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Bild: Lukrecija Bielskyte
Årets höjdpunkt var konferensen om ålandsexemplets användning i internationell konfliktlösning, som samlade forskare, diplomater, politiker och andra intresserade från många delar av världen.

År 2011 – fokus på genusfrågor,
minoriteter och ålandsexemplet
År 2011 har fört med sig en omfattande fördjupning och konsolidering av fredsinstitutets
verksamhet. Flera stora projekt har kommit in i en ny fas där kunskap och lärdomar samlats och sammanställts, presenteras och analyseras.
Ålands fredsinstitut har tre huvudsakliga ambitioner,
enligt den vision som antogs av styrelsen år 2010 och
vidareutvecklades genom ett dokument om fredsinstitutets
värdegrund år 2011:
- Vara en bas för utveckling av kunskap om bland annat:
Ålandsexemplet, främjandet av förutsättningarna för fredlig lösning av konflikter och om människors bemäktande
(empowerment). Detta mål förverkligas genom forskningen och metodutvecklingen.
- Påverka samhällsutvecklingen genom spridning av och
diskussion om nämnda kunskap, genom publikationer,
seminarier, workshops och föreläsningar.
- Vara en såväl lokal som internationell mötesplats för
utbyte av kunskap och erfarenheter.
Ålands fredsinstituts motto har kommit att bli: Kunskap och handling för fred.
Kunskapen har utvecklats främst inom de två stora europeiska projekten, forskningsprojektet European
Language Diversity for All (Eldia) som undersöker villko-
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ren för mindre finno-ugriska språk och för flerspråkighet
i åtta länder i Europa samt det interregionala projektet
”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri’”där det
har ingått både en studie om tjej-och killgruppsmetodens
effekter på jämställdhetsattityder och en metodutveckling
och teoretisk förankring av metoden.
Årets kulmen var konferensen om Ålandsexemplets
användning i internationell konfliktlösning som ägde
rum den 1 november i Mariehamn och som öppnades av
republikens president Tarja Halonen. Sällan har så många
ministrar, erfarna politiker, diplomater från hela världen
och forskare kunnat mötas på Åland för diskussioner
under en hel dag.

Sia Spiliopoulou Åkermark
Direktör för Ålands fredsinstitut
Docent i folkrätt
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Lokaler och likviditet
på styrelsens agenda
De viktigaste frågorna för styrelsen
under 2011 har varit att säkra institutets tillgång till lokaler och likvida
medel.
Ålands fredsinstitut är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse. Institutets styrelse fattar
beslut om den övergripande verksamheten.
Ålands fredsinstituts styrelse fick 2011 en ny
styrelsemedlem, dåvarande Ålands lagtings
talman, numera finansminister Roger Nordlund.
Bertil Jobeus, tidigare generalkonsul för Sverige
på Åland, ställde sig inte till förfogande för omval
och avtackades för sina mångåriga och värdefulla
insatser för fredsinstitutet.
Under 2011 har styrelsen sammanträtt fem
gånger. Förutom ärenden av löpande karaktär har
styrelsen bland annat arbetat för att främja fredsinstitutets möjligheter att fortsätta verka i fastigheten på Hamngatan 4 sedan Ålands landskapsregering aviserat att den skulle bjudas ut till försäljning.
Landskapsregeringen föreslog sedermera i sin
budget för 2012 att i enlighet med stiftelsens anhållan avgiftsfritt överlåta fastigheten till Ålands
fredsinstitut.
Styrelsen har också vid upprepade tillfällen diskuterat fredsinstitutets prekära ekonomiska situation, då eftersläpningen av betalningar framför allt
för EU-finansierade projekt gjort att fredsinstitutet
legat ute med stora summor vilket drabbat likviditeten. Fredsinstitutet tvingades öppna en checkräkningskredit och styrelsen skrev en debattartikel
med förslag på hur förbättringar kunde göras såväl
på europeisk, nationell som på regional nivå vad
gäller strukturer för europeisk finansiering. Debattartikeln publicerades i lokaltidningarna.

Faximil från tidningen Åland
28.9.2011

Faximil från Nya Åland 8.12.2011
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Faximil från tidningen Åland 8.11.2011

Styrelsens ledamöter
Barbro Sundback, ordförande. Lagtingsledamot, tidigare
talman i Ålands lagting.
Leena Lindqvist, vice ordförande. Egenföretagare, utbildad
socialarbetare, terapeut, pol. mag. i internationella relationer.
Ulla Backlund. Verksam inom norska Flyktinghjälpen, tidigare direktör för Flyktinghjälpen i Georgien, Burundi respektive Libanon.
Nils-Gustaf Eriksson. Psykiater, expert på krishantering med
egen praktik på Åland.
Sunniva Hansson, University of Essex (Master of Laws inom
folkrätt/mänskliga rättigheter). Arbetar med mediajuridik. Tidigare praktikant vid den internationella brottsmålsdomstolen
för det forna Jugoslavien i Haag
Roger Jansson. Lagtingsledamot, före detta riksdagsledamot
i Finland, tidigare talman i Ålands lagting.
Lars Ingmar Johansson. Tidigare lagtingsdirektör på Åland.
Roger Nordlund. Finansminister i Ålands landskapsregering.
Tidigare talman för Ålands lagting.
Kjell-Åke Nordquist. Docent vid Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning.
Pär Stenbäck. Oberoende övervakare, Internationella Röda
Kors- och Röda Halvmånen-rörelsen, Israel-Palestina (MDAPRCS). Styrelseledamot i flera organisationer. Tidigare utbildningsminister, tidigare utrikesminister i Finlands regering.

Fredsinstitutets uppdrag
Ålands fredsinstitut är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse med ändamål att
främja och stödja såväl praktisk verksamhet som forskning rörande freds- och konfliktforskning i vid bemärkelse, med utgångspunkt från Åland och dess särställning.
Enligt stadgarna ska fredsinstitutet arbeta både praktiskt och teoretiskt för att
främja och säkra fred. Kombinationen
kunskap och handling har sammanfattats i formeln ’Think – Act – Think’
som beskriver fredsinstitutets arbete på
senare år. Fredsinstitutets mandat för
med sig en ambition att verka såväl
lokalt på Åland som i närområdet och
internationellt.
Fredsinstitutets förståelse är att fred
i vid bemärkelse innebär avsaknad
av våld och möjlighet för individer
att utveckla sin fulla potential. I den
meningen ska fred alltid ses som ett
instrument för människors bemäktande
(empowerment eller stärkt egenmakt).
Att ha ”Åland och dess särställning” som utgångspunkt för arbetet
innebär att fredsinstitutet arbetar
huvudsakligen inom tre inriktningar:
säkerhet, självstyrelser och minoriteter. Ålandsexemplet och dess tre
beståndsdelar, demilitariseringen och
neutraliseringen, självstyrelsen och
dess utveckling, samt de språkliga
och kulturella garantierna analyseras
och presenteras för olika målgrupper.
Ålands fredsinstitut arbetar för en
positiv fred på många olika sätt, både
i det stora och i det lilla, på individuell
såväl som på strukturell nivå. I sitt
praktiska arbete fokuserar Ålands
fredsinstitut främst på genusfrågor/
jämställdhet, ungdomsarbete och
medling vid brott och i vissa tvister.
Arbetet utförs i samarbete med lokala
partnerorganisationer på Åland och
med partnerorganisationer i Lettland,
Litauen, Ryssland (Kaliningradregionen och Karelen) samt i Södra
Kaukasus. Exempel på sådant arbete
är fredsinstitutets långvariga engagemang för jämställdhet mellan kvinnor
och män och förebyggande av våld,
inklusive könsrelaterat våld och människohandel. Arbetet med jämställdhet
är dels ett eget arbetsfält, dels är genusperspektivet en dimension som ska
genomsyra allt arbete som fredsinstitutet gör, på mellanstatlig, samhällelig
eller individuell nivå.

Ålands fredsinstitut delar med
sig av sina forskningsresultat, sin
expertis och sina erfarenheter från
praktiskt fredsarbete genom olika
former av informations- och påverkansarbete, exempelvis genom
internationella besök, nätverkande,
seminarier, konferenser, publikationer, forskningsartiklar, debattartiklar,
digitala nyhetsbrev och via hemsidan
www.peace.ax.
Kopplingen mellan avsaknad av
våld och socialt samt individuellt
bemäktande är central för fredsinsti-

tutets arbete. Bemäktandet är både ett
resultat av och en förutsättning för
varaktig fred. Ett sådant synsätt tillåter att självstyrelser och även Ålandsexemplet kan analyseras genom det
dubbla verktyget av avsaknad av våld
och enskildas bemäktande. De två
axlarna i fredsbegreppet, det vill säga
icke-våld och bemäktande för med sig
ett kritiskt förhållningssätt som kan
tillämpas på alla samhällsfenomen
och processer.

5

Internationell konferens och
bok om Ålandsexemplet
Att det finns ett internationellt intresse för Ålandsexemplet och dess potential i konfliktlösningssammanhang bekräftades tisdagen den 1 november 2011. Då samlades
närmare 100 personer från många länder i Mariehamn på
Åland för konferensen ”The Åland Example and Its Components - Relevance for International Conflict Resolution”.
Konferensen öppnades av president Timor, Tibet och i Israel-PalestinaTarja Halonen. Bland talarna fanns i konflikten. Spiliopoulou Åkermark,
övrigt många framstående diploma- Stephan och Öst har intervjuat
ter, politiker och forskare, som Elisa- framstående diplomater, politiker och
beth Rehn, Jan Eliasson, Tove Mal- forskare, nämligen Heikki Talvitie,
loy och Markku Suksi, för att nämna Jan Eliasson, Terhi Hakala, Pär Stennågra. I publiken samsades diploma- bäck, Thorvald Stoltenberg och Sten
ter från länder i bland annat Asien Widmalm, gällande användningen
och Centraleuropa med åländska lag- av Ålandsexemplet i samband med
tingsledamöter, nordiska tjänstemän, konfliktlösningsförsök. Volymen
studenter och medierepresentanter. innehåller även bidrag från professor
Konferensen anordnades av Ålands emeritus Yash Ghai, professor Kjellfredsinstitut som avslutning på ett Åke Nordquist, dr. Fujio Ohnishi
samt Ålands representant
forskningsprojekt som
i riksdagen, Elisabeth
pågått under åren 2010Flera av de som
2011. ForskningsproI boken analyseras Nauclér.
bidragit till forskningen
jektet undersökte å ena
sidan de olika kom- också hur Ålands- och boken deltog också i
ponenterna i Åland- exemplet och dess konferensen.
Såväl i boken som på
exemplet, å andra sidan
betonades
Ålandsexemplet som tre huvudsakliga konferensen
ett verktyg i interna- komponenter har vikten av att studera och
inte bara institutionell konfliktlösning.
använts i specifika diskutera
tioner utan även processer
Ålands fredinstituts
direktör och forsk- dispyter och kon- och flerfaldiga kontaktytor. Många talare varnade
ningsledare Sia Spifliktsituationer
för att man inte ska beakta
liopoulou Åkermark
Ålandsexemplet som en
samt forskarna Sarah
Stephan och Heidi Öst diskuterar i “one-size-fits-all” lösning men värboken att man kan se både kontinuitet dera det för vad det är – ett sätt att
och förändring i vad som kan klas- tänka och ett verktyg som kan öppna
sificeras som Ålandsexemplets tre upp för diskussioner om självstyrelse,
komponenter:
självstyrelseregimen demilitarisering och minoritetsskydd.
Forskningen
och
publikatiooch dess institutionella design, demilitariseringen och neutraliseringen nen möjliggjordes finansiellt gesamt de kulturella och språkliga ga- nom stöd från Utrikesministeriet,
lagtings
jubileumsfond
rantierna i minoritetsskyddsregimen. Ålands
och
Ålands
landskapsregering.
I boken dokumenteras och analyPå Ålands fredsinstituts hemsida
seras också hur Ålandsexemplet och
www.peace.ax finns ljudfiler med
dess tre huvudsakliga komponenalla tal och diskussioner från konfeter har använts i specifika dispyter
rensen samt power points och annat
och konfliktsituationer, inklusive
skriftligt material för nedladdning.
i Kaukasus, i Kashmir, Japan, Öst
Bild: Lukrecija Bielskyte
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ELDIA - europeisk forskning om
flerspråkighet och minoritetsspråk
Genom att studera och jämföra fjorton olika språkgrupper i åtta europeiska länder samlar
forskningsprojektet ELDIA kunskap om hur man kan stärka minoritetsspråk och hur man
kan förstå språkkontakter i en alltmer globaliserad värld.
Projektet ”European Language Diversity for All” (ELDIA) pågår under
åren mars 2010 till juli 2013. Forskare vid forskningsinstitutioner i sex
olika länder undersöker situationen
för språk som nordsamiska i Norge,
karelska och estniska i Finland, võro
och seto i Estland, finska i Sverige,
vepsiska i Ryssland och ungerska i
Österrike, det vill säga språk som inte
tidigare analyserats i någon större
omfattning. Projektet ska bland annat
utmynna i en verktygslåda som kan
liknas vid en barometer - en ”språkvitalitetsbarometer” - som visar hur
livskraftiga olika språk är. Ålands
fredsinstituts roll i projektet är att
samordna forskningen om lagarnas

och rättens betydelse för att bevara
minoritetsspråk. År 2011 har tio
forskare, av vilka tre verksamma vid
Ålands fredsinstitut, arbetat med den
juridiska, politiska och institutionella
delen av projektet. Åtta av nio rapporter färdigställdes för publicering på
ELDIAs hemsida inom rapportserien
”Working Papers in European Language Diversity”.
I april 2011 hölls en intern forskningsdiskussion med de medverkande
forskarna Anders Fogelklou, Nadja
Nieminen Mänty, Petra Granholm,
Heidi Öst och Sia Spiliopoulou
Åkermark i Mariehamn. I september presenterades ELDIA-projektet
och de första resultaten av den

juridiska-institutionella analysen av
Petra Granholm och Sia Spiliopoulou
Åkermark vid konferensen ”The role
of legislation in enhancing linguistic
diversity” anordnad av MERCATOR-nätverket i Barcelona. Under
2011 hölls tre styrgruppsmöten, i
Slovenien, Finland och Estland där
fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark deltog. Under år
2011 började även planeringsarbetet
inför en ELDIA-konferens på Åland i
september 2012.
Projektet får projektstöd inom EU:s
sjunde ramprogram för forskning.

ELDIA

Forskarna Sia Spiliopoulou Åkermark, Heidi Öst, Petra Granholm, Nadja Nieminen Mänty och Anders Fogelklou i
ELDIA-diskussioner på Ålands fredsinstitut i april 2011.
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Forskning
Fredsinstitutets forskning rör sig inom överlappningsfältet
mellan säkerhet, självstyrelsearrangemang och minoritetsskydd och syftar till att undersöka och främja ett fredsoch anti-våldsinriktat bemäktande (empowerment) för
individer och institutioner. Fredsinstitutets forskare deltar
i forskningsprojekten och fungerar ofta som experter i
seminarier och evenemang som ordnas av andra aktörer.
Forskningsprogrammet antogs 2010, gäller för perioden
2010-2014 och kan laddas ner från fredsinstitutets hemsida.
Under 2011 har forskningen på Ålands fredsinstitut fokuserat på följande inriktningar:
- Ålandsexemplets innehåll och relevans (2010-2011);
- Analys av attityder om jämställdhet, sexuellt våld och
människohandel och effekten av den s.k. tjej- och pojkgruppsmetoden på dessa uppfattningar (2010-2011):
- Språkskydd och flerspråkighet (European Language
Diversity for All, ELDIA, 2010-2013).
Ålands fredsinstituts forskarråd är ett kvalitetssäkrande
organ som är underställt styrelsen. Forskarrådet har under
2011 bestått av Kjell-Åke Nordquist (ordförande), docent
vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid
Uppsala universitet och Teologiska högskolan (Stockholm),

Säkerhet

Självstyrelse
Ålands
fredsinstitut

Minoriteter

Nils-Gustaf Eriksson, psykiater, expert på krishantering med egen praktik på Åland och doktor
Mikael Wigell som valdes in av styrelsen i april
2011 och är forskare vid Utrikespolitiska institutet i
Helsingfors. Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt, är rådets föredragande och sekreterare. Under 2011 har forskarrådet
haft två möten (april och november) och givit stöd
främst kring projektet om Ålandsexemplet, men
även kring övrig forskning.

Publikationer
Institutets publikationsverksamhet består av
böcker och rapporter. Rapporterna publiceras
både elektroniskt och i pappersform. Rapportserien med titeln ”Rapport från Ålands
fredsinstitut – Report from the Åland Islands
Peace Institute” utkommer med cirka tre
nummer per år. Dessa rapporter skrivs av
personalen, gästforskare, praktikanter eller
externa forskare.
Under 2010 publicerades tre rapporter, en
metodmanual om tjej- och killgruppsmetoden (på två språk) samt en forskningspublikation om Ålandsexemplet och dess
beståndsdelar.

Publikationer kan beställas från books@peace.ax.
Prislista finns på hemsidan www.peace.ax.
På www.peace.ax kan alla rapporter i rapportserien
och vissa andra publikationer laddas ner gratis som pdf.
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Ålands demilitarisering
- utmaningar & frågetecken
Internationella säkerhetspolitiska regimer är inte fastslagna och definierade en gång
för alla, utan levande, föränderliga och påverkade av samtiden och av olika aktörers agerande. På ett seminarium i mars 2011 diskuterades aktuella frågetecken och
utmaningar för Ålands demilitarisering och neutralisering, i relation till olika aktörers intressen och manöverutrymme.
allianser och demilitarisering eller neutralisering och
Ålands fredsinstitut anordnade den 24 mars 2011, med
anledning av Ålands demilitariseringsdag den 30 mars, huruvida det inte finns en inbyggd motsättning däremellan. Om Finland går med i Nato, ligger då Ålandsen diskussion på temat ”Ålands demilitarisering och
regimens öde i Natos händer och blir det då militära
neutralisering: öppna frågor och aktuella utmaningar”
eller politiska avvägningar som avgör demilitariseringpå hotell Pommern i Mariehamn. Ett tjugotal personer
ens och neutraliseringens öde?
deltog i diskussionen.
Harry Jansson, lagtingsledamot, medlem i lagutskotSia Spiliopoulou Åkermark, fredsinstitutets direktör
tet och självstyrelsepolitiska nämnden, kommenterade
och docent i folkrätt, inledde med en presentation av
att han inte är orolig för ett Nato-medlemskap, då Nato
demilitariseringen och neutraliseringens bakgrund
och aktuella ställning. Bland utmaningarna listade hon har en tradition av att respektera demilitariserade områden. Han menade att demilitariseringen och neutrabland annat remilitariseringen av Östersjön och ökad
liseringen är en oskiljaktig del av Ålands
sammanblandning mellan civila och
militära aktiviteter.
Vilken ställning har status och att detta resonemang finner
stöd i preambeln i protokoll 2 till Finlands
Spiliopoulou Åkermark hävdade
egentligen Ålandsre- anslutningsavtal till EU, som hänvisar
att det finns många frågetecken
kring demilitariseringen och neugimen i förhållande till Ålands särställning inom folkrätten.
Jansson hävdade att Åland inte bara
traliseringen. Vilken ställning har
till till exempel FN- Harry
är ett skatteundantag inom EU, utan även
egentligen Ålandsregimen i förhålstadgan, EU-fördra- ett säkerhetspolitiskt undantag.
lande till exempelvis FN-stadgan,
Lagtingets talman, tillika ordförande
EU-fördragen eller Open Skies och
gen eller Open Skies
för självstyrelsepolitiska nämnden, Roger
andra militära åtaganden? Vem ska
och andra militära Nordlund, var moderator för diskussioövervaka systemet och vem har tolknen. Han avslutade med att konstatera att
ningsföreträde?
åtaganden?
seminariet kan betraktas som en liten del i
Hon talade om vikten av att beakta
det som flera deltagare påpekat vikten av –
samtliga konventioner och fördrag
nämligen att diskutera demilitariseringen och neutralisom reglerar Ålands säkerhetspolitiska ställning,
seringen offentligt.
eftersom just sådan kontinuitet, tillsammans med en
Att dels övervaka, dels analysera Ålands särstatus
diskussion mellan många parter, skapar folkrättsliga regimer. Därför är det viktigt att dokumentera praxis och inom folkrätten är en av fredsinstitutets viktigaste
uppgifter. Ålands fredsinstitut är pådrivande i diskusockså att dokumentera på vilka punkter olika aktörer
sionen om tolkningen och tillämpningen samt i den
är oense om tolkningarna.
De tre övergripande frågor som ställdes till kommen- kritiska granskningen av internationella avtal och
nationell lagstiftning som reglerar Ålands särskilda
tatorer och publik handlade om hur Åland kan agera
ställning.
och gentemot vem, vem eller vilka ”Åland” är i detta
Ålands fredsinstitut ser demilitarisering och neutrafall och vad Åland egentligen vill.
lisering som fredsskapande och förtroendeskapande
Elina Pirjatanniemi, professor i statsrätt och folkrätt,
föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter vid åtgärder på strukturell nivå.
Åbo akademi diskuterade förhållandet mellan militära
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Debatt om Åland och Libyen
I en debattartikel om Åland, Libyen och vårt förhållande till internationellt våld, som publicerades i de åländska lokaltidningarna på Ålands
demilitariseringsdag den 30 mars 2011, diskuterade Ålands fredsinstituts
direktör, Sia Spiliopoulou Åkermark, resolutionen om och ingripandena i Libyen - där militärt ingripande legitimerades med doktrinen
om ”skyldighet att skydda” civila, en doktrin som inte är förankrad
som rättslig förpliktelse inom folkrätten. Spiliopoulou Åkermark menar att det finns en trend mot ökad våldsanvändning i internationella
sammanhang, och visar att detta speglas i det faktum att restriktionerna
mot våld i FN-stadgan kan frångås och urholkas, som i fallet Libyen.
Det kan vara relevant även ur lokalt perspektiv. Om FN-stadgan kan omtolkas och förbudet mot våldsanvändning urholkas, kan då inte samma sak
ske med konventionerna om Ålands demilitarisering och neutralisering,
med hänvisning till nya säkerhetshot (tex terrorism) och nya säkerhetspolitiska samarbeten inom Nato, EU och Norden?
Ålandstidningen publicerade samma dag en ledare skriven av chefredaktör Niklas Lampi med rubriken ”Demilitarisering hjälper tyvärr inte mot
Khadaffi”. Spiliopoulou Åkermark resonerade vidare i en debattartikel om
Ålands demilitarisering och varför fredsprat är nödvändigt. Diskussionen har också inspirerat Ålands fredsinstituts informationsansvariga Susann
Simolin till blogginlägget Är skyldighet att skydda lika med rätt att
ingripa med våld?.
Debattartiklarna och bloggen finns tillgängliga på hemsidan www.peace.ax.

11

Fortbildning inom
projektet ”Overcoming Gender Disparities as a Tool
for Social Change”
i Kaliningrad

Stöd till jämställdhet och civilsamhälle i Litauen och Ryssland

Tjej- och killgruppsverksamhet
- för jämställdhet och mot våld

Ålands fredsinstitut driver sedan september 2010 projektet ”Overcoming Gender Disparities as a Tool for Social
Change” tillsammans med den litauiska organisationen
Nendre och organisationen Zvezda Nadezhdy i Kaliningrad
(Ryssland). Projektfas ett slutade i augusti 2011 men Nordiska ministerrådet har beviljat en förlängning på ett år från
och med 1 oktober 2011.
Projektets övergripande mål är att ge stöd till utvecklandet av det civila samhället och att bemäkta individer och
institutioner bland annat med hjälp av tjej- och killgruppsmetoden . Med metoden som bas arbetar man med kvin-

nor, män, tjejer och killar i individuella samtalsgrupper
,där syftet är att främja jämställdhet och öka projektdeltagarnas välbefinnande.
Under hösten 2011 ordnade man en tre dagar lång fortbildning för sammanlagt 22 ryska och litauiska samtalsledare som innehöll både erfarenhetsutbyte och kunskapsfördjupning inom jämställdhetsfrågor och genusteori.
Totalt når projektet ut till cirka 40 män, 40 kvinnor
och 100 ungdomar i Litauen och Kaliningrad. Projektets
resultat studeras av Karelian Center for Gender Studies i
Petrozavodsk (Ryssland).

Tjej- och killgruppsmetoden är en nordisk modell för jämställdhets- och förändringsarbete
med ungdomar. Metoden används såväl på Åland som i internationella samarbeten i bland
annat Baltikum och Södra Kaukasus.
En tjej- eller killgrupp är en fritidsaktivitet i form av en sluten grupp
på sex till åtta killar eller tjejer som
träffas regelbundet, oftast en gång
i veckan, tillsammans med vuxna,
utbildade ledare. Det värderingsfria samtalet är den grundläggande
metoden. Värderingar, normer och
jämställdhet är viktiga teman. Inom
gruppen finns överenskommelser om
tystnadslöfte, närvaroplikt och att alla
har rätt att säga sitt och tala till punkt.
Ungdomarna väljer själva teman för
diskussionerna och kan också välja
att utföra olika aktiviteter.
Verksamheten ska stärka ungdomars integritet, självkänsla och
samarbetsförmåga och samtidigt ge
verktyg för att ifrågasätta normer,
hantera konflikter och aktivt delta i
samhällslivet.
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Tjejgruppsmetoden har ibland beskrivits som en framgångsrik åländsk
exportprodukt. Ålands fredsinstitut
har sedan 2003, med Emmaus som
samarbetspartner och medfinansiär,
utvecklat och spridit tjejgrupps- och
på senare år killgruppsmetoden
vidare till Litauen, Vitryssland och
Lettland samt Kaliningrad (Ryssland). Emmaus Åland och Rädda
Barnen stödjer utbildningen av ledare
och finansierar grupper i Litauen.
Tjejgruppsverksamhet har funnits
på Åland sedan 2005, främst inom
Folkhälsan och Mariehamns stads
ungdomsverksamhet. På senare tid
har man också börjat arbeta med
killgrupper.
I dagsläget kan dock inte alla
ungdomar på Åland erbjudas möjlighet att delta i tjej- eller killgrupper. I

oktober anordnade Ålands fredsinstitut och Folkhälsan, tillsammans med
tjej- och killgruppsledare, ett diskussionstillfälle om tjej- och killgrupper.
Inbjudna var lagtings- och kommunalvalskandidater, tjänstemän inom
landskaps- och kommunalförvaltning,
skolpersonal, ungdomsarbetare, tredje
sektorn och övriga intresserade. Ett
40-tal personer medverkade.
På diskussionen påpekades bland
annat att finansieringen bör institutionaliseras och garanteras från år till
år, att samordningen mellan olika aktörer bör förbättras, samt att informationen om möjligheten att vara med i
en grupp bör ökas.
Fredsinstitutet har lämnat in en
ansökan om åländska projektmedel
för att under 2012 närmare utreda
dessa frågor.

Projektbesök hos Yuva i Baku, hösten 2011

Partnerskap för center med genusperspektiv i Azerbajdzjan
Inom projektet ”Tjejcentret öppna dörrar – en mötesplats
för unga kvinnor i Azerbajdzjan” samarbetar Ålands fredsinstitut med Yuva Humanitarian Centre, en kvinnoorganisation i Baku, Azerbajdzjan. Projektet startades den 1 oktober 2011 och samarbetet bygger på ett gemensamt intresse
för den nordiska tjejgruppsmetoden. Inom projektet stöder
fredsinstitutet Yuva i uppbyggnaden av ett tjejcenter i ett av
Bakus mest utsatta områden där Yuva vill driva meningsfull fritidsverksamhet med genusperspektiv för tjejer. De
centrala temana för projektet är genusmedvetande, bemäktande (empowerment) och aktivt medborgarskap. År 2011

påbörjades arbetet med att översätta tjejgruppsmanualen
till azeriska. Dessutom åkte projektledaren Sarah Stephan
och genusexperten Ulrika Navier på ett första besök till
Baku. Partnerorganisationerna fokuserade på att identifiera
anpassningsbehoven och utmaningarna inför användningen av metoden i Azerbajdzjan, vilket är en viktig förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta med metoden i den
nya miljön, där traditionella genusroller spelar en stor roll.
Projektet finansieras av Finlands utrikesministerium och
Emmaus Åland.
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Främja jämställdhet lokalt förebygga sexslaveri globalt
Projektets resultat

- 65 tjej- och killgruppsledare har utbildats (mål: 40
ledare)
- 27 tjej- och killgrupper har drivits (mål: 14 grupper)
- Cirka 200 ungdomar har deltagit i en tjej- eller
killgrupp (mål: 105 ungdomar).
- Två informationskampanjer har genomförts
- En metodmanual för tjej- och killgruppsledare har
publicerats på svenska och lettiska
- En forskningsrapport har publicerats på engelska,
svenska och lettiska
Metodmanualen och forskningsrapporten kan laddas ned kostnadsfritt från www.peace.ax.

Projektets andra informationskampanj, Fair sex, lanserades
i april. Kampanjen syftade till att förebygga sexuellt våld
och uppmuntra till samtal om sex och relationer, ömsesidighet, respekt och jämställdhet bland ungdomar.
Posters som behandlar sexuella situationer, med teckningar av Hanna Stenman, sattes upp i skolor och på
ungdomsgårdar. I samarbete med Mariehamns stads ungdomsbyrå anordnades ett event för högstadieungdomar på
ungdomsgården Uncan. I radiostationen Steel FM sändes
reklamjinglar om kampanjinnehållet. Hela kampanjen finns
på facebook och på fredsinstitutets hemsida.
Utifrån kampanjmaterialet utvecklades sedermera workshops om fair sex som hölls för åländska gymnasieskolor
(se sidan 17).

Gemensam fortbildning för tjej- och killgruppsledare från Åland och Lettland, i Lettland i augusti 2011.

Vill man förebygga könsrelaterat våld bör jämställdhetsfrämjande arbete riktas både till
killar och tjejer. Det var grundtanken i projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri, där tjej- och killgruppsmetoden introducerades i Lettland och forskning bedrevs
om metodens effekter.
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Projektet var speciellt såtillvida att
det är ovanligt med preventivt arbete
för att motverka människohandel för
sexuella ändamål. Det är också ovanligt att fokusera på killar och män i
jämställdhetsarbete. Killgruppsmetoden är inte etablerad på Åland, och i
Lettland är det första gången tjej- och
killgruppsmetoden använts. Det saknas också omfattande forskning om
tjej- och killgruppsmetodens effekter.
Under andra halvan av 2011 har
fokus legat på att knyta ihop alla
projektaktiviter och inte minst
forskningen – i rapporten ”Tjej- och
killgruppsmetodens effekter – ett
genusvetenskapligt och socialpsykologiskt perspektiv på jämställdhetsinriktat ungdomsarbete på Åland och
i Lettland”. Forskningen visar att en

majoritet av tjej- och killgruppsdeltagarna har påverkats positivt av att
vara med i gruppen samt att de själva
anser att tjej- och killgruppen är en
av få, eller till och med den enda,
arenan där de har möjlighet att prata
om jämställdhet och normer kopplade
till kön.
I december hölls en avslutande
konferens i Riga och en på Åland. Populära inslag på bägge konferenserna
var två filmer som visar tjej- och
killgruppsmetoden i praktiken, som
tagits fram av Marta. På dessa konferenser presenterades också forskningsrapporten samt en metodbok om
tjej- och killgruppsmetoden.

Resultat från forskningen
I relation till om tjej- och killgruppsmetoden utmanar könsnormer, ökar deltagarnas medvetenhet
gällande (o)jämställdhet samt bemäktar dem, visar
forskningen att:
- deltagarna har större kunskap om genusfrågor och
ett ordförråd för att diskutera dem
- deltagarna kan diskutera jämställdhet på både en
individuell och strukturell nivå
- deltagarna förstår kön/könsroller som en social
konstruktion snarare än biologiskt givet/statiskt.
- deltagarna uppvisar mer kritiskt tänkande kring
t ex normer kopplade till kön
- deltagarna vågar i större utsträckning prata om
och delge andra vad de tycker
- deltagarna visar ökade trygghetskänslor och till
viss del ökat självförtroende
- deltagarna visar ökat intresse för det omgivande
samhället

Bild: Hanna Stenman

Mellan oktober 2009 och december
2011 har Ålands fredsinstitut tillsammans med den lettiska organisationen
Resurscenter för kvinnor, Marta,
drivit det förebyggande projektet
Utmana könsroller för att motverka
sexslaveri. Projektet har finansierats
genom Central Baltic Interreg IVAprogrammet och Ålands landskapsregering har bidragit med den nationella
medfinansieringen.
Projektet har syftat till att utveckla
ett samarbete mellan partnerorganisationerna, starta upp tjej- och killgruppsverksamhet i båda länderna,
mäta effekterna av deltagande i en
tjej- eller killgrupp samt lyfta fram
frågor om förebyggande av könsrelaterat våld på den politiska och
offentliga agendan.

Informationskampanj
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Skolfred

Workshops i åländska skolor om
sex, förväntningar och gränser

- förebyggande arbete i skolorna

När är det för sent att säga nej? Är det okej att tjata sig till sex? Finns det en uppfattning
om att killar alltid vill ha sex? Dessa och andra frågor om sex och relationer har diskuterats med alla elever i årskurs två på gymnasiet, som en del i fredsinstitutets våldsförebyggande arbete.

Fredsinstitutet har länge engagerat sig och arbetar fortsatt för fredsfostran i skolan och för att
våld, mobbning och sexuella trakasserier inte ska
förekomma i skolmiljöer. Under 2011 diskuterades vikten av att ytterligare stärka samarbetet
samt att utöka det förebyggande arbetet på gymnasienivå.
Med Folkhälsan som huvudarrangör samarbetar Rädda Barnen,
Ålands fredsinstitut och utbildningsbyrån vid landskapsregeringen för skolfred på Åland. Med skolfreden vill man betona
vikten av att alla i skolvärlden tillsammans jobbar för ett medmänskligt skolklimat. Ålands fredsinstitut har i flera år anordnat utbildningar i StegVis-metoden för pedagoger på Åland,
inom projektet Skolfred. StegVis är ett undervisningsprogram
för förskola och skola ämnat att främja elevernas sociala och
emotionella kompetens och motverka våld. Under 2011 hölls
inga utbildningar, då efterfrågan var liten.
Den 8 september 2011 utlystes skolfreden för femte gången, på
torget i Mariehamn. Alla elever i årskurs 4 och 9 på Åland var
inbjudna till utlysningen. Ungefär 300 personer från låg- och
högstadiet, men även från allmänheten, deltog. Temat som skoleleverna ska
arbeta med under skolåret 2011-2012 är
”respekt”.
Under 2011 har skolfredsorganisationerna diskuterat bland annat
vilken relation skolfredsaktörernas
aktiviteter har till annat preventivt
arbete i skolorna, vilka aktörer
och metoder som finns samt hur
långsiktigheten kan garanteras.
Du är min
Ålands fredinstitut ansökte hos
kompis!
landskapsregeringen om finansiering
för att under 2012 kartlägga befintliga aktörer, strukturer och metoder samt ta fram
rekommendationer om hur det förebyggande arbetet i åländska
skolor kunde stärkas, samordnas och forma en sammanhängande kontinuitet mot våld i barns och ungdomars vardag.
På förfrågan från studerandehälsan på gymnasialstadiet
har Skolfredsorganisationerna Folkhälsan på Åland, Ålands
fredsinstitut och Rädda Barnen under våren och försommaren 2011 också fört diskussioner om hur organisationerna och
studerandehälsan kan samarbeta för att utöka och förbättra
våldsförebyggande och hälsofrämjande arbete med ungdomar
på gymnasialstadiet på Åland. Den skolfredsverksamhet som
under senare år förekommit på gymnasialstadiet har drivits av
Folkhälsan (motverka sexuella trakasserier/våld och könsmobbning genom föreläsningarna ”Kärlek börjar inte med bråk”).
Under 2011 introducerades också en ny verksamhet på gymnasienivå, nämligen workshops om fair sex (se nästa sida).

Du är min
kompis!

Du är min
kompis!

Faximil från tidningen Åland 10.9.2011
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Medier, porrfilmer och skolornas
sexualundervisning ger ibland helt
olika budskap om sex. Ofta saknas en
diskussion om kommunikation, relationer, respekt, värderingar, normer
och jämställdhet i samband med sex.
Inom projektet ”Utmana könsroller
för att motverka sexslaveri” genomförde Ålands fredsinstitut våren 2011
kampanjen FAIR SEX. Kampanjmaterialet berör frågor som: Vad vill
jag? Hur ska jag uttrycka det jag vill?
Hur vet jag vad den andra vill? Hur
ska jag förhålla mig till vad andra
tycker? Att prata om och fundera på
sådana frågor kan ge ökad chans att
få positiva sexuella upplevelser och
minskad risk för att själv utsättas eller utsätta någon annan för kränkande
behandling och övergrepp.
Utifrån kampanjmaterialet har
fredsinstitutet, på önskemål från
gymnasialstadiets studerandehälsovård och med finansiering från
Ålands landskapsregering, inom
Skolfredssamarbetet, utvecklat och
genomfört workshops om FAIR SEX
i åländska gymnasieskolor för samtliga studeranden i årskurs två.
FAIR SEX workshopens syfte är
att uppmuntra till samtal om sex och
relationer, ömsesidighet, respekt och
jämställdhet för att förebygga sexuellt
våld och att främja positiva sexuella
upplevelser bland unga. Förutom de
frågor som fanns med redan i kampanjen fokuserar workshopen också
på frågor som: hur kan jag se till att
inte göra någon illa (ens i misstag),
hur kan jag se till att inte göra mig
själv illa och hur kan jag försäkra mig
om att jag agerar utifrån omtanke
om mig själv och andra, snarare än
till exempel utifrån normer, förväntningar och uppfattningar om vad man
”borde” göra? Allt detta hänger ihop
med kommunikation - att våga prata
om och omkring sexuella relationer innan, under och efteråt.
Workshopen är interaktiv där de
unga tillsammans med utbildade

Ulrika Navier från Ålands fredsinstitut pratar om fair sex.
workshopledare under två lektionstimmar (totalt 75 minuter) problematiserar sexuella förväntningar
och könsnormer. Eleverna får bland
annat öva sig i hur man kan säga nej
till sådant man inte vill göra, såväl
före, under som efter sexuellt umgänge. Eleverna får även fundera på
hur man kan föra fram det man själv
vill på ett bra sätt och hur man kan ta
reda på vad den andra personen vill,
innan man agerar, så att man själv
inte riskerar att gå över någons
gränser.

Bild: Hanna Stenman
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Du är min

Du är min

Fortbildning för medlare hölls på Åland
Medling vid fall av våld i nära relation och frivillighet som grundpelare för medlingsverksamheten var två av de teman som diskuterades när frivilliga medlare från Svenskfinland
samlades i Mariehamn för de årliga svenskspråkiga medlingsdagarna.
Medlingsverksamheten i Finland
bygger på frivillighet. I Finland finns
cirka 1100 aktiva frivilliga medlare,
varav cirka 120 är svensktalande. För
dessa ordnas fortbildning årligen.
År 2011 var Ålands medlingsbyrå
värd för evenemanget, som arrangerades i Mariehamn 10-11 september
i samarbete med Lapplands regionförvaltningsverk, Västliga Nylands
medlingsbyrå och Österbottens
medlingsbyrå. Evenemanget lockade
25 deltagare.
Föreläste gjorde bland andra docent
Henrik Linderborg om fördelarna och
nackdelarna med retributiv rätt i jämförelse med reparativ rätt samt jur. dr.
Henrik Elonheimo, som lyfte frågan
om frivillighet som grundpelare för
medlingsverksamheten i Finland.
Hur mycket ansvar kan läggas på
frivilligas axlar? Hur utbredd kan en
verksamhet bli som bygger på frivillighet? Majoriteten av de frivilliga
medlarna som deltog framhöll att det
finns många fördelar med ett system
med frivilliga medlare, framför allt
att parterna själva uppmuntras utarbeta en egen lösning på sin konflikt
och inte förväntar sig att de frivilliga
medlarna ska sitta på en lösning.
Våld i nära relationer var ett tema
som togs upp av föreläsaren Christina
Wiknér-Löthman. Medling i våld i

nära relationer är tillåtet i en begränsad utsträckning - endast polis och
åklagare kan ta initiativ till medling
i sådana ärenden. Normalt krävs att
medlare genomgått specialutbildning gällande medling i våld i nära
relationer innan de får medla sådana
ärenden.
Som ett resultat av fortbildningen i
Mariehamn planeras nu vidare utbildning på svenska om medling i våld

i nära relationer i samarbete mellan
Ålands och Åbo medlingsbyrå.
Frågan om huruvida det är lämpligt
att medla i fall av nära relation har
debatterats flitigt både på Åland och i
riket. Amnesty i Finland har upprätthållit en elektronisk appell för att
förbjuda medling i fall av våld i nära
relationer. På Åland diskuteras frågan
bland annat i medlingskommissionen
och av Ålands fredsinstituts styrelse.

Ålands fredsinstitut ingår i flera nätverk med koppling till EU:s
ungdomsprogram. Inom ramen för dessa nätverk ges möjlighet
att delta i samt arrangera olika ungdomsutbyten. Syftet med
ungdomsutbytena är dels att ge åländska ungdomar möjlighet
att bekanta sig med människor från andra kulturer, dels att
sprida kunskap om fred och fredlig konfliktlösning.
Ålands fredsinstitut är såväl sändande som mottagande organisation för europeisk volontärtjänst (EVS). Syftet med EVS
är att utveckla solidaritet och främja aktivt medborgarskap och
ömsesidig förståelse mellan ungdomar. Förutom att vara till
nytta för lokalsamhället ska volontärerna lära sig nya färdigheter och språk samt upptäcka andra kulturer.
Som den enda ackrediterade organisationen på Åland har
Fredsinstitutet hittills erbjudit stöd till alla åländska ungdomar
som har visat intresse för EVS. Under 2011 har fredsinstitutet
arbetat för att få en klarare EVS-profil med fokus på samarbeten med redan etablerade partnerorganisationer.
Till höger volontären Gunel Isakova från Azerbajdzjan.
Nedan några av hennes bilder från Åland

Intervju med doktor Henrik Elonheimo publicerad i samband med de svenskspråkiga medlingsdagarna. Faximil från tidningen Åland 15.9.2011

Ålands medlingsbyrå 2011
Sedan hösten 2006 erbjuder Ålands medlingsbyrå
medling mellan parter vid brott och i vissa tvister.
Medlingen är lagstadgad och Statens ämbetsverk på
Åland upphandlar medlingstjänsterna av fredsinstitutet. Fredsinstitutets avtal med ämbetsverket förlängs
med ett år åt gången om ingen av parterna säger upp
det. Verksamheten leds av en halvtidsanställd medlingsansvarig.
Under 2011 inkom till Ålands medlingsbyrå 29
medlingsinitiativ, varav 25 stycken från polisen. I
två fall togs medlingsinitiativet av en part i ärendet,
i ett fall av åklagaren och i ett fall av en skolmyndig-
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het. Medlingsbyrån tog upp 22 av dessa ärenden för
medling. Totalt 24 medlingsmöten hölls under året. I
18 ärenden resulterade medlingen i ett avtal mellan
parterna.
I övrigt har verksamheten under år 2011 haft som målsättning att stärka kontakterna till medlare, medlingsbyråer och organisationer i fastlandet och i Sverige, att
sprida information om medlingsbyrån till allmänheten
samt att stödja de frivilliga medlarna och genom fortbildning stärka dessa i deras roll som medlare.
Medlingsbyrån finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet.

Fredsinstitutets volontärer
Under 2011 tog Ålands fredinstitut emot tre
volontärer och sände en volontär för tjänstgöring utomlands.
Jeanette Mauricio (Spanien) är journalist och
arbetade som volontär på Fredsinstitutet från
augusti 2010 till maj 2011. Hon arbetade främst
med kommunikation och genusfrågor. Jeanette
har en masterexamen i mänskliga rättigheter
och även en masterexamen i genusstudier vid
Complutense Universitet i Spanien samt en magisterutbildning i journalistik från San Marcos
Nationaluniversitet i Peru.
Lukrecija Bielskyte (Litauen) var EVSvolontär vid Ålands Fredsinstitut från augusti
2010 till maj 2011. Lukrecija är utbildad filolog
(språkvetare) vid Vilnius Universitet och hennes huvudämnen är svenska och litteratur.

Under sin tid på Ålands fredsinstitut arbetade
hon med EVS och närområdessamarbete och
hon var framförallt ansvarig för kontakterna
mellan Åland och Litauen.
Gunel Isakova (Azerbajdzjan) är volontär
på fredsinstitutet från september 2011 till juni
2012. Hon ska arbeta på fredsinstitutet under
närmare ett år inom projektet Open Doors
(empowerment för unga kvinnor i Azerbajdzjan) samt med att utveckla nya projekt. Gunel
studerar internationella relationer vid Bakus
slaviska universitet.
I februari 2011 åkte Moa Rytterstedt , 17 år
från Åland, som volontär till Leipzig i Tyskland
för att arbeta på förskolan FAIRbund e.V under
sju månader.

Jeanette

Lukrecija

Gunel
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Seminarier

Information och påverkan
Ålands fredsinstitut vill påverka samhällsutvecklingen
i fredlig riktning, såväl lokalt som internationellt.
Fredsinstitutet vill därför sprida information om sin
verksamhet och expertis såväl lokalt som internationellt samt informera och påverka samhällsdebatten i
frågor som ligger inom fredsinstitutets kärnområden.

Vi ger ut publikationer i form av böcker och rapporter,
ordnar seminarier och föreläsningar, skriver debattartiklar och blogginlägg och informerar om vår verksamhet på hemsidan www.peace.ax, på facebook och
genom digitala nyhetsbrev.

Hemsidan www.peace.ax
Under 2011 registrerades totalt 17,335 besökare och 29,808
besök på www.peace.ax. Under 2011 publicerades 11 blogginlägg på den åländska fredsbloggen som skrivs av fredsinstitutets nuvarande eller tidigare personal, gästforskare och
styrelseledamöter eller av inbjudna gästskribenter.
Fredsinstitutet har också i olika sammanhang börjat använda
sig av facebook för kommunikation, såväl öppet som för särskilda grupper.

Nyhetsbrev

Öppet referensbibliotek
Fredsinstitutets referensbibliotek ingår i den
åländska biblioteksdatabasen Katrina och bokbeståndet är därmed tillgängligt för allmänheten.
Under året har biblioteket kompletterats med
speciallitteratur inom områden som är relevanta
för fredsinstitutets verksamhet. Biblioteket innehåller 1682 titlar.
Fredsinstitutets online-databas har under året
kompletterats med ytterligare material och innehåller nu 2235 dokument.
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Fredsinstitutet sänder per e-post
gratis nyhetsbrev till prenumeranter och information till
relevanta aktörer. Under 2011
skickades fyra nyhetsbrev ut till
institutets kontakter.
Besökare tillfrågas om de vill bli
prenumeranter, och den som vill
prenumerera kan anmäla sig via
hemsidan www.peace.ax.

Debattartiklar
Fredsinstitutet bedriver påverksansarbete genom att erbjuda debattartiklar till olika tidningar. Målsättningen är att publicera 4-5 artiklar
under året. Under 2011 publicerades
åtta opinionsartiklar i de lokala medierna och en i finländska hufvudstadsbladet. Artiklarna behandlade
bland annat förebyggande arbete
mot sexuellt våld, hembygdsrättens
förhållande till finländskt medborgarskap och varför det är viktigt att
prata om fred.

Nätverk, besök och samarbeten
Ålands fredsinstitutet vill sprida sin kunskap, utbyta kunskap
med organisationer och personer som besitter kunskap inom
fredsinstitutets arbetsområden samt etablera samarbeten och
vinna stöd hos personer och organisationer som kan främja
verksamheten.
Fredsinstitutet tar emot lokala, nordiska och internationella
besökare och anpassar informationen efter behov.
Ett viktigt led i informations- och i forskningsarbete är deltagandet i olika nätverk samt synligheten vid utvalda konferenser och möten. Bland de nätverk fredsinstitutet deltar i kan
nämnas institutets konsultativa status inom FN, vid det ekonomiska och sociala rådet ECOSOC, kontaktgruppen mellan
Ålands landskapsregering och utrikesministeriet där Ålands
fredsinstituts direktör deltar samt Finlands fredsförbund, där
administrationschef Bror Myllykoski är styrelseledamot.
Alla de projekt där fredsinstitutet är involverat bygger också
på tätt samarbete med andra organisationer, såväl på internationell som lokal nivå. Som exempel kan nämnas deltagande i
projektet Fredsfostran, samarbete med institutionen för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi och det långvariga samarbetet mellan Ålands fredsinstitut, Emmaus Åland och Center för
kvinnor och barn, Nendre i Litauen.

Förutom i egna opinionsartiklar eller annonser omnämndes
Ålands fredsinstitut 76 gånger i
åländsk lokalmedia under 2011.
Ålands fredsinstitut bidrog också
vid tre tillfällen med artiklar om
sin verksamhet till Fredsposten.
Ålands fredsinstituts medarbetare
Jenny Jonstoij och Justina Donielaite blev ombedda att medverka
som gästskribenter för Tidningen
Ålands sommarledare.

Ålands fredsinstitut anordnar
seminarier, konferenser, föreläsningar och diskussioner om aktuella
frågeställningar som är relevanta
för fredsinstitutets arbete. Fredsinstitutets forskare och övrig personal
deltar också i seminarier som ordnas
av andra aktörer, såväl på Åland som
utomlands.
Fredsinstitutet arrangerade under
2011 på egen hand eller i samarbete
med andra aktörer sju seminarier
lokalt på Åland. Institutets personal
deltog som talare vid nio externa
seminarier.
Planerna på att anordna ett seminarium i antingen Stockholm eller
Helsingfors fick skjutas upp till 2012
och 2013.
Några arrangemang 2011:
7.3.2011 Paneldebatt: Hur kan sexuellt våld förebyggas?
21.3.2011 Anti-rasismdagen: Diskussion om rasism i samarbete med
Ålands mångkulturella förening.
24.3.2011 Inför Ålands demilitariseringsdag: Ålands demilitarisering
och neutralisering: öppna frågor och
aktuella utmaningar.
10-11.9.2011 De årligen återkommande svenskspråkiga medlingsdagarna
anordnades i Mariehamn.
3.10.2011 Diskussionstillfälle om
tjej- och killgrupper tillsammans
med tjej- och killgruppsledare,i samarbete med Folkhälsan på Åland.
1.11.2011 Närmare 100 personer från
många länder samlades i Mariehamn
för den internationella konferensen
”Ålandsexemplet och dess komponenter - betydelse för internationell
konfliktlösning”.

Jenny Jonstoij som gästskribent för
Tidningen Ålands sommarledare,
faximil från 4.8.2011

Journalistbesök
20-21.8.2011 fick Åland besök av en
grupp kvinnliga journalister från
Afghanistan, som besökte Finland i
samarbete med Kvinnliga journalister r.f. och projektet ”Learning together”. Sällskapet besökte Ålands
fredsinstitut för att lära sig mer
om Åland och om fredsinstitutets
genusarbete samt Ålandstidningens
redaktion för erfarenhetsutbyte
med lokalt verksamma kvinnliga
journalister.
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Personal
Styrelsen utser fredsinstitutets personal på förslag från direktören. Under 2011 hade fredsinstitutet 7,45 årstjänster, fördelade på ett tjugotal
personer med olika anställningsförhållanden.
Anställda:
Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör, 80 %
Susann Simolin, informationsansvarig, 75 – 100 %
Bror Myllykoski, administrationschef, 100 %
Heidi Öst, forskare, medlingsansvarig, 80-100%
Sarah Stephan, forskare, projektledare 50 – 100 %, tjänstledig
01.03 – 14.09
John Knight, bibliotekarie, 13,5 %
Denis Nazarenko, forskningsassistent, 50 %, 1.1 – 30.6
Fredrik Karlsson, bokförare, timanställd
Frans Jansson, städare, timanställd, 1.1 – 30.6
Signe Jansson, städare, timanställd, 1.7 –
Projektanställda:
Jenny Jonstoij, projektledare, 100 %
Ulrika Navier, projektledare, projektassistent 40 – 100 %
Golnar Bahar, forskningsassistent, 50 %
Gunilla Björkman-Bobb, ekonomiansvarig, 70 – 80 %, 1.1 –
31.7
Justina Donielaite, projektledare, 45 %, föräldraledig 1.1 – 28.2
Ann-Louise Idman, ekonomiansvarig, 70 %, 1.11 – 31.12
Projektanställda forskare, ELDIA:
Petra Granholm, Ålands fredsinstitut
Anders Fogelklou, Uppsala Universitet
Lisa Grans, Åbo Akademi
Marianne Meiorg, Estonian Human Rights Center
Petra Roter, University of Ljubliana
Dewa Zwitter, University of Graz

Praktikanter
Ålands fredsinstitut ser praktikantverksamhet som en möjlighet att stötta utbildning och kompetensutveckling inom
fredsinstitutets intresseområden och tar årligen emot ett flertal
praktikanter, huvudsakligen högskolestuderande.
Sommaren 2011 hade fredsinstitutet tre högskolepraktikanter.
Charlotte Winberg, pol. kand. med huvudämne folkrätt vid
Åbo Akademi, assisterade i arbetet med en publikation och
konferens om Ålandsexemplet och arbetade också vid Ålands
medlingsbyrå. Martha Hannus, som annars läser ett internationellt mastersprogram i statsvetenskap, ekonomi och globala
studier i Göteborg arbetade som projektassistent inom forskningsprojektet ELDIA samt med Fredsinstitutets informationsutveckling. Lovisa Helgoson Arlid har varit projektledare och
samordnare för samtalsgruppsprojekt inom Rädda Barnen samt
har erfarenhet som föreläsare inom genus- och jämställdhetsämnet och arbetade främst inom projektet ”Utmana könsroller
för att motverka sexslaveri”. Lovisa har en kandidatexamen i
beteendevetenskap med psykologi som huvudämne från Uppsala universitet.
Under hösten började Vincent Okeyo praktisera två dagar i
veckan på fredsinstitutet. Pratiken görs inom utbildningen
integration.ax vid Ålands medborgarinstitut.
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Finansiering

Kostnader 2011

Ålands fredsinstituts
budget höjdes från
578.113 euro år 2010,
till 591.136 euro 2011,
alltså med drygt två
procent.
Fredsinstitutet har under 2011
fått EU-stöd för två stora
projekt. Då dessa stora projekt
ställt höga krav på grundfunktionerna har 2011 varit en utmaning när det gäller resurser
för nödvändiga kanslifunktioner.
Institutets grundfunktioner
såsom lokaler och kansli, personaladministration, styrelsens
arbete, budgetering, redovisning och verksamhetsplanering
samt planering av nya projekt
och samarbeten utgör en grund
för genomförandet av all annan
verksamhet samt ger förutsättningar för att dra in extern
finansiering för olika projekt.
Fredsinstitutets framsteg
inom samtliga verksamhetsområden har följts av utmaningar
rörande den finansiella likviditeten som visat på sårbarheten i
en liten organisation som är avhängig av snabb återbetalning
av kostnader inom olika projekt
och av en stabil grundfinansiering. Ålands fredsinstituts
styrelse beslöt att en checkräkningskredit skulle kunna
säkerställa likviditeten under
perioder av stor eftersläpning
av beviljade bidrag. Denna
möjlighet utnyttjades under
andra halvåret 2011. Samtidigt
har fredsinstitutets styrelse
och direktör inlett diskussioner med landskapsregeringen
beträffande Interreg-programmets utformning och negativa
effekter på mindre organisation
samt presenterat förslag för hur
programmet ska kunna förbättras och utnyttjas av åländska
aktörer. Även EUs 7e ramprogram för forskning har visat på
eftersläpning i betalningen av
beviljade bidrag under 2011.

1. Grundfunktioner			
2. Seminarier och ungdomsutbyte		
3. Internationella empowermentprojekt
4. Forskning				
5. Utbildning				
6. Medlingsverksamhet			
7. Information och publikationer		
8. Volontärsverksamhet			
9. Biblioteksverksamhet			
			
Totalt:		

113 774		
15 145		
226 899		
122 976		
26 988		
30 331		
24 513		
25 571		
4 939		
591 136		

19 %
3%
38 %
21 %
5%
5%
4%
4%
1%
100 %

Intäkter 2011

1. Utrikesministeriet			
16 872		
2. Undervisningsministeriet		
9 000		
3. PAF						
117 000		
4. Mariehamns Stad			
16 000		
5. CIMO				
24 740		
6. EU:s 7 ram, Central Baltic och ELDIA		
253 011		
7. Nordiska Ministerrådet			
49 522		
8. Länsstyrelsen					
24 943		
9. Övriga intäkter, sålda tjänster, hyresintäkter m.m.72 711		
				
Totalt:		
583 779		

3%
2%
20 %
3%
4%
43 %
8%
4%
12 %
100 %
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Nyhetsbrev
Fredsinstitutet sänder per e-post gratis nyhetsbrev till
prenumeranter 4-5 gånger per år.
För prenumeration registrera dig på www.peace.ax.

Ålands fredsfond
Ålands fredsfond är inrättad av Ålands
fredsinstitut med ändamål att stöda
fredsarbete. När fredsfonden har förkovrats kan räntan på fonderade medel
beviljas som stöd till ändamål som
styrelsen beslutar om. Fredsfondens
medel kan även användas för specialändamål, till exempel vid kondoleans
för specifikt ändamål.
Syftet med fredsfonden är att stöda
fredsarbete.

The Åland Islands Peace Institute
www.peace.ax

Ålands fredsinstitut
The Åland Islands Peace Institute
Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570, Fax +358 18 21026
peace@peace.ax

Inbetalning kan göras till:
Andelsbanken 557804-57 52 48
IBAN: FI45 5578 0450 0752 48
BIC: OKOYFIHH
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
Fredsadresser finns i alla banker samt
på begravningsbyråerna på Åland.
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