapsgrund för 
att diskutera territoriella autono-
mier utifrån flera perspektiv, med 
utgångspunkt i Ålandsexemplet 
och dess komponenter. Kursen gavs 
även i år i samarbete med Öppna 
högskolan på Åland. Syftet med 
kursen är att öka kunskapen om och 

intresset för territoriella lösningar 
och Ålandsexemplet samt att för-
medla fredsinstitutets och andras 
forskningsresultat. Kursen inne-
håller skriftliga och audiovisuella 
källor, inspelade föreläsningar och 
elektroniska diskussioner. Denna 
kurs ger 5 akademiska ECTS poäng 
för den som fullföljer alla moment. 
Det finns även ett behov för både 
enklare och svenskspråkiga motsva-
righeter i framtiden, visar fredsinsti-
tutets utvärderingar. 

E-kurs om territoriell  
autonomi och Åland

Fredsinstitutets öppna, elektroniska och kollegialt 
granskade tidskrift Journal of Autonomy and Security 
Studies (JASS) utkom med två nummer under 2018.
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Temat för Kastelholmssamtalen 
2018 inriktade sig på två centrala 
förändringar som på senare tid skett 
i förutsättningarna för det offentliga 
samtalet. Den ena gäller de omfat-
tande läckor av säkerhetsklassad in-
formation som ägt rum och den andra 
de förnekanden av vikten av sanning, 
relevans och trovärdighet som nu ofta 
görs i offentliga samtal. Effekterna 
på våra samhällen, som bygger på 
tillit till media, har varit stora och oron 
ökar för vilka konsekvenser som fejkad 
information kan få på valresultat såväl 
som enskilda människors möjligheter 
att skaffa sig trovärdig information. 

Kastelholmssamtalen inleddes med 
en paneldiskussion i Kastelholms slott 
där samtalens beskyddare president 
Tarja Halonen diskuterade med en 
panel bestående av Merete Mazza-
rella, författare, essäist, journalist och 
professor litteraturvetenskap; Olof 
Ehrenkrona, ambassadör och Sveriges 

generalkonsul på Åland; Anders Mell-
bourn, statsvetare, journalist, profes-
sor, tidigare chefredaktör för Dagens 
Nyheter samt fd chef för Utrikespoli-
tiska institutet i Stockholm samt Britt 
Lundberg, Nordiska rådets president 
2017, ledamot i Ålands lagting, tidigare 
talman för Ålands lagting samt tidigare 
minister och vice lantråd i Ålands land-
skapsregering. Samtalet modererades 
av professor Kjell-Åke Nordquist.

Efter en kaffepaus fortsatte diskus-
sionen med en rundabordsdiskussion 
på närliggande restaurang Smakbyn. 
Diskussionen inleddes av tre nya talare, 
Martha Hannus, ordförande för Regn-
bågsfyren och hållbarhetsansvarig på 
Emmaus Åland; Barbro Sundback, fd 
talman för Ålands lagting och tidigare 
ordförande för fredsinstitutet, numera 
hedersordförande samt Janne Wass, 
chefredaktör för tidskriften Ny Tid. 
Fredsinstitutets direktör, docent Sia 
Spiliopoulou Åkermark modererade 

diskussionen. Även publiken deltog i 
diskussionen, och temat belystes därför 
utifrån många olika perspektiv.

Sammanfattningar av diskussionerna 
under årets Kastelholmssamtal finns 
på hemsidan www.peace.ax. Gunilla 
Herolf, ordförande för Ålands fredsin-
stituts forskarråd, har skrivit en sam-
manfattning av årets slottssamtal och 
Petra Granholm, forskningsutvecklare 
vid Ålands fredsinstitut har skrivit en 
sammanfattning av årets rundabords-
samtal. Dessutom finns där den reflek-
terande texten ”Eftertankar om kaos 
och förändring” skriven av Sia Spilio-
poulou Åkermark, som publicerades i 
Ålandstidningen 29.3.2018. Samtalet på 
slottet livestreamades i samarbete med 
Nipå och kan ses även i efterhand. Länk 
finns på www.peace.ax.

Susann Simolin, projektledare  
för Kastelholmssamtalen

Kastelholmssamtal om media, makt 
och mod i det offentliga samtalet 
”Media, makt och mod – om trovärdighet och tillit i det offentliga samtalet” var temat för 
årets Kastelholmssamtal, som ägde rum den 22 mars. 

Slottstalarna 2018. Från vänster Britt Lundberg, Merete Mazzarella, Anders Mellbourn,  
president Tarja Halonen och Olof Ehrenkrona
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Kontaktgruppens ordförande Kaija Suvanto modererade seminariet. Talare var två av gruppens grundare, president 
Tarja Halonen och tidigare riksdagsledamot Roger Jansson samt rapportförfattaren Susann Simolin.

Kontaktgruppen mellan utrikesminis-
teriet och Ålands landskapsregering 
grundades 1998 och firar därmed 
20-årsjubileum i 2018. Gruppen bilda-
des efter att Åland länge efterfrågat 
en sådan grupp och utrikesministeriet 
med utrikesminister Tarja Halonen i 
spetsen omfattat idén. Kontaktgrup-
pens syfte är att ”utveckla och öka 
Ålandsexemplets användning i inter-
nationella sammanhang samt … att 
också på annat sätt öka informationen 
om samt kontakterna till Åland”. 

Gruppen firade sitt 20-årsjubileum 
i Ständerhuset i Helsingfors den 14 
december. På jubiléet talade två av 
gruppens grundare, president Tarja 
Halonen och tidigare riksdags- och 
lagtingsledamot Roger Jansson inför 
en inbjuden publik. Vid jubiléet pre-
senterades också en rapport om kon-
taktgruppens första 20 år, som Ålands 
fredsinstitut har skrivit på uppdrag av 
kontaktgruppen. Rapporten presente-
rades av utredaren Susann Simolin.

Rapporten, som baseras främst på 

protokoll och intervjuer, visar att grup-
pen behållit sina syften och mål från 
starten, men att agendan har utvidgats 
och fokus skiftat över åren. När grup-
pen påbörjade sitt arbete låg fokus på 
internationella kontakter och på kris- 
och konflikthantering. På senare år har 
gruppens funktion som en kontaktyta 
mellan Åland och utrikesministeriet 
och ett forum för att diskutera löpande 
arbete med avtal, blivit allt viktigare.

Att Åland är ett självstyrt, demilitari-
serat, neutraliserat och svenskspråkigt 
område i Finland är förstås välbekant 
för alla som bor här, men många 
andra känner inte så väl till Ålands 
spännande historia och status.

För att sprida kunskap om Åland, 
självstyrelse, minoritetsfrågor och 
demilitarisering samt neutralisering, 
har Ålands fredsinstitut plockat ihop 
böcker som institutet givit ut själv 
eller i samarbete med andra, och lagt 
dem i 20 stycken boklådor. Boklå-

dorna ställdes våren 2018 ut på olika 
platser på Åland där det rör sig myck-
et folk, så att intresserade kan låna en 
bok, bläddra och läsa och sedan ställa 
tillbaka den till nästa läsare.

Bland böckerna i lådan kan nämnas 
”Fredens öar – Ålands självstyrelse, 
demilitarisering och neutralisering”, 
”Territoriella autonomier i världen” 
och ”Utpost, mellanland, brygga”. I 
lådan finns böcker och information på 
svenska, engelska, finska och ryska.

Seminarium och rapport om  
jubilerande kontaktgrupp
Kontaktgruppen för Finlands utrikesministerium och Ålands landskapsregering fyllde 20 år och 
firade med ett seminarium och en rapport som fredsinstitutet  skrivit om gruppens arbete.

Institutet gav bort boklådor
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Studie och seminarium 
om tillit på Åland

Ålands fredsinstitut bidrog genom 
forskningskoordinator Petra 
Granholm till den första tillitsstu-
dien på Åland, som genomfördes 
av ÅSUB:s forskare Sanna Roos 
på uppdrag av landskapsreger-
ingen. Undersökningens material 
samlades in på våren 2018 och 
totalt 681 svarande i åldern 16 
år och uppåt deltog i undersök-
ningen. Enkäten omfattade frågor 
om olika former av tillit, trygghet 
och förtroende samt frågeställ-
ningar om politik, samhälle och 
demokrati. Även ålänningars 
mediekonsumtion och aktuella 
samhällsfrågor kartlades, efter-
som dessa eventuellt har ett sam-
band med tilliten. För att kunna 
mäta tillit mellan människor fick 
de svarande uppskatta om man 
i allmänhet kan lita på de flesta 
människor eller inte. Resultaten 
visade att andelen ålänningar 
med hög mellanmänsklig tillit är 

63 procent, vilket är en relativt 
hög andel och ligger ungefär på 
samma nivå som i de nordiska 
länderna över lag. 

Förtroende för samhällets 
institutioner och grupper (tillitens 
vertikala plan) har ett signifikant 
samband med mellanmänsklig 
tillit (tillitens horisontella plan). 
Mest förtroende rapporterades 
för polisen och sjukvården (78 % 
respektive 71 % av de svarande 
rapporterade ganska eller mycket 
stort förtroende). 

Dessa resultat presenterades vid 
lanseringen av tillitsstudien under 
tillitsseminariet den 12.11.2018. 
Under det fullsatta seminariet 
i Alandica talade också   Lars 
Trägårdh, professor i historia 
och civilsamhälleskunskap samt 
Laura Hartman, docent i national-
ekonomi och ordförande för den 
svenska Tillitsdelegationen, om 
tillitens roll i samhället och om 

Ålands statistik- och utredningbyrå ÅSUB och Ålands 
fredsinstitut har i samarbete genomfört en studie som 
ger en översikt över aktuell tillitsforskning och mäter 
tillit i dess olika former på Åland. 

hur vi kan stärka och dra nytta av tillit som 
en resurs för Åland. Från den finlandssven-
ska sidan talade Maria Bäck, pol.dr och fors-
kare vid Institutet för samhällsforskning vid 
Åbo Akademi, om tillit och socialt kapital.

Petra Granholm,  
forskningskoordinator

Maria Bäck, Laura Hartman, Lars Trä-
gårdh (övre bilden från vänster) deltog som 
inbjudna talare på konferensen. Moderator 

var ÅSUB:s direktör Katarina Fellman 
(övre bilden till höger). Rapportförfattarna 

Petra Granholm och Sanna Roos (nedre 
bilden) presenterade studien. 
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Presidentkandidater och forskare  
talade på årets lunchseminarier

Först ut var presidentkandidat Pekka 
Haavisto, riksdagsledamot i Fin-
lands riksdag för De gröna, tidigare 
minister, som den 15.1 talade under 
rubriken Finland, freden och fram-
tiden. Eftersom intresset på förhand 
var så stort bytte fredsinstitutet från 
den vanliga lokalen till en större. 
Cirka 120 personer deltog. Haavisto 
diskuterade med moderatorn Sia 
Spiliopoulou Åkermark hur Finland, 
med avstamp i nuet, kan agera och 
navigera för att främja fredlig utveck-
ling både i världen och på hemmaplan 
framöver. 

Den 26.1 var det dags för Nils 
Torvalds, Svenska folkpartiet, europa-
parlamentariker sedan 2012. Seminariet 
fick förläggas till kvällen på grund av 
presidentkandidatens pressade schema. 
Rubrik för samtalet var EU – Norden 
– Nato. Finlands säkerhetspolitiska 
vägval. Rubriken valdes då Torvalds 
skapat diskussion genom att vara den 
enda presidentkandidat som tydligt 

tagit ställning för ett Natomedlemskap. 
Cirka 40 personer kom och lyssnade 
på seminariet där Torvalds diskuterade 
med moderatorn Kjell-Åke Nordquist.

Hur uppfattar ö-bor sin identitet och 
sin historia i relation till nationalstaten 
och till sin omvärld? Det har Janne Hol-
mén, som är historiker, studerat genom 
forskning dels om öar, identitet och 
historieskrivning, dels om historiskt 
medvetande och mentala kartor. Den 
10 april hölls lunchseminariet ”Öar, 
identiteter och mentala kartor” där han 
inför cirka 50 åhörare berättade om hur 
regional historieskrivning har bidragit 
till att skapa regionala identiteter på 
öarna Åland, Gotland, Dagö, Ösel och 
Bornholm. Hans forskning har bland 
annat visat att medan regional historie-
skrivning i de flesta fall syftar till att 
integrera ön i nationalstaten, har den på 
Åland under andra hälften av 1900-ta-
let använts för att skildra sina invånare 
som en separat nation. 

Tisdagen 11.12 talade professor 

Henrik Ringbom, specialist på sjö- och 
havsrättsfrågor, under rubriken ”Vem 
ska rädda Östersjön? Om juridikens roll 
i miljöstyrningen”. Östersjön påverkas 
av upp till sex olika nivåer av lagstift-
ning på samma gång, och är därmed 
förmodligen världens mest reglerade 
och förvaltade havsområde. Ett stort 
antal aktörer, bland dem EU, länderna 
runt Östersjön, gränsöverskridande 
organ och organisationer samt själv-
styrda Åland, påverkar och påverkas 
såväl av Östersjöns tillstånd som av de 
olika lagren av regleringar. Det är en 
komplex utmaning att vidta åtgärder för 
att till exempel förbättra havsmiljön. 
På seminariet presenterade Ringbom 
forskning som har gjords inom ramen 
för BALEX-nätverket, ett internatio-
nellt juridiskt kompetenscenter inriktat 
på juridisk forskning och utbildning 
om Östersjöfrågor. Cirka 70 personer 
deltog.

Susann Simolin,  
informationsansvarig

Sedan 2016 ordnar Ålands fredsinstitut öppna seminarier där forskare, experter och poli-
tiker föreläser om aktuella teman på lunchen. År 2018 blev lite speciellt, då presidentvals-
kampanj pågick och två kandidater kom till Åland och höll föreläsning i fredsinstitutets 
regi. Därutöver hölls två lunchseminarier i det vanliga formatet, där forskare talade om 
öar och identitet respektive om Östersjön och miljöstyrning.
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Alandica debatt: Norden medlar
Pekka Haavisto och Justina Donielaite talade medling på internationell och lokal nivå 
med moderatorn Kjell-Åke Nordquist under den första upplagan av Alandica debatt.

Den första upplagan av evenemanget 
Alandica Debatt ordnades den 13- 
14.6.2018 på temat ”Norden i för-
ändring”. Ålands fredsinstitut tog 
tillfället i akt att ordna ett samtal om 
medling på olika nivåer med rub-
riken ”Norden medlar: hemma och 
borta”. Samtalet fördes mellan Pekka 
Haavisto, riksdagsledamot med stor 
medlingserfarenhet från internatio-
nella konflikter, och Ålands med-
lingsbyrås medlingsansvariga Justina 
Donielaite. Samtalsledare var profes-
sor Kjell-Åke Nordquist, som själv 
medverkat i medling bl.a. i Östtimor, 
Mellanöstern, Burma/Myanmar och 
Colombia.

Medan medling i internationella eller 
inomstatliga konflikter ofta är en pro-
cess som pågår över mycket lång tid, 
är den lokala medlingen en tidsmäs-
sigt mer begränsad process. Likheten 
mellan de två består i att båda är 
förtroendebaserade processer. Samtalet 
berörde också det specifikt nordiska 
i medlingen: ”De nordiska ländernas 
organisation speglar ett sätt att hantera 
konflikter som bygger på tillit och 
återfinns ofta i medlingsaktiviteten”, 
konstaterade Kjell-Åke Nordquist. 
Pekka Haavisto höll med: ”Freden kan 
inte hållas om inte institutionerna fung-
erar. Här kan det både vara till fördel 

och nackdel att som medlare komma 
från Finland- å ena sidan har man ett 
samhälle med fungerande institutioner 
samtidigt som man kan peka på den 
motsatta situationen för 100 år sedan, 
å andra sidan kan just denna finska 
styrka mötas av frustration av t.ex. ung-
domar i olika länder Afrika, som följer 
världshändelserna och ser bristerna i 
sitt eget samhälle.” 

Justina Donielaite slog fast: ”Det 
brukar sägas att konflikter är en 
mycket värdefull egendom. Den 
demokratiska traditionen i Norden är 
viktig – människor är vana att kunna 
påverka beslut som rör dem själva.” 

Petra Granholm,  
forskningskoordinator

Fredsinstitutets direktör Sia Spi-
liopoulou Åkermark modererade  
ett seminarium om EU, Åland och 
framtidens säkerhetspolitiska modell, 
arrangerat av Europainformationen 
och Kontaktgruppen för Utriksemi-
nisteriet och Åland, i Mariehamn den 
8 maj. I panelen fanns EU-parlamen-
tarikerna Nils Torvalds och Chris-
tofer Fjellner, riksdagsledamot Mats 
Löfström och utrikesministeriets 
rättschef Päivi Kaukoranta.

Seminarium om 
EU och framtida 
säkerhetspolitik
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Medling är en avgiftsfri, lagstadgad 
tjänst, öppen för alla i Finland. An-
svarig myndighet för medling i brott 
och vissa tvister i Finland är sedan 
år 2016 Institutet för 
hälsa och välfärd (THL). 
På Åland har Ålands 
fredsinstitut genom 
avtal med THL i upp-
drag att tillhandahålla 
medlingstjänster genom 
Ålands medlingsbyrå. 
Medlingen kan ses som 
ett komplement till en 
rättsprocess och ett sätt för parterna 
att komma till tals och få en förstå-
else för händelsernas uppkomst och 
konsekvenser.

Ålands medlingsbyrå har en med-
lingsansvarig på halvtid och ett tiotal 
aktiva frivilliga medlare. Under år 
2018 avslutade Heidi Öst sitt uppdrag 

som vikarierande medlingsansvarig. 
Under våren hade Justina Donielaite 
som ordinarie medlingsansvarig till-
sammans med Petra Granholm som 

medlingssekreterare ansvar 
för verksamheten. Från 
och med midsommar var 
Justina Donielaite tjänst-
ledig och Petra Granholm 
vikarierande medlingsan-
svarig. 

Under året fokuse-
rade medlingsbyrån på 
att fördjupa relationerna 

med Institutet för hälsa och välfärd 
och andra medlingsbyråer runtom i 
Finland, i synnerhet de som medlar 
på svenska. Medling är en trend på 
uppåtgående i hela Finland. På Åland 
är verksamheten förhållandevis liten, 
men intresset ökar. Under 2018 tog 
medlingsbyrån emot 37 initiativ, 

varav 17 gick till medling. De flesta 
initiativ kommer likt tidigare från 
polisen och den vanligaste brotts-
rubriceringen är fortsättningsvis 
misshandel. Medlingsbyrån mottar 
dock också initiativ från åklagare 
och sociala myndigheter, samt från 
privatpersoner som vill reda upp 
tvister. Medlingen är helt beroende 
av de frivilliga medlarnas insatser, 
varför mycket energi sätts på fortbild-
ning och fördjupning i vad som kallas 
den restorativa rätten. Den restorativa 
rättvisan är en rättsteori som foku-
serar på reparation av skador som 
uppkommit genom ett brott eller en 
kränkning. Medlarna utgår från att 
parterna är specialister på sin egen 
konflikt och själva kan ta ansvar för 
lösningen.

Petra Granholm,  
vikarieriande medlingsansvarig

Medling är en avgiftsfri och lagstadgad service. Genom medling ges parterna i ett brott-
mål eller en tvist möjligheten att äga sin konflikt och själva hitta en lösning genom kon-
struktiva diskussioner som hålls med hjälp och stöd från frivilliga, utbildade och opartiska 
medlare. År 2018 inkom 37 ärenden till Ålands medlingsbyrå. 

Medlingsbyrån främjar fred på individnivå

Susann Simolin, informationsansvarig på Ålands fredsinstitut och lokalredaktör för tidningen Fredsposten, deltog på årets 
Helsingfors bokmässa. Susann Simolin medverkade i panelen ”Att bekämpa falska nyheter – kulturjournalistik som en 
möjlighet”. lördagen den 27.10. Svenska Yle skriver om paneldiskussionen i artikeln ”Hur ska vi kunna ha en dialog om vi 
tycker helt olika saker är fakta?”.

Foto: Christian Lång/Tidskriftscetralen

Falska nyheter diskuterades på bokmässan i Helsingfors
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Ett tiotal löpare från olika länder kom till Åland 21-22 
juli som en del av det internationella Fredsloppet (Sri 
Chinmoy Oneness - Home Peace Run). De välkom-
nades av stadsdirektör Barbara Heinonen (Mayors 
for Peace), fredsinstitutets styrelseledamot Katarina 
Fellman och informationsansvariga Susann Simolin, 
först utanför fredsinstitutet och därefter på scenen i 
Sjökvarteret under de pågående Sjödagarna. Löparna 
hann ta sig runt Mariehamn, till Bomarsund och vi-
dare till Eckerö under sina knappt två dagar på Åland. 
Loppet har ordnats i 31 år och pågår under 8 månader i 
nästan alla länder i Europa. Från Åland fortsatte freds-
stafetten till Sverige.

Ålands fredsinstitut har fått en donation av fotograf Ingmar 
Lundberg, bestående av en utställning med sju fotografier 
tagna över tidsperioden 1973 till 1980. Utställningen ”En 
liten vardagsvärld i fredens tecken” kan ses i medlings-
rummet på Ålands fredsinstitut. Bilden är en faximil från 
tidningen Nya Åland, från vernissagen som hölls den 23 
oktober. 

Fest på torget på  
självstyrelsedagen

Internationellt freds-
lopp kom till Åland

Fotodonation om var-
dagsfred till institutet

Den 9 juni, på Ålands självstyrelsedag, bjöd Ålands freds-
institut på traktering, underhållning och kunskap på torget i 
Mariehamn i anslutning till paraden och talet som lagtinget 
traditionsenligt arrangerar. Fredsinstitutet serverade drygt 
600 bitar Ålandspannkaka med grädde och sviskonkräm, 
samt kaffe och äppeljuice till självstyrelsedagsfirarna på 
torget. Kvinnfolk underhöll med fiolmusik på torgscenen 
och fredsinstitutet ordförande Roger Nordlund höll ett tal. 
Dessutom visade institutet upp boklådor och stora delar av 
institutets bokproduktion. Böckerna erbjöds till försäljning 
till reapris. Festligheterna ordnades med stöd från Ålands 
kulturdelegation.
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Fredsfast AB

Fredsinstitutets ekonomi

Ålands fredsinstituts dotterbolag Fredsfast AB 
har under verksamhetsåret genomfört planerade 
underhållsarbeten i enlighet med bolagets reno-
veringsplan. Under verksamhetsåret har samtliga 
lokaler varit uthyrda.

Styrelsen för Fredsfast AB har varit sammansatt 
av ordförande och tillika verkställande direktör 
för bolaget Roger Jansson, Barbro Sundback, Ro-
ger Nordlund och Bror Myllykoski. Erika Sjölund, 
GR, har varit bolagets revisor.

Ordinarie bolagsstämma hölls i Ålands fredsin-
stitut 21.05.2018.

Den grundfinansiering som Ålands fredsinstitut 
erhåller från landskapet Åland ger stabilitet åt 
institutets grundfunktioner. Det möjliggör även 
utveckling av nya projekt och ansökningar om 
ytterligare medel för forskning och olika typer av 
projekt och satsningar. Under flera år har Ålands 
fredsinstitut betonat vikten av långsiktighet i 
planeringen och finansieringen för att säkerställa 
hållbarheten i personalförsörjningen och grund-
funktionerna. Ett nytt flerårigt avtal för åren 
2018-2021 har förhandlats fram mellan Ålands 
fredsinstitut och Ålands landskapsregering. 
Institutet har under 2018 också haft ett betydel-
sefullt verksamhetsstöd från Utrikesministeriet i 
Helsingfors. Under detta år har Ålands fredsinsti-
tut erhållit projektstöd från bl.a. Kulturfonden för 
Sverige och Finland, Svenska kulturfonden och 
Ålands kulturdelegation. 
Vissa forskningsprojekt som bedrivs på Ålands 
fredsinstitut har en självständig ekonomi, skild 
från Institutets, i enlighet med anvisningarna från 
finansiärerna.  
Under året var intäkterna från specifika projekt 
73.107 euro. Kostnaderna för specifika projekt 
uppgick under året till 82.546 euro. Bland projek-
ten kan nämnas Kastelholmssamtal 2018, interna-
tionella e-kursen om territoriell autonomi och om 
Ålandsexemplet samt firandet av Självstyrelseda-
gen i juni 2018. Intäkterna för kansli och adminis-
tration uppgick till 245.161 euro och kostnaderna 
för kansli och administration var 232.234 euro. 

De totala kostnaderna för år 2018 var därmed 
314.780 euro. De totala intäkterna var 318.268 
euro. Detta innebär att resultatet för 2018 blir 
3.488 euro. 
Stiftelsen har inte betalat inte ut några arvoden till 
styrelsens ledamöter. Den interna ekonomiadmi-
nistrationen har från och med juli 2018 förstärkts 
med en extern bokförare som även ska bistå med 
bokslutsarbetet. Fredsinstitutets ekonomiråd sam-
manträder cirka en gång per månad för uppfölj-
ning av Institutets ekonomi. Under året har även 
ekonomisystemet byts från Visma Administration 
till det webbaserade Briox. 

Ålands landskapsregering/PAF 208 000 €      65,4 %
Övriga intäkter*     43 461 €      13,7 %
Institutet för hälsa & välfärd, THL   36 307 €      11,4 %
Utrikesministeriet    20 000 €        6,3 %
Svenska kulturfonden      4 000 €        1,3 %
Ålands kulturdelegation      5 000 €        1,6 %
Kulturfonden Sverige Finland     1 500 €        0,5 %
Summa    318 268  €      100 %

* Övriga intäkter inkluderar sålda tjänster,  
resekostnadsersättningar, donationer m.m.

Grundfunktioner  232 234 €  74 %
Medlingsbyrån    37 514 €  12 %
Kastelholmssamtal   26 854 €    9 %
E-kurs Ålex    11 655 €    4 %
Självstyrelsedagen     6 523 €    2 %
Summa   314 780 €              100 %

Ålands landskapsregering/PAF-medel 208 000 € 65,4 %

Övriga intäkter, sålda tjänster, resekostnadsersättningar, donationer m.m. 43 461 € 13,7 %
THL 36 307 € 11,4 %
Utrikesministeriet 20 000 € 6,3 %
Svenska kulturfonden 4 000 € 1,3 %

Ålands kulturdelegation 5 000 € 1,6 %
Kulturfonden Sverige Finland 1 500 € 0,5 %
Summa 318 268 € 100 %

Intäkter 2018
Intäkter 

Kostnader
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Personalkaffe i mötesrummet på fredsinstitutet. Praktikant Aune Sanz, John 
Knight, Jonny Andersen, Justina Donielaite, Petra Granholm och Heidi Öst

Under 2018 kom Sia Spiliopoulou 
Åkermark tillbaka som direktör, efter 
att ha varit tjänstledig för forskning. 
T.f. direktör Kjell-Åke Nordquists 
anställning avslutades därmed. Han 
återinträdde som ledamot i forskar-
rådet och kvarstår som chefredaktör 
för fredsinstitutets e-tidskrift JASS. 
Organisationssekreterare och medlings-
byråns ansvariga, Justina Donielaite, 
blev föräldraledig. Hon vikarieras av 
Mirjam Lukola som organisationsse-
kreterare och av Petra Granholm som 
medlingsansvarig. Petra delar sin tid 
mellan medlingsbyrån och rollen som 
forskningskoordinator. Heidi Öst var 
i början av året vikarie för medlings-
byrån och blev sedan projektanställd 
för forskning. Informationsansvariga 
Susann Simolin har varit tjänstledig på 
deltid för forskning. Jonny Andersen 
har liksom tidigare varit ansvarig för 
IT-frågor och ekonomi. En redovis-
ningsbyrå har anlitats för bokföringen. 
För de timanställda fastighetsansvariga 
Bror Myllykoski, bibliotekarien John 
Knight och lokalvårdaren Johanna Eker 
har arbetsåret löpt utan förändringar. 

Personal och praktikanter

Kai Klesmann praktiserade på freds-
institutet från 19.1-15.2. Hon kommer 
från Estland och bor på Åland, och 
praktiken var en del av hennes studier 
i svenska vid Medis. Kai har stude-
rat juridik och har tidigare arbetat i 
domstol, som kommunalanställd och 
inom det estniska flygvapnet. 

Valentin Strömberg praktiserade 
från februari till april. Valentin, 
som är född i Sverige och uppvuxen 
i Spanien, studerar internationella 
relationer vid Linköpings universitet 
och skriver sin mastersuppsats om 
Grönlands inflytande i arktiska frå-

Kai  Valentin  Aune  Regina           Hasan       Lauren     Marielle

gor i ljuset av teorier om ontologisk 
säkerhet.

Aune Sanz praktiserade på Ålands 
fredsinstitut från mars till mitten av 
juni. Aune studerar statistik vid Hel-
singfors universitet och hon är intres-
serad av datavisualisering, enkätme-
todik och feministisk kriminologi, 
som hon studerade vid University of 
Otago, Nya Zeeland. 

Regina Österlund praktiserade under 
april och maj 2018. Praktiken skedde 
enligt avtal med Ålands arbetsmark-
nads- och studieservicemyndighet.

Under hösten hade fredsinstitutet 

tre praktikanter. Hasan Akintug kom-
mer från norra Cypern, men har vuxit 
upp i Kanada och studerar till en 
master i European and Nordic Studies 
vid Helsingfors Universitet. Lauren 
Stevens från Storbritannien studerar 
för en masterexamen i fred, medling 
och konfliktforskning vid Tammer-
fors Universitet. Marielle Fellman, 
från Åland, har en magisterexamen 
i kulturgeografi från Örebro Univer-
sitet. 

Under året har institutet haft totalt sju praktikanter. Fyra av dem gjorde högskolepraktik, 
medan de övriga gjort språk- eller arbetsprövningspraktik. 



Ålands fredsfond är inrättad av 
Ålands fredsinstitut med ändamål 
att stöda fredsarbete. Räntan på 
fonderade medel kan användas till 
ändamål som styrelsen beslutar om, 
exempelvis finansiering av forsk-
ningsprojekt eller som stipendier 
för gästforskare och praktikanter.

Fredsadresser för gratulation och 
kondoleans finns i banker och  
begravningsbyråer på Åland.

Inbetalning kan göras till:

Ålandsbanken 660100-12 09 154
IBAN: FI22 6601 0001 2091 54
BIC: AABAFI22

Nordea 203218 -22 564
IBAN: FI70 2032 1800 0225 64
BIC: NDEAFIHH

Fredsfonden

Nyhetsbrev
Fredsinstitutet sänder per e-post gratis nyhetsbrev till prenumeranter 
4-5 gånger per år. För prenumeration, registrera dig på www.peace.ax.

Publikationer 

På www.peace.ax kan alla rapporter i rapportserien ”Rapport från 
Ålands fredsinstitut” och vissa andra publikationer laddas ner gratis 
i pdf. Artiklarna som publicerats i e-tidskriften Journal of Autonomy 
and Security Studies kan laddas ner gratis från www.jass.ax. 
Övriga publikationer kan beställas från books@peace.ax. 
Prislista finns på www.peace.ax. 

Besöksmottagande
Fredsinstitutet tar emot grupper eller enskilda politiker, tjänstemän, 
medborgarorganisationer, journalister etcetera med intresse för 
Ålandsexemplets internationella relevans. Grundkonceptet inkluderar 
en presentation av Ålandsexemplet, dess historia, komponenter och 
lärdomar samt Ålands fredsinstituts roll och agenda. Presentationen 
inklusive diskussion tar cirka en timme och erbjuds på svenska eller 
engelska, främst av informationsansvariga och forskningskoordina-
torn. Dessa presentationer är kostnadsfria. För längre eller fördjupade 
föreläsningar och workshops tar fredsinstitutet ut en avgift. 

Bibliotek
Fredsinstitutets bibliotek är specialiserat på litteratur som berör freds- 
och konfliktfrågor, med fokus på minoriteter, självstyrelse och säker-
het samt genusfrågor. Böckerna ingår i den allåländska biblioteksdata-
basen Katrina och är tillgängliga för hemlån. Biblioteket kan erbjuda 
ett trådlöst nätverk, vilket underlättar möjligheterna för gästforskare 
och studenter att arbeta i huset.

Institutets broschyr finns på svenska, 
engelska och ryska.



Ålands fredsinstitut Hamngatan 4
aX-22100 marieHamn, Åland, finland

tel. +358 (0)18 23238

peace.ax
Bild : Kim Lindström


