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År 2012 har varit ett jubileumsår för Ålands fredsinstitut
men samtidigt har situationen i många delar av världen
varit allt annat än fredlig. Krig, inbördeskrig, ökade säkerhetspolitiska spänningar och odemokratiska tendenser
har vi sett tydliga tecken av både i Europa och i resten av
världen, trots den fortsatta kraften i den arabiska samhällsförändringen och några positiva framsteg för freden
såsom i Colombia.
År 2012 var ett år som har gått så fort och har varit så
intensivt och innehållsrikt att det känns för Ålands
fredsinstitut som ett decennium i fråga om erfarenheter, kunskaper och nya kontakter. Höjdpunkterna
har varit många, både stora och små. Personalen har
kunnat koncentrera sig på sitt arbete, dvs. kunskapsutvecklingen, informationen och nätverksfrämjande
till förmån för varaktig fred när frågan om lokaler för
Ålands fredsinstitut löstes genom landskapsregeringens
generösa donation av fastigheten i samband med fredsinstitutets 20-årsjubileum.
Kunskapen och diskussionen om Ålandsexemplet har
förts utanför Åland genom resultaten av forskningen i
boken som publicerades i slutet av år 2011. Presentationer, seminarier och diskussioner har hållits i Helsingfors, Genève, Bryssel, Valencia och Flensburg i samarbete med många olika forskningsinstitutioner och andra
aktörer. Kunskapen i boken har utvecklats vidare och i
nya riktningar genom redigering av ett specialnummer
i en internationell vetenskaplig tidskrift som ska ges
ut våren 2013. Planering har påbörjats för olika former
av kurser och informationspaket på basis av all denna
kunskap.
Forskningen om minoritetsspråk och flerspråkighet i

Europa (ELDIA) har publicerats i ett flertal rapporter och
konferensen i september 2012 presenterade resultaten
även på Åland.
Närvaron i det åländska samhället är viktig för Ålands
fredsinstitut, eftersom det ingår i utgångspunkten för vårt
arbete att vi ska verka både internationellt och på Åland
och att bemäktande (empowerment) behövs både lokalt
och globalt. Här har projektet Fair Sex varit en stor insats
under år 2012. Projektet har inkluderat fortbildning om
arbete mot sexuella trakasserier och sexuellt våld för alla
lärare på högstadie- och gymnasienivå samt workshops
om sex och relationer med samtliga elever i årskurs 2 på
gymnasiet på Åland.
Under jubileumsåret har Ålands fredsinstitut mer än
någonsin känts som en samlingspunkt och nätverksskapare. Metodsymposiet om jämställdhet i maj månad förde
samman kvinnor och män från hela Östersjöområdet och
Azerbajdzjan. Deltagarna från de baltiska länderna fungerade som viktiga inspiratörer och kunskapskällor och de
långa partnerskapen mellan Åland och de baltiska länderna visade vikten av kontinuitet och kunskapsutveckling
även inom detta område. Det internationella fredsmötet
Voices for Peace gav möjlighet åt musiker, journalister och
fredsmänniskor från Armenien, Azerbajdzjan, Storbritannien, Åland, Sverige och Finland att träffas och lära sig av
varandra. Mötena resulterade i en fin teaterföreställning
och en glädjefylld konsert.
Hårt arbete, fantastiska människor och mycket glädje
utmärker detta år.
Sia Spiliopoulou Åkermark
Direktör för Ålands fredsinstitut
Docent i folkrätt
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Styrelsens arbete 2012
Under 2012 har styrelsen bland annat bildat ett fastighetsbolag, antagit en policy om medling i fall av våld i nära relation och skrivit en debattartikel om fredsinstitutets oberoende
ställning.
Ålands fredsinstitut är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse.
Institutets styrelse fattar beslut om
den övergripande verksamheten. Styrelsen består av sju till tio medlemmar och mandatperioden är två år.
Ålands fredsinstituts styrelse fick
2012 en ny styrelsemedlem. Styrelsemedlem Sunniva Hansson har varit
ett fint stöd för fredsinstitutet genom
sina elektroniska kommentarer och
råd, men arbetet i London utgör ett
hinder för deltagande i styrelsens möten. Sunniva kvarstår som informell
rådgivare för fredsinstitutet.
För att stärka kopplingen till ungdomsfrågor och det civila samhället
på Åland valdes Lotta Angergård till
ny styrelseledamot. Lotta arbetar som
landskapsregeringens ungdomskonsulent. Hon har tidigare haft många
uppdrag inom tredje sektorn.
Under 2012 har styrelsen sammanträtt fem gånger. Förutom ärenden
av löpande karaktär har styrelsen
under året behandlat många frågor
relaterade till fastigheten. Ålands
lagting beslöt under året att överlåta
fastigheten Storagatan 23/Hamngatan
4 i Mariehamn avgiftsfritt till Ålands
fredsinstitut. Fredsinstitutet bildade
under året ett fastighetsbolag vid
namn Fredsfast AB som handhar alla
fastighetsfrågor.
Styrelsen har också behandlat frågor av mer tematisk karaktär. Bland
annat har frågan om hur Ålands
fredsinstitut ställer sig till medling
vid våld i nära relation diskuterats.
En policy gällande medling vid fall
av våld i nära relation togs fram och
fastställdes.
Med anledning av en kolumn i tidningen Åland om demilitariseringen
som ett vänsterprojekt och där fredsinstitutet omnämndes såg sig styrelsen föranledd att skriva en debattartikel, med förtydliganden både om
fredsinstitutets ställning som politiskt
oberoende och om demilitariseringen
och neutraliseringens positioner.
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Faximil från tidningen Åland 17.1 (t.v),
27.1 (ovan) samt 14.11.2012 (nedan).

Styrelsens ledamöter

Barbro Sundback, ordförande. Lagtingsledamot, tidigare talman i Ålands
lagting.
Leena Lindqvist, vice ordförande. Egenföretagare, utbildad socialarbetare,
terapeut, pol. mag. i internationella relationer.
Lotta Angergård. Statsvetare med bakgrund inom såväl offentliga som tredje
sektorn. Ungdomskonsulent vid Ålands landskapsregering.
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.
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 fredsoch konfliktforskning.
Pär Stenbäck. Oberoende övervakare, Internationella Röda Kors- och Röda
Halvmånen-rörelsen, Israel-Palestina (MDA-PRCS). 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
komponenter - 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.
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Jubileumsåret 2012
År 2012 fyllde fredsinstitutet 20 år. Detta firades på olika sätt vid flera tillfällen under året
genom öppna programpunkter dit allmänheten välkomnades. Fredsinstitutet lanserade
bland annat ett eget frimärke med specialstämpel, höll gårdsfest och höll seminarium om
en rapport om processen som ledde till institutets grundande.

Gårdsfesten ...
Trots regnet blev Ålands fredsinstitutets födelsedagstillställning i form av en gårdsfest lördagen den 9 juni 2012
lyckad. Ett 70-tal gäster minglade, åt snittar, lyssnade på
musik med Berry High och tittade på en utställning om
Ålands fredsinstituts historia i form av tidningsurklipp
uppsatta längs en tidslinje.
Kansliminister Gun-Mari Lindholm överräckte en guldnyckel i kartong till fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark som symbol för överlämnandet av fastighe-

ten Främmanberg 8-12 på Hamngatan 4, som donerades
till Ålands fredsinstitut av landskapsregeringen.
Gårdsfesten sammanföll med Ålands självstyrelses
90-årsjubileum och Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör för Ålands fredsinstitut, fick senare på dagen emotta
Ålands självstyrelses jubileumsmedalj, som erkänsla för
framgångsrik verksamhet till gagn för Åland.

xx/xx

Historiken ...
Den 25 oktober 2012 - på dagen 20 år efter att
Ålands fredsförening grundade stiftelsen Ålands
fredsinstitut - lanserades rapporten ”Ett fredsinstitut
på Åland” på ett seminarium i Mariehamns stadsbibliotek.
På seminariet presenterade rapportförfattaren
Martha Hannus rapporten, som ges ut på svenska
och engelska inom rapportserien Rapport från
Ålands fredsinstitut – Report from the Åland Islands
Peace Institute. Rapporten handlar om processen
som ledde fram till ett fredsinstitut. Denna process
präglades av olika visioner om civilsamhällets roll,
olika syn på vad fred är och kan vara och på förhållandet mellan riket och Åland. Rapporten finns för
nedladdning på fredsinstitutets hemsida, på svenska
och engelska. Där finns även en blogg som Martha
Hannus skrivit på temat.

Frimärket ...

Förslag på specialstämpel Fredsinstitutet 20 år 2012
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På Ålands demilitariseringsAMN 3 0 . 3
dag den 30 mars gav Ålands
.
EH
fredsinstitut ut ett eget frimärke med specialstämpel.
Frimärket är designat av
konstnären Amanda ChanD
ST
freau, en finlandssvensk konstS F
RE D SIN
när uppvuxen på Åland.
Så här beskriver hon själv
sina tankar bakom frimärksmotivet:
”Bilden för 20-års jubileet på Ålands Fredsinstitut
tecknade jag i humoristisk anda. Jag lät Åland ha en
synlig position på bilden, utmärkande såsom dess
ställning inom fredsfrågor. Eftersom det var frågan
om ett jubileum, tänkte jag på firande och fest, och
hur en svärm trötta fredsduvor återvänder hem efter
ett stort kalas på Ålands fredsinstitut!”
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Ålandsexemplet på turné
Ett av fredsinstitutets viktigaste uppdrag är att analysera och bidra med kunskap om
Ålandsexemplet och dess användbarhet inom internationell konfliktlösning. Under 2012
har fredsinstitutet bidragit till diskussioner om Ålandsexemplet och självstyrelselösningar i
bredare bemärkelse i flera seminarier utanför Åland

Forskning om Ålandsexemplet
Fredsinstitutets forskning och publicering om Ålandsexemplet har utvecklats vidare
och i nya riktningar genom redigering av ett specialnummer i en internationell vetenskaplig tidskrift (International Journal of Minority and Group Rights) som ges ut våren
2013. Ålands fredsinstituts forskare, Sia Spiliopoulou Åkermark och Sarah Stephan,
har i denna volym redigerat åtta texter skrivna av väletablerade forskare som diskuterar
självstyrelseinstitutet som verktyg för lösning av konflikter.
Lärdomar och reflektioner utgående ifrån boken ’The Åland Example and Its
Components’ har sammanfattats i en rapport på svenska som gavs ut som Rapport
nummer 1 - 2012 i fredsinstitutets rapportserie. Den är författad av Heidi Öst och har
titeln Ålandsexemplets komplexitet, flexibilitet och kontinuitet. Rapporten presenterades, på Ålands demilitariseringsdag 30 mars, för ledamöterna i Ålands lagting.

Fredsinstitutets direktör president för Europarådskommitté

Ålandsexemplet i Helsingfors. Erkki Tuomioja, Johannes Koskinen, Britt Lundberg, Roger Jansson och Camilla Gunell.

Helsingfors

Den 10 april 2012 anordnades ett
seminarium om Ålandsexemplet
i Finlands riksdag i Helsingfors.
Seminariet arrangerades i ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut och
Utrikespolitiska institutet med stöd
av riksdagens grundlagsutskott. Seminariet hölls på engelska med titeln
”The Prospects of the Åland Example
as a tool of Nordic Peace Mediation
- Tackling Identity Conflicts, Autonomy and Minority Rights”. Tjänstemän, politiker, forskare och diplomater var bland deltagarna på det
välbesökta seminariet. Huvudtalare
var utrikesminister Erkki Tuomioja
och bland de övriga talarna fanns
Johannes Koskinen, ordförande för
grundlagsutskottet, Ålands lagtings
talman Britt Lundberg, doktor Kristine Höglund, docent vid institutionen
för freds- och konfliktforskning vid
Uppsala universitet, ambassadör Kai
Eide, Norge, Ålands fredsinstituts
direktör Sia Spiliopoulou Åkermark,
samt Elisabeth Nauclér, ledamot i
Finlands riksdag. Moderator var
doktor Teija Tiilikainen, direktör för
Utrikespolitiska institutet.
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Genève

Finlands ständiga representation i Genève och Centret för säkerhetspolitik
i Genève (GCSP) arrangerade den 19
juni 2012 ett internationellt symposium om utmaningar och möjligheter
för fredsmedling nittio år efter att Nationernas förbund löste Ålandsfrågan.
Huvudtalare var Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja. Ålands lantråd
Camilla Gunell var en av öppningstalarna och Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark deltog
i panelen. Fredsinstitutets direktör
talade om de centrala förutsättningarna och delarna för Ålandslösningen
och deras beständiga relevans för
internationell konfliktlösning idag.

Bryssel

Den 2 oktober 2012 anordnades
seminariet ”90 Years of Autonomy:
The Åland Example as a Tool for
Resolving Conflicts” i Europaparlamentet i Bryssel. Seminariet arrangerades av Ålands landskapsregering
i samarbete med Finlands utrikesministerium och Finlands ständiga
representation i EU. Det diskuterade hur Ålandsexemplet och dess
komponenter kan användas inom
medling och i konfliktsituationer och
hur man kan utöka Ålandsexemplets
användningsområden inom EU.
Huvudtalare var Paavo Lipponen,
tidigare Finlands statsminister. Fredsinstitutets direktör, Sia Spiliopoulou
Åkermark, fungerade som moderator
för en panel bestående av Elisabeth
Nauclér, Ålands riksdagsledamot i
Finlands riksdag, Nils Torvalds, ledamot i Europaparlamentet för Finland
och Kinga Gál, ledamot i Europaparlamentet för Ungern.

Sia Spiliopoulou Åkermark valdes den 9 oktober till president
för Europarådets kommitté för ramkonventionen om nationella minoriteter. Sia Spiliopoulou Åkermark har redan tidigare
utsetts till svensk expert i kommittén för två mandatperioder,
först 2002-2006 och senare även för 2010-2014. Hennes nya
post som president innebär att fredsinstitutets direktör under
de två kommande åren leder det omfattande övervakningsarbetet i frågor som rör personer som tillhör nationella minoriteter runt om i Europa, dvs. i de 39 stater som har ratificerat
Ramkonventionen om nationella minoriteter och även i den
internationella administrationen UNMIK i Kosovo.

Folkrätten och territoriella autonomier
Varför visar folkrätten så lite intresse för frågor beträffande
institutionella lösningar och framgångar såväl som misslyckanden
rörande territoriella autonomier? Denna fråga ställdes av direktör
Sia Spiliopoulou Åkermark i ett anförande och paneldebatt vid
Europeiska folkrättsföreningens konferens i Valencia (Spanien) i
september 2012. På konferensen deltog folkrättsjurister från hela
Europa och ett fåtal deltagare från utvecklingsländer och från
andra kontinenter.

Presentationer om Ålandsexemplet
13-15.9.2012 Sarah Stephan föreläste om Ålandsexemplet inom sommarskolan ”National minorities and
border regions“ samt på konferensen ”Autonomy arrangements around the world” vid European Centre for Minority
Issues (ECMI) Flensburg, Tyskland.
28.5.2012 Presentation av Ålandsexemplet för deltagare
i kursen International Training Programme (ITP) on
Peace and Security in Africa (PASA). Kursen finansieras
av svenska Sida, och organiseras av Uppsala freds- och
konlikt, tillsammans med African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) samt det svenska
konsultföretaget Indevelop.
26.10.2012 Heldagskurs om Ålandsexemplet för Sidas
internationella utbildningsprogram (ITP) i ”Human Rights,
Peace and Security” med deltagare från Liberia, Sierra
Leone, Östtimor, Colombia och Kambodja.

Forskarrådet
Forskarrådet har haft ett sammanträde under
året. Forskarrådet är rådgivande organ till
styrelsen och utgör en resurs och en kvalitetssäkringsfunktion för fredsinstitutets forskning. Ålands fredsinstituts forskarråd bestod
under 2012 av styrelsemedlemmarna KjellÅke Nordquist (ordförande), Nils-Gustaf
Eriksson och Mikael Wigell. Fredsinstitutets
direktör leder forskningsverksamheten och
fungerar som sekreterare för forskarrådet.

Wigell, Nordquist, Eriksson
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Opinionsbildning för fredlig
samhällsutveckling
Ålands fredsinstitut vill påverka samhällsutvecklingen i fredlig riktning genom att vidga
samtalet om vad som skapar fred i våra samhällen, lokalt, regionalt och internationellt.
Under 2012 har fredsinstitutet varit aktivt i debatter och diskussioner om bland annat
Ålands demilitarisering och neutralisering, internationell medling och nordisk fred.
Under 2012 har fredsinstitutet deltagit i den nationella
koordinatorsgruppen för fredsmäkling som initierats av
Finlands utrikesministerium som ett forum för informationsutbyte mellan tjänstemän och civilsamhället. Där
har fredsinstitutet lyft fram möjligheterna att använda
Ålandsexemplet inom internationell fredsmedling. Frågan
har diskuterats även inom kontaktgruppen mellan Ålands
landskapsregering och utrikesministeriet där Ålands fredsinstituts direktör deltar. Internationell medling har också
diskuterats i två blogginlägg i ”Den åländska fredsbloggen”
som finns på fredsinstitutets hemsida www.peace.ax.
På nordisk nivå har Ålands fredsinstitut i samarbete
med Ålands delegation inom det officiella nordiska
samarbetet föreslagit Åland som en mötesplats för ett
återkommande nordiskt fredsforum. Några av de frågor
fredsinstitutet vill diskutera är: Hur kan Norden och nordiskt samarbete utvecklas i fredlig(a) riktning(ar) internt,
vilken relation har det utökade nordiska samarbetet om
försvars- och säkerhetsfrågor till ett fredsperspektiv, hur
kan fredliga förhållningssätt förankras inom Norden och
hur kan nordiska erfarenheter bidra till fredliga lösningar
av konflikter runt om i världen?
Debattartikeln ”Nordens fredsprofil måste diskuteras”

publicerades i december i Hufvudstadsbladet samt i de två
åländska lokaltidningarna. Informationsansvariga Susann Simolin deltog i december som inledare i seminariet
”Säkerhetspolitik i Norden idag och i morgon” arrangerat
i Helsingfors av Centrum för Nordenstudier, CENS. Hon
anlade där ett fredsperspektiv på nordiskt samarbete.
Direktör Sia Spiliopoulou Åkermark deltog som inbjuden
expert i Europaparlamentets workshop i Bryssel om ett
europeiskt fredsinstitut. Tankar från mötet finns i hennes
blogginlägg ”What directions for the EU role in peace processes?” som publicerats i den åländska fredsbloggen. På
hemsidan finns också det PM hon presenterade vid mötet.
På lokal nivå har fredsinstitutet debatterat demilitariseringen och neutraliseringen och deras betydelse bland
annat genom deltagande i ett lokalt seminarium arrangerat
av Bomarsundssällskapet, genom blogginlägg samt i två
debattartiklar som publicerats i lokala medier.
Under året började planeringen för att sända representanter till FN:s kvinnokommissions session i New York
2013. Detta planeras inom ramen för institutets konsultativa status inom FN:s ekonomiska och sociala råd ECOSOC.

Under 2012 distribuerades tre elektroniska nyhetsbrev på svenska och engelska. På hemsidan www.peace.ax och
fredsinstitutets facebooksida publicerades nyheter 1-2 gånger i veckan. Under året publicerades fyra debattartiklar i
åländska lokaltidningar, eller som här i rikstidningen Hufvudstadsbladet.
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Forskare Sarah Stephan presenterar sina resultat på språkkonferensen som anordnades på Åland i september.

Minoritetsspråk i fokus vid
internationell konferens på Åland
Den 27 september 2012 stod Ålands fredsinstitut som värd för forskningskonferensen
”Changing Linguistic Landscapes. Languages, Law and Multilingualism in Context”.
Konferensen anordnades inom projektet ELDIA, “European Language
Diversity for All”. Trettioåtta deltagare, forskare och andra språkintresserade, samlades på Alandica i Mariehamn for att ta del i tre paneldebatter.
Som huvudföreläsare deltog Fernand
de Varennes (Peking University),
Reetta Toivanen (Helsingfors Universitet) och fredsinstitutets direktör Sia
Spiliopoulou Åkermark. Under konferensen diskuterades bland annat hur
den språkliga mångfalden fungerar i
praktiken och hur juridik kan stärka
flerspråkighet och språkens mångfald.
Projektet ELDIA pågår mellan mars
2010 och juli 2013 och får projektstöd inom EU:s sjunde ramprogram
för forskning. Forskargruppen har
undersökt situationen för finno-ugriska 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, dvs. språk som inte
tidigare analyserats i någon större
omfattning. Genom att välja ett stort
antal språk inom samma språkfamilj
och i olika länder hoppas forskarna
kunna maximera lärdomarna.
Nio forskare, av vilka tre verksamma på Ålands fredsinstitut, har
arbetat med den juridiska, politiska

och institutionella delen av projektet.
De har samarbetat med sociolingvister och sociologer i Tyskland, Sverige,
Finland, Norge, Estland, Ryssland,
Slovenien och Österrike. Alla de berörda ländernas och språkens rättsliga
ramverk har kartlagts i rapportform.
Under året publicerades sju rapporter
elektroniskt inom serien ”Working
Papers in European Language Diversity”. Även en jämförande rapport om
det rättsliga ramverkets kvalitet och
effektivitet i fråga om språkskydd
har skrivits i syfte att kritiskt granska
trender och strukturella problem.
Den jämförande rapporten kommer
att utgöra en komponent i projektets
slutpublikation där lingvistiska och
juridiska aspekter kombineras.
I anslutning till konferensen ägde
ett internt ELDIA möte rum i Mariehamn där bland annat ”språkvitalitetsbarometern” diskuterades.
Barometern, som visar hur livskraftiga olika språk är, kommer att
presenteras i samband med projektets
avslutande konferens i Wien sommaren 2013.

ELDIA-rapporter
De rättsliga analyserna som publicerats i serien Working Papers
in European Language Diversity
finns gratis på projektets hemsida: www.eldia-project.org.
STEPHAN, Sarah: Legal and Institutional Framework Analysis:
Estonian in Germany
GRANS, Lisa: Legal and Institutional Framework Analysis:
Karelian and Estonian in Finland
GRANHOLM, Petra: Legal and
Institutional Framework Analysis: North Sámi and Kven
ZWITTER, Deva. 2012. Legal
and Institutional Framework
Analysis: Hungarian in Austria
ÖST, Heidi. 2012. Legal and Institutional Framework Analysis:
Sweden Finnish and Meänkieli
in Sweden
MEIORG, Marianne. 2012. Legal
and Institutional Framework
Analysis: Seto and Võro languages
ROTER, Petra. 2012. Legal and
Institutional Framework Analysis: Hungarian in Slovenia.
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Öppna dörrar för tjejer i Azerbajdzjan
Under 2012Un

Under 2012 öppnades ett tjejcenter i en resurssvag del av Azerbajdzjans huvudstad Baku,
tjejgruppsledare utbildades och de första tjejgrupperna startades.
Inom projektet ”Open Doors”, som
påbörjade hösten 2011 och fortsätter fram till hösten 2014, samarbetar
Ålands fredsinstitut och den azeriska
kvinnoorganisationen Yuva kring den
nordiska tjejgruppsmetoden som nu
etableras i Azerbajdzjan.
Yuva jobbar för att främja kvinnors rättigheter och öka kvinnornas
inflytande i beslutsfattande på alla
samhälleliga nivåer. Inom projektet
stöder fredsinstitutet tjejcentret ”Öppna dörrar” som öppnades i stadsdelen

Ahmedli i Baku i maj 2012. Centret fungerar som en mötesplats för
unga kvinnor mellan 16 och 25 och
erbjuder från och med sommaren
2012 meningsfull fritidsverksamhet
med genusperspektiv samt kurser i
engelska och datakunskap.
I april 2012 fick tio tjejgruppsledare
samt centrets personal, projektledaren
och Yuvas ordförande utbildning i
tjejgruppsmetoden av ungdomskonsulten Mia Hanström och projektets
genusexpert Ulrika Navier. Utbild-

ningen följdes upp på plats i Baku
senare på året.
Mia Hanströms handbok om
tjejgruppsmetoden som hittills har
funnits på svenska, litauiska, ryska
och lettiska har översatts till azeriska
i en reviderad version. Handboken
trycktes upp i slutet av 2012 och
ska vara till stöd för ledarna i deras
arbete samt bidra till kunskapsspridning. Den första tjejgruppen startades
under hösten och målet är att etablera
ytterligare tjejgrupper.

Musik och teater på schemat på
internationellt fredsläger
Ett kombinerat musikaliskt ungdomsläger och fredskonsert med namnet
“Voices for Peace” anordnades i Mariehamn i augusti 2012 med deltagare
från Azerbajdzjan, Armenien, Sverige och Åland/Finland.
Projektet genomfördes i samarbete med Public Journalism Club in Armenia, Internews in Azerbaijan och utrikespolitiska föreningen i Uppsala som en del av fredsinstitutets 20 års jubileumsprogram.
Syftet med projektet var flerfaldigt: att ge en mötesplats
för musiker, journalister fredsaktivister och studerande
från Norden och Södra kaukasus samt skapa möjlighet till
en bredare diskussion om vad fred, icke-våld och bemäktande innebär för olika människor och i olika delar av
världen.
Programmet omfattade musik- och teaterworkshops,
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samtal, seminarier, mediaarbete och studiebesök. Projektdeltagarna hade också möjlighet att utbyta erfareheter, att
lära sig mer om Ålandsexemplets betydelse i världen och
Nagorno-Karabachkonflikten såväl som reflektera kring
fred och tolerans som ett samhällsimperativ. Projektet
resulterade i en teaterföreställning ”Ordlistan – Glossary”
och en avslutande fredskonsert som båda var gratis för
allmänheten.
Totalt deltog 32 musiker, journalister, ungdomar och
resurspersoner i projektet.

Bilateralt projekt mot sexuellt våld avslutat
Mellan oktober 2009 och december 2011 drev Ålands fredsinstitut tillsammans med den lettiska organisationen Resurscenter för kvinnor, Marta, det förebyggande projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri. Projektet finansierades genom Central Baltic Interreg IVA-programmet och Ålands landskapsregering har
bidragit med den nationella medfinansieringen. Inom projektet startades tjej- och killgruppsverksamhet i båda
länderna och effekterna av deltagande i en tjej- eller killgrupp utvärderades genom forskning. I början av 2012
sammanfattades projektets resultat. Forskningsrapporten, en metodmanual om tjej- och killgruppsmetoden
samt en sammanfattning av hela projektet finns för nedladdning på www.peace.ax.
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Projekt för jämställdhet i
Litauen och Ryssland avslutat
I september 2012 avslutades det åländsk-litauisk-ryska jämställdhetsprojektet ”Overcoming Gender Disparities as a
Tool for Social Change”.

Historiskt möte för samarbetspartners från sex länder
På våren 2012 samlades representanter för samarbetspartners från alla de länder som
Ålands fredsinstitut samarbetat med gällande jämställdhet och bemäktande sedan starten
1992. Det var första gången samtliga träffades och utbyta erfarenheter av arbete med jämställdhet i allmänhet och med tjej- och killgruppsmetoden i synnerhet.
Den 21-25 maj ordnade Ålands
fredsinstitut ett internationellt metodsymposium på temat ”Ungdomsarbete med genusperspektiv” för
sina samarbetspartners från Litauen,
Lettland, Ryssland, Vitryssland och
Azerbajdzjan som i samarbete med
fredsinstitutet har anammat den s.k.
tjej- och killgruppsmetoden. Metoden
syftar till att stärka ungdomars egenmakt, skapa förutsättningar för ökad
jämställdhet samt förebygga våld.
Det här var första gången som 43
gruppledare från samtliga partnerorganisationer hade möjlighet att träffa
varandra, utbyta erfarenheter samt

diskutera utmaningar som det innebär
att leda en grupp. Genom föreläsningar, diskussioner, värderingsövningar och praktiska workshops har
deltagarna fått en bättre förståelse av
det normkritiska förhållningssättet
och jämställdhetsperspektivet som
utgör grunden i tjej- och killgruppsmetoden. I sina utvärderingar har
ledarna också påpekat att de fått nya
teoretiska och praktiska kunskaper
om hur man använder genusteorin
i arbetet med ungdomar, etablerat
nya kontakter samt lärt sig mer om
jämställdhetsförhållanden och kulturskillnader i de olika länderna.

Det främsta önskemålet för framtiden
är att få delta i liknande fortbildningar regelbundet och få komma på studiebesök till varandra. Många känner
också ett behov av att lära sig mer om
arbetet med killar, då den här typen
av ungdomsverksamheten är relativt
ny och erfarenheterna fortfarande är
begränsade.
Symposiet genomfördes med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen, Emmaus Åland och Rädda
Barnen på Åland.

Projektet har drivits av Ålands fredsinstitut i samarbete med det ickestatliga dagiset Nendre i Litauen och
den ryska medborgarorganisationen
The Star of Hope i Kaliningradområdet, Ryssland sedan hösten 2010 med
stöd från Nordiska ministerrådet och
Emmaus Åland.
Under projektets gång har 30 ledare
från Litauen och Kaliningrad fått
utbildning och handledning i diskussionsmetoden med genusperspektiv
som bygger på erfarenheterna av den
nordiska tjej- och killgruppsmetoden.
Metoden har utvecklats för att även
jobba med vuxna kvinnor och män
med syfte att låta dem reflektera över
sin roll i familjen och i samhället
samt de könsnormer och stereotyper
som påverkar deras attityder, relationer och individuella val. Totalt har
drygt 200 ungdomar och 80 vuxna i
Litauen och i Kaliningrad området
deltagit i projektet. Gruppdiskussionerna ordnades en gång i veckan för
ungdomar och en gång i månaden för
vuxna.
En utvärdering av projektet som gjordes av Karelian Center för Gender
Studies (Ryssland) i samarbete med
Ålands fredsintitut har kommit fram
till följande slutsatser:
• Genusmedvetenhet hos ungdomar
och vuxna som deltagit i projektet har
ökat överlag men de saknar fortfarande en djupgående förståelse av ojämställdhet som ett strukturellt problem
och insikten om hur (o)jämställdhet
i familjen är relaterad till jämställd-

hetssituationen i samhället i stort.
• Även om projektdeltagarna fortfarande visar en tendens att följa den
traditionella synen på manligt och
kvinnligt, har det skett en viss omvärdering av könsnormer som indikerar
en större frihet från könade förväntningar på kvinnans och mannens roll
i familjen och i samhället.
• Som ett resultat av projektet har
ungdomarna blivit motiverade att ha
jämställda relationer medan vuxna
deltagare har fått ökad livskvalitet
tack vare större respekt och stöd partners emellan.
• Vuxna män har visat minst benägenhet att utmana de stereotypa
könsrollerna. De har dock utvecklat
sin förmåga att lyssna på andra och
acceptera åsikter som avviker från de
egna genom att delta i värderingsfria
gruppdiskussioner.
• Projektet har hjälpt ett flertal kvinnliga deltagare att sätta upp personliga
mål och ta makten över sina liv och
sina relationer.
• Projektet har resulterat i ett ökat
ansvarstagande och större förmåga att
fatta egna beslut bland ungdomarna,
vilket bidrar till att förebygga sociala
problem på längre sikt.
• Ungdomarna känner sig mer säkra i
att uttrycka egna åsikter både i gruppen och utanför, som kan tolkas som
ett tecken på bemäktande.
• Projektet har lett till en ökad genuskompetens samt bidragit till personlig
och professionell utveckling bland
gruppledarna.

Diskussionsgrupp
för män
i Kaliningrad
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Kartläggning av förebyggande
arbete bland unga på Åland
Under år 2012 har Ålands fredsinstitut börjat kartlägga och dokumentera vad som görs i
form av preventivt och främjande arbete för barn och ungdomar på Åland.

Projektet Fair Sex 2012 har inkluderat workshoppar med elever och fortbildning för skolpersonal. Projektet hade som målsättning att förebygga sexuellt våld och främja positiva
sexuella upplevelser bland unga på Åland.
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sexuellt våld och sexuella trakasserier. Fortbildningen skedde under
tre tillfällen och var ett viktigt första
steg. Fortbildningen visade dock att
kunskapen bland lärarpersonal om
sexuella trakasserier och diskriminerande normer är begränsad, det saknas initiativtagande från ledningen att
driva arbetet, och engagerad skolpersonal efterfrågar fortsatt utbildning
och stöd från experter för att kunna
fortsätta driva arbetet mot sexuellt
våld. För att arbetet ska bli långsiktigt måste det integreras i skolornas
ordinarie verksamhet och inkluderas i
handlingsplaner och rutiner.
Projektet har väckt intresse även
utanför Åland och har bland annat
presenterats för två ministrar i Finlands regering.

någon annan
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våld och att främja positiva sexuella
upplevelser bland unga. Workshopen
fokuserar på frågor som ömsesidighet, gränssättning, bra-känsla, att
lyssna efter ett ja, ryktesspridning,
gråzoner, sexuella övergrepp samt
de förväntningar som finns på killar
respektive tjejer när det kommer till
sex. Workshopen är interaktiv där
de unga tillsammans med utbildade
workshopledare under två tillfällen á
75 minuter problematiserar sexuella
förväntningar och könsnormer.
Erfarenheterna och utvärderingarna
från workshoparna visar att eleverna
välkomnar denna typ av diskussioner och att det finns ett behov av att
diskutera frågor kopplade till sex och
relationer.
Personalen har fortbildats om hur
man arbetar för en skola fri från

slutsatser från Ålands fredsinstituts
förebyggande arbete bland ungdomar
2012”.
Utredningarna indikerar att även
om det görs många insatser med
förebyggande och främjande ambitioner på Åland så saknas en helhetssyn
över metoder och aktörer inom hem,
skola och fritid vilket gör att behov
och utbud inte nödvändigtvis matchas. Det finns också risk för att flera
förebyggande eller främjande program konkurrerar på ett fält eller tematiskt område medan de saknas i ett
annat. Det behövs därför en tydligare
överblick och ökad samordning mellan olika fält (skola, hem och fritid),
nivåer (som barn
ochmin
ledning) och
Du är
ämnesområdenkompis!
(t ex våld, missbruk,
jämställdhet). Det har också påpekats
att det saknas system för samarbete
mellan skola och externa aktörer och
att det är viktigt att olika program och
metoder kvalitetssäkras bland annat
genom att insatserna följs upp med
utvärderingar.

Hur vet man att

Under 2011 och 2012 har Ålands
fredsinstitut genomfört projektet Fair
Sex i åländska gymnasie- och högstadieskolor med finansiering från
Ålands landskapsregering. Sedan
2011 har interaktiva workshops om
Fair Sex hållits för samtliga studeranden i årskurs två på gymnasiet.
Efter den uppmärksammade ”Hälsa
i Skolan”- rapporten 2011 som bland
annat visade att en stor andel tjejer i
de åländska högstadie- och gymnasieskolorna hade utsatts för sexuellt
våld, fortbildade Ålands fredsinstitut
samtliga lärare på högstadie- och
gymnasienivå i arbete mot sexuella
trakasserier och sexuellt våld.
Fair Sexworkshopens syfte är att
uppmuntra till samtal om sex och
relationer, ömsesidighet, respekt och
jämställdhet för att förebygga sexuellt

Hanna Stenman

Projekt för schysst sex och
mot sexuella trakasserier

Illustrationer av

Under hösten 2012 har Ålands Fredsinstitut haft fortbildning med samtliga lärare, skolhälsovårdare och rektorer på högstadiet och gymnasiet om hur man arbetar för en skola fri från sexuellt våld och sexuella trakasserier. Fortbildningen skedde under tre tillfällen och var ett viktigt första steg. Fortbildningen visade dock att kunskapen bland lärarpersonal om sexuella trakasserier och diskriminerande normer är begränsad, det saknas initiativtagande från ledningen att driva arbetet, och engagerad skolpersonal efterfrågar fortsatt utbildning och stöd från experter för att kunna fortsätta driva arbetet mot sexuellt våld. För att arbetet ska bli långsiktigt måste det integreras i skolornas ordinarie verksamhet och inkluderas i handlingsplaner och rutiner.

Sex

Uppe: Artiklar i lokalmedierna om Fair Sex-projektet.
Nere från vänster: Slutseminarium för Fair Sex 2012. Workshopledarna Liselott Lindén och Katja Söderbäck.

detta tema. Petra Berg, som är psykoÅlands fredsinstitut arbetar med
terapeut och som tidigare jobbat med
förebyggande och främjande arbete
bland ungdomar såväl i skolan som på ungdomsfrågor på Folkhälsan Åland
och som skolkurator vid studerandefritiden. Fredsinstitutets prioritering
är att arbeta mot olika former av våld, hälsan på Ålands yrkesskola har skrivit ett arbetspapper om förebyggande
inklusive könsrelaterat våld och för
arbete i några utvalda skolor baserad
att främja fredliga konfliktlösningsmetoder. Det här görs bland annat ge- på intervjuer med skolpersonal. Jenny
nom det så kallade skolfredssamarbe- Jonstoij, som arbetat med såväl tjejoch killgrupper som Fair Sex
tet, genom Fair Sex-workshops
för Ålands fredsinstitut har
på gymnasialstadiet och
utrett utmaningar och
genom metodutveckling
möjligheter för tjej- och
och stöd riktat till tjejkillgruppsverksamheten
och killgruppsledare.
på Åland.
År 2011 fördes
I slutet av året hölls
diskussioner om
två öppna slutmöten för
utmaningar och möj2012-års projekt och utligheter inom alla dessa
Du är min
redningar. Liselott Lindén,
verksamheter och hur
kompis!
som arbetat som workshoplede organiseras, prioriteras,
dare inom Fair Sex-projektet unsamordnas och finansieras samt
der året, fick i uppdrag att sammanhur ett långsiktigt arbete med kontiställa slutsatserna som kommit fram
nuitet kan tryggas. Ålands fredsinstii Fair Sex och i Bergs och Jonstoijs
tut beviljades för 2012 projektmedel
rapporter samt att fånga upp de komfrån Ålands landskapsregering (Pafmentarer och de diskussioner som
medel) för att utreda och tydliggöra
Du är
min
framkom under slutmötena.
Detta
roller, ansvarsfördelning, utmaningar
kompis!
gjordes i arbetspappret ”Översikt av
och möjligheter vad gäller förebyggande arbete bland ungdomar på
Åland.
Under 2012 har Ålands fredsinstitut
arbetat med två utredningar inom
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Fredsinstitutets volontärer
Ålands fredsinstitut både sänder och tar emot volontärer
genom EU:s Ung och Aktiv i Europa program som administrerat av det nationella kontoret CIMO.
Under 2012 har Philip Sjöwall gjort volontärtjänst hos
ARCHELON, the Sea Turtle Protection Society of Greece
utanför Aten i sex månader.
Inom vår mottagande verksamhet har vi haft volontären
Gunel Isakova från Azerbajdzjan hos oss från oktober

2011 till juli 2012. I oktober 2012 tog vi emot två nya volontärer, Gulnar Mammadova från Azerbaijan och Gohar
Mamikonyan från Armenien.
Vi försöker också stöda och uppmuntra andra organisationer på Åland att aktivera sig inom EVS-programmet.
Under 2012 har Rädda Barnen på Åland visat intresse för
EVS och har valt att ackreditera sig som en mottagande
organisation.

Gunel Isakova:

”

Jag kommer från Zagatala, Azerbajdzjan och jag var
EVS-volontär på Ålands fredsinstiut, från 1 oktober 2011 i
10 månader.
Huvudtemat för mitt projekt var jämställdhet och jag har
främst hjälpt till med Open Doors, ett projekt för att etablera och främja jämställdhet i Azerbajdzjan genom den
nordiska tjejgruppsmetoden. Projektet drivs i samarbete
med min sändande organisation, Yuva. Jag hjälpte bland
annat till med att anpassa den skandinaviska tjejgruppsmanualen till azerbajdzjanska omständigheter.
Jag hjälpte också till med att planera och genomföra
ett stort symposium på Åland för vidareutbildning inom

Philip Sjöwall:

”

”

Jag har jobbat som volontär i Grekland för organisationen
Archelon - the Sea Turtle Protection Society of Greece på deras
rescue center i Glyfada.
Mina arbetssysslor har mestadels varit att städa tankar, tvätta
sköldpaddor, ge injektioner och dropp, rengöra olika sorters
sår (huvud, skal, fenor), transportera sköldpaddor samt diverse
reparationsarbeten mm.
En stor del av arbetet var också att jobba med centrets besökare, turister, skolor och andra grupper. Detta arbete involverade
att arbeta i vår butik, hålla presentationer samt ge guidade turer.
Jag har även besök och jobbat på Archelons strandprojekt på
Kreta och rest runt i inlandet och till några öar på min lediga
tid.

Gohar Mamikonyan:

”

”

Gulnar Mammadova:

”

Jag är exalterad över min volontärplats vid Ålands fredsinstitut. Här är jag involverad i internationella samarbetsprojekt med fokus på jämställdhet, stärkande av unga kvinnor,
och ungdomsutbyten från konfliktområden. Som kvinna berörs
jag av kvinnors rättigheter världen över där kvinnor är utsatta
för förtryck och utestängda från beslutsfattandet på privat och
offentlig nivå. Jag ser kvinnors rättigheter som en väsentlig
del av mänskliga rättigheter. Utveckling av samhället är inte
möjligt utan inblandning av kvinnor i beslutsprocessen på alla
områden av livet. Ålands fredsinstituts projekt Open Doors
som riktar sig till att stärka unga kvinnor i Azerbajdzjan är
en möjlighet för mig att få erfarenhet inom detta område och
personligen bidra till att stärka unga kvinnor i mitt hemland.
Dessutom är Ålands fredsinstitut en lämplig plats för forskning. Med en utsikt över Östersjön från mitt skrivbord på kontoret, är det inspirerande att fundera över nya och fräscha idéer
för forskningsarbete. Ålands erfarenheter av konfliktlösning
och autonomi ger ett värdefullt perspektiv till forskning om
Armenien-Azerbajdzjan-konflikten om Nagorno-Karabach.
Erfarenheterna från konflikten Åland och Nagorno-Karabach
är olika, eftersom den senare var en blodig väpnad konflikt.
Ändå är den övergripande tillfredsställelsen hos det åländska
folket, från vanliga medborgare till tjänstemän vid regering
och riksdag, med att vara en del av Finland tydlig och fascinerande. Det faktum att autonomi och skyddet av minoriteters rättigheter på Åland successivt förbättrats och att denna
process fortsätter indikerar att fredsprocesser är gradvisa och
att framgång kommer först med tid.

”
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tjej- och killgruppsprojekten för ledare i Baltikum och
Kaukasus. Jag hjälpte också till med utbytet Voices for
Peace, ett möte mellan armenska och azerbajdzjanska
musiker och journalister. Jag har också varit involverad i
dagliga arbetsuppgifter som att arbeta med information,
forskning, kommunikation och översättning.
EVS har gett mig chansen att interagera med andra
europeiska ungdomar, bli aktiv inom ungdomsverksamhet
och få en upplevelse genom icke-formellt lärande.
Från första dagen har jag känt stöd från alla kollegor i
varje steg.
Jag fick ett enormt stöd med mina uppgifter. Jag har
också förbättrat min skrivförmåga med hjälp av min
handledare. Tack vare mina kollegor förstår jag nu
svenska mycket bättre än under mina första veckor här.
Jag uppskattar också det stora stödet med min avhandling
där jag skrev om Ålandsexemplet.
Detta projekt har lärt mig massor! Jag hade en fantastisk
upplevelse under dessa 10 månader.

Philip Sjöwall

Gunel Isakova

Gulnar Mammadova och Gohar Mamikonyan

Jag är Gohar Mamikonyan, EVS volontär på fredsinstitutet från januari till och med september 2013.
Jag har bott i Armenien i hela mitt liv. Innan jag kom till
Åland arbetade jag som laboratorieassistent och föreläsare
på Yerevan State University och jag arbetade också som
volontär och ledare inom icke-formell utbildning i olika
organisationer. Jag har en magisterexamen i statsvetenskap
och offentlig förvaltning från Yerevan State University.
Jag fann möjligheten till att vara EVS volontär på Ålands
fredsinstitut mycket intressant eftersom arbetet passar mitt
yrkesval: jämställdhet, konfliktlösning, fredsbyggande,
etc. På fredsinstitutet jobbar jag främst inom ramen för ett
jämställdhetsprojekt, jag bidrar till att utveckla ytterligare
projekt i samarbete med armeniska organisationer och medverkar också i hela fredsinstitutets övriga verksamhet.
EVS handlar inte bara om ett år volontärarbete på Åland,
det handlar också om att bygga min framtida väg i livet.
Så är det en mycket viktig sida i boken om mitt liv som ska
fyllas med massor av upplevelser, resor och absorption av
det nya så mycket som möjligt.
Jag är glad att vara här och få chansen att utforska en helt
obekant plats för mig, att lära mig om Ålands historia och
förstå värderingarna och normerna i det här samhället. Jag
gör min forskning om konfliktlösning och Ålandsexemplet.
Jag känner att jag har fått en stor möjlighet att utforska
skandinavisk kultur, det svenska språket och den unika
livsstil som finns på Åland. Jag är mycket entusiastisk över
det svenska språket och jobbar hårt för att äntligen kunna
börja prata svenska!
Framförallt skulle jag vilja ha möjligheter att arbeta med
lokala ungdomar, att utbyta idéer och erfarenheter med dem
och försöka lyfta fram de behov och förväntningar lokala
ungdomar här har och eventuellt jämföra den med mitt eget
samhälle.
Även om jag har lärt mig en hel del intressanta saker
och träffat många underbara människor som hjälper mig
att vänja mig vid min nya hemort har jag också haft en
del problem och svårigheter som verkar vara oundvikliga:
kulturella skillnader, olika synvinklar, människor, mat,
shopping, miljön etc.
Dock livet blir rikare med upplevelser, människor, upptäcktsfärder, som bidrar till att utveckla dina egna idéer och
alltid får dig att leta efter nya destinationer att nå i framtiden.

”
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Flytt och personalbyten
för Ålands medlingsbyrå
Under 2012 har Medlingsbyrån gått igenom en flytt och flera personalförändringar.
Omkring 20 medlare har medlat i 20 olika fall och avtal uppnåddes i 18 av dessa.
Heidi Öst gick i början av året på
tjänstledigt och vikarierades av den
frivilliga medlaren Ulf-Peter Westmark från januari till maj. Från juni
tillsvidare jobbar Linda Johansson
som medlingsansvarig. Medlingsbyråns kontor har förbättrats avsevärt
genom en flytt inom huset och en
uppdelning av konferens/medlingsrum och kontor, vilka tidigare fick
trängas i ett rum.
Under året som gått har medlingsbyrån tagit emot 29 ärenden från
polis, åklagare och privatpersoner, 26
brottsfall och 3 tvister. Av dessa fall
har 20 resulterat i ett medlingsmöte
där vi haft cirka 20 aktiva medlare
som medlat. Avtal har gjorts upp i 18
av dessa 20 medlingsfall.
Medlingsbyrån har under året satsat
på att få ut information om medlingsbyrån till andra organisationer och
myndigheter på Åland. Förutom våra
främsta samarbetspartners polisen
och åklagaren har vi även informerat Alkohol- och drogmottagningen,
Fältarna, arbetsskyddsinspektören,
Sociala och samhälleliga linjen vid
Ålands yrkesgymnasium och diskrimineringsombudsmannen.
Två svenskspråkiga kurser i medling
vid våld i nära relationer har ägt rum
under 2012, den första på Åland och i
Åbo där tre åländska medlare deltog
och den andra i Ekenäs där två frivilliga medlare och medlingsansvariga
deltog. Dessa kurser planeras som en
första del av tre i en längre utbildning
om medling i dessa speciella fall.
Fyra deltagare från Åland deltog
också vid de svenskspråkiga medlingsdagarna som i år ägde rum i
Åbo. Där hölls föreläsningar om
offentlighetslagen, sekretess och tystnadsplikt i medling, förlåtelse som
ett element inom medling, solidariskt ansvar gällande medlingsavtal,
kostnadsersättning till medlare, rätten
till svenskspråkig service enligt
språklagen samt alkohol, gener och
aggression.
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Medlarna har träffats för medlarträffar flera gånger under året för att
diskutera olika fall och infallsvinklar
på medlingen.
Två föreläsare från Kaunas Universitet, ekonomiska och juridiska
fakulteten, i Litauen, Genovaite Rosiene och Iveta Vitkute-Zvezdiniene
besökte Ålands medlingsbyrå och
Ålands fredsinstitut för ett tredagars
studiebesök i november 2012. Förelä-

sarna var specialiserade inom strafflagstiftning och intresserade av att
studera juridiska och praktiska aspekter av medling. De var intresserade
av att starta en liknande verksamhet i
Kaunas. Besöket genomfördes genom
Europeiska Socialfondens program
för utvecklingen av personalresurser,
administrerat av UNDP Litauen.

Medlingsansvariga Linda Johansson och hennes företrädare Heidi Öst

Studiebesök från Litauen

Från vänster: Projektledare Justina Donielaite, informationsansvariga Susann Simolin, praktikant Liselott Lindén
och Medlingsbyråns ansvariga Linda Johansson.

Personal

Praktikanter
Ålands fredsinstitut ser praktikantverksamhet som en
möjlighet att stöda utbildning
och kompetensutveckling inom
fredsinstitutets intresseområden
och tar årligen emot ett flertal
praktikanter, huvudsakligen
högskolestuderande.

Styrelsen utser fredsinstitutets personal på förslag från direktören. Under
2012 hade fredsinstitutet 7,9 årstjänster, jämfört med 7,45 årstjänster 2011,
fördelat mellan följande medarbetare
med olika anställningsförhållanden.

Anställda:
Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör, 80 %
Susann Simolin, informationsansvarig, 75 – 100 %
Bror Myllykoski, administrationschef, 100 %
Sarah Stephan, forskare, projektledare, 80 – 100 %
Heidi Öst, forskare, medlingsansvarig, 30 – 60 %,
tjänstledig 01.09 – 31.12
John Knight, bibliotekarie, 13,5 %
Fredrik Karlsson, bokförare, timanställd
Ulf-Peter Westmark, vik. medlingsansvarig, 50 %,
01.01 – 31.05
Linda Johansson, vik. medlingsansvarig, 60 – 70
%, 26.05 – 31.12
Signe Jansson, lokalvårdare, timanställd, - 10.06
Linda Myllykoski, lokalvårdare, timanställd, 11.06
– 19.08
Kristina Tingström, lokalvårdare, timanställd,
26.08 –
Projektanställda:
Jenny Jonstoij, projektledare, 70 – 100 %
Ulrika Navier, projektledare, projektassistent, 75 %
Justina Donielaite, projektledare, 45 %
Ann-Louise Idman, ekonomiansvarig, 01.01 – 29.02
Linda Johansson, projektassistent, 70 %, 23.04 –
25.05
Martha Hannus, projektassistent, 40 %, 11.06 –
31.08
Linus Strandberg, projektassistent, timanställd,
01.07 – 12.08
Katja Söderbäck-Hoffman, workshopsledare, timanställd, 18.09 – 31.12

Hanna Salmén

Liselott Lindén

Vincent Okeyo

Hanna Salmén har jobbat med
att sammanställa en rapport, på
engelska, om polisens ställning
och funktioner på Åland. Rapporten skall beskriva polisens
struktur, rättsliga grund,
kompetensområden, tillämpning av åländsk samt finländsk
lagstiftning samt göra en kort
inventering av eventuella problem. Praktiktiden har omfattat
tiden 06.06 – 30.06 samt 01.08
– 31.08.
Liselott Lindén har jobbat inom
projektet Fair Sex. Tillsammans
med projektpersonalen har
Liselott hållit workshops och
assisterat i fortbildning för lärare. Till arbetsuppgifterna har
även hört att sammanställa och
analysera utvärderingar, arbeta
med webb och sociala medier
samt hjälpa till med projektets
slutrapportering. Praktiktiden
har omfattat tiden 03.09 – 11.11.
Vincent Okeyo har praktiserat
två dagar i veckan under tiden
01.01 – 30.03. Praktiken ingick
i projektet Integration.ax vid
Medborgarinstitutet.
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Finansiering
Ålands fredsinstituts budget
höjdes från 591.196 euro år
2011 till 660.147 euro 2012,
vilket ger en ökning på drygt
11 procent.

Kostnader
20122012
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76 491

82 338
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viktiga finansiärer av verksamheter
och projekt.
Fredsinstitutets direktör och styrelse
har fört en diskussion med landskapsregeringens finansavdelning och
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9 Övriga intäkter, sålda tjänster, hyresintäkter m.m.
10
5. Utrikesministeriet
EU:s 7 ram, Central Baltic och ELDIA

81 474
108 883
13,3 %
88 861
666 114

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.
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.

Under jubileumsåret 2012 samlade Ålands fredsinstitut in citat om
verksamheten från samarbetspartners i olika länder. Citaten finns på
fredsinstitutets facebooksida.

Nyhetsbrev

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

Publikationer kan beställas från
books@peace.ax.
Prislista finns på hemsidan
www.peace.ax.
På www.peace.ax kan alla
rapporter i rapportserien ”Rapport
från Ålands fredsinstitut”
och vissa andra publikationer
laddas ner gratis i pdf.

www.peace.ax
The Åland Islands Peace Institute
www.peace.ax

Ålands fredsinstitut Hamngatan 4/PB85
AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570, Fax +358 18 21026

