Verksamhetsberättelse

2 13

Ålands fredsinstitut

1

© Ålands fredsinstitut 2014
FO Nr 0973709-2
Godkänd av styrelsen den 11.3.2014
För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmännen

2

År 2013 –från gammalt till nytt
För många människor runt om i världen har kriget i
Syrien och våldet i stora delar av Afrika just söder om
Sahara varit ständiga källor till sorg och ilska. Varför blir
än en gång oskyldiga civila krigets största offer? Varför
åsidosätts krigets lagar? Varför understöds förtryckande
regimer och rebellgrupper? Varför är den politiska kulturen så oförsonlig på många håll i världen; ibland även här
hemma?
Runt om i Europa märker vi en ökad våldsanvändning och
trender av stärkt nationalism och extremism. På olika sätt,
direkt och indirekt, arbetar Ålands fredsinstitut med dessa
frågor. Under 2013 har Ålands fredsinstitut slutfört forskning
om flerspråkighet i Europa och om territoriella lösningar av
konflikter, skapat ett nordiskt civilsamhällesnätverk för diskussion om freden i Norden och fördjupat kunskap, metoder
och samarbeten om jämställdhet och bemäktande i Norden,
Baltikum och Azerbajdzjan.
Året har varit ett mellanår för Ålands fredsinstitut då stora
forskningsinsatser avslutats och forskningsresultat samlats. Nya projekt, idéer och inriktningar har börjat ta form
både vad gäller kunskapsutvecklingen och även vad gäller
utvecklingen och kvalitetssäkringen av metoder som främjar

bemäktande (empowerment), jämställdhet och fredlig konfliktlösning. Kunskaps- och metodutvecklingen går fortsatt
hand i hand i Ålands fredsinstituts verksamhet.
Trots flera goda projektansökningar har den ekonomiska
utdelningen blivit mindre, måhända som ett resultat av den
rådande uppfattningen om en ekonomisk kris också i vår
del av världen. Det som inte minskat utan fortsatt att öka är
intresset, besöken och förfrågningarna riktade till Ålands
fredsinstitut om presentationer, deltagande i seminarier och
konferenser, information och samarbeten av olika slag. Det
är med stor glädje som vi ser att de sista årens ansträngningar
ger utdelning i form av dokumenterad kunskap, uppskattning
och frågor från runt om i världen.
En delvis ny styrelse och nya duktiga medarbetare har fört
med sig ny energi och impulser i fredsinstitutets verksamhet.
Ett starkare intresse för de nordiska ländernas syn på fred
och de nordiska erfarenheternas betydelse för fredlig samhällsutveckling ger ökad betoning av Nordens och Ålands
plats i en alltmer globaliserad värld.
Sia Spiliopoulou Åkermark
Direktör för Ålands fredsinstitut
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Styrelsens arbete 2013
Under 2013 invaldes tre nya medlemmar i styrelsen och
på agendan stod bland annat frågan om fredssamtal under
beskydd av president Halonen och utnämnandet av fredsinstitutets förste rådgivare.
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.
Styrelsen har under 2013 hållit fyra
möten. Bland ärendena av löpande
karaktär har ekonomifrågor och
fastighetsfrågor, som handhas av dotterbolaget Fredsfast AB, fått fortsatt
stort utrymme på agendan. Styrelsen
har också engagerat sig i frågan om
fredsinstitutets nordiska och internationella åtaganden. Dessa diskussioner
resulterade i att fredsinstitutet kunde
utse sin första rådgivare, fredsforskaren Pertti Joenniemi, i mars 2013
och i slutet av året kunde meddela
att Finlands tidigare president Tarja
Halonen åtagit sig att vara beskyddare
för återkommande samtal om fred på
Kastelholms slott på Åland.
Styrelseledamot Lars Ingmar Jo-

hansson representerade Ålands fredsinstitut som observatör vid presidentvalet i Georgien i slutet av oktober.
Årssammanträdet den 12 april
2013 hölls i Vilnius i Litauen, där
styrelsens ledamöter fick möjlighet
att besöka centret för kvinnor och
barn Nendre, som fredsinstitutet varit
med och grundat och nu är delägare
i. På årssammanträdet valdes en ny
styrelse för den kommande tvååriga
mandatperioden. Tre nya ledamöter
invaldes; Susanne Eriksson, lagtingsdirektör för Ålands lagting,
Olav S Melin, ansvarig för tankesmedjan Magmas samhälls- och
medierelationer samt Katarina
Fellman, ansvarig för utrednings-,
analys och forskningsverksamheten
vid ÅSUB. Pär Stenbäck, Roger
Nordlund och Nils-Gustaf Eriksson
avgick och tackades för sina viktiga
insatser i styrelsen.

Styrelsens ledamöter utanför fredsinstitutets lokaler vid mötet 1.10.2013. Från
vänster: Kjell-Åke Nordquist, Susanne Eriksson, Lars-Ingmar Johansson, Katarina Fellman, Roger Jansson, Ulla Backlund, Barbro Sundback, Olav S. Melin, och Lotta Angergård. På bilden saknas vice ordförande Leena Lindqvist.
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pPertti Joenniemi
utsågs till fredsinstitutets rådgivare, faximil
från Tidningen Åland
26.3.2013. Styrelseledamot Lars Ingmar
Johansson representerade institutet som observatör vid presidentvalet i Georgien. u

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.
Susanne Eriksson. Direktör för
Ålands lagting.
Katarina Fellman. Utrednings-/
forskningschef vid Ålands statistikoch utredningsbyrå, ÅSUB.
Roger Jansson. Lagtingsledamot,
före detta riksdagsledamot i Finland,
tidigare talman i Ålands lagting.
Lars Ingmar Johansson. Tidigare
lagtingsdirektör på Åland.
Kjell-Åke Nordquist. Docent vid
Uppsala universitet, Institutionen för
freds- och konfliktforskning.
Olav S Melin. Ansvarig för samhälls- och medierelationer vid tankesmedjan Magma i Helsingfors.

Fredsinstitutets uppdrag
Ålands fredsinstitut är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som enligt stadgarna ska främja och stödja såväl praktisk verksamhet som forskning rörande freds- och
konfliktfrågor i vid bemärkelse, med utgångspunkt från Åland och dess särställning.

Självstyrelse - säkerhet - minoriteter - civilsamhälle
Fredsinstitutet ska främja en fredlig
samhällsutveckling genom att motverka
våld och genom bemäktande (empowerment), dvs. att utveckla förhållanden,
kunskap och metoder som möjliggör
att individer och samhällen ges lika
möjligheter och faktiska förutsättningar
att utveckla sin fulla potential.
I praktiken innebär detta att fredsinstitutet arbetar inom fyra specialiserade
inriktningar:
Självstyrelse på Åland och i jämförelse med andra liknande territoriella
lösningar. Särskilt beaktas självstyrelsens relevans för territoriella lösningar
i konflikter.
Säkerhet för individer och grupper

innebär avsaknad av våld och möjlighet att utveckla sin fulla potential.
Demilitarisering och neutralisering
som förtroendeskapande åtgärder
är alternativ till militarisering och bidrar till minskad
våldsanvändning och militärpolitisk säkerhet.
Minoriteter inkluderar frågor om kulturella och etniska
minoriteters rätt till en egen
identitet och till deltagande i de demokratiska beslutsprocesserna.
Civilsamhället betraktas som
en arena och en aktör för dialog,
kritisk granskning och kunskapsutveckling med betydelse för demo-

kratisk och fredlig samhällsutveckling.
Ålands fredsinstitut arbetar som en
del av det civila samhället och som en
akademiskt förankrad institution och tankesmedja, eller som
vi ibland säger som en ”think
– act – think” organisation, med
kunskapsutveckling, informationsspridning och metodutveckling om de förutsättningar
som skapar en fredlig samhällsutveckling och bemäktande. Som en del av det
civila samhället är Ålands fredsinstituts mandat att generera nya idéer och
kunskap och att komplettera och även
granska andra samhällssektorer.
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Gästforskare

Från vänster, forskarårdsmedlemmarna Mikael Wigell och Kjell-Åke Nordquist,
fredsinstitutets direktör och forskningsledare Sia Spiliopoulou Åkermark, forskare
Sarah Stephan samt nya forskarrådsmedlemmen Gunilla Herolf.

Forskarrådet: ny medlem
och nytt forskningsprogram
Ålands fredsinstituts forskarråd
har till uppgift att besluta om
verksamhetens vetenskapliga
inriktning och stödja forskningsverksamheten. Sedan i
april 2013 består forskarrådet av
Kjell-Åke Nordquist (ordförande), docent i freds- och konfliktforskning, Mikael Wigell, fil.
dr., forskare vid Utrikespolitiska
institutet i Helsingfors och, som
ny medlem, Gunilla Herolf, fil.
dr., expert i frågor om europeisk

Under året har fredsinstitutet haft en gästforskare, Felix Schulte, som
vistades vid institutet
under maj och juni. Han
avslutar sina studier vid
statsvetenskapliga fakulteten vid Heidelbergs
universitet i Tyskland.
Under tiden på Åland
undersökte han territoriella autonomiers konfliktlösningspotential.

integration och säkerhetspolitik. Forskarrådet har sammanträtt två gånger under året.
Ett nytt forskningsprogram
för åren 2014-2017 antogs av
forskarrådet i december 2013.
I det nya programmet betonas
förutom självstyrelse, minoriteter och säkerhet även civilsamhällets roll och de nordiska
erfarenheternas betydelse för
fredlig samhällsutveckling.

Forskning vid fredsinstitutet
Forskningen vid Ålands fredsinstitut bedrivs i syfte
att verka för kunskap och saklig diskussion som
bidrar till fredlig samhällsutveckling. Fredsinstitutet verkar främst inom överlappningsfältet mellan
säkerhet, självstyrelsearrangemang och minoritetsskydd. Åland, Norden och Östersjöområdet
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utgör centrala referenspunkter, men exempel och
jämförelseobjekt hämtas även från andra regioner
i världen, i synnerhet vad gäller Ålandsexemplets
relevans, t.ex. i frågor om självstyrelseformer, demilitarisering, språk och kulturskydd, och det civila
samhällets betydelse för demokratin.

En språkvitalitetsbarometer skapas
Ålands fredsinstitut har deltagit i forskningsprojektet
ELDIA (European Language Diversity for All) som
studerat och jämfört 14 olika finnougriska språkgrupper i åtta europeiska länder. Syftet har varit att samla
kunskap om hur man kan stärka minoritetsspråk i
Europa och globalt. Projektet har skapat ett vetenskapligt analysverktyg, en språkvitalitetsbarometer för att
studera mindre språks tillstånd och styrka.
Projektet avslutades i augusti 2013 och Ålands fredsinstituts roll har varit att utveckla den juridiska och
institutionella forskningsdelen. Ålands fredsinstitut
har också haft ansvaret för samordningen av projektets
slutrapport som publicerats elektroniskt på projektets
hemsida www.eldia-project.org.
Fredsinstitutet deltog med fyra forskare i projektets
vetenskapliga slutkonferens i Wien i juni 2013. Det var
fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark
och forskarna Sarah Stephan och Heidi Öst från Åland
samt Petra Roter, biträdande professor vid Universitetet i Ljubljana, som representerade forskningsgruppen
som samordnats av Ålands fredsinstitut.

pSlutkonferens för ELDIA-projektet
för forskarna Heidi Öst, Sarah Stephan, Sia Spiliopoulou Åkermark och
Petra Roter.
t De policyrelevanta lärdomarna
från projektet ELDIA har sammanfattats i en s.k. Policy Brief som publicerats bl.a. av EUs enhet för forskning: http://ec.europa.eu/research/
social-sciences/policy-briefs_en.html

Demokratins grunder och problem
Den 26-27 september 2013 anordnade Ålands fredsinstitut tillsammans med ”The Civic Constellation Project”
ett internationellt seminarium med titeln ”Ideas and
Realities of Democracy”. Ett tjugotal forskare från hela
världen kom till Åland för att diskutera frågor kring deltagande och representation, inkludering och exkludering
i politisk teori, juridik och idéhistoria.
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Forskning om territoriella autonomier
och digital kurs om Ålandsexemplet
Under 2013 har fredsinstitutet arbetat vidare med frågor om territoriella självstyrelser och
deras relevans för internationell konfliktlösning. Under året har en digital kurs om det så
kallade Ålandsexemplet börjat förberedas.
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menas Ålands ställnings tre centrala
beståndsdelar, dvs. självstyrelsen, demilitariseringen och neutraliseringen
samt garantier för kultur- och språkbevarandet. Det finns ett stort intresse
för Ålandsexemplet och för den
forskning som Ålands fredsinstitut
bedriver. Ålands fredsinstitut håller
på förfrågan skräddarsydda föreläsningar och workshoppar om Ålandsexemplet och territoriella lösningar
såväl för utländska som inhemska
grupper. Men alla grupper som är

Mikael Wigells artikel i International
Journal of Minority and Group Rights
väckte visst uppseende i lokalmedia,
här en faximil från Tidningen Åland
16.8.2013.

intresserade av ökad kunskap har inte
tid eller resurser för att kunna ta sig
till Åland, varför information bör finnas tillgänglig också digitalt. Grundläggande steg har tagits 2013 genom
utvecklingen av fredsinstitutets hemsida och påbörjandet av utveckling av
en prototyp för en elektronisk kurs
som kan anpassas till olika målgrupper och kompletteras enligt deltagarnas behov och önskemål.

www.peace.ax
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Den 21 mars arrangerade fredsinstitutet en rundabordsdiskussion om ”Ålandsfrågan - historiska skeenden och nutida tolkningar”. I panelen deltog Jerker Örjans, Folke Wickström, Mats Adamczak och Nina Fellman. Diskussionen
föregicks av en diskussion i de åländska tidningarna om olika tolkningar av historien. Sia Spiliopoulou Åkermark
skrev en opinionsartikel om vikten av att undersöka de historiska skeendena som publicerades i båda lokaltidningarna i slutet av januari. Faximil från Tidningen Åland 26.1.2013.

Internationellt intresse för Ålandsexemplet
Ålandsexemplet har under året diskuterats bland annat med besökare från Afrika och på
sommarskolor i Bolzano och Flensburg.
I maj höll Ålands fredsinstitut ett
seminarium om Ålandsexemplet för
ett tjugotal representanter från olika
regionala organisationer i Afrika (tex
Afrikanska unionen AU, och Östafrikanska gemenskapen EAC). Deltagarna var på Åland på studiebesök
för att lära sig mer om Ålandsexemplet. Fredsinstitutets direktör docent
Sia Spiliopoulou Åkermark, forskare
Sarah Stephan och informationsansvariga Susann Simolin berättade
bland annat om erfarenheter och
lärdomar man kan dra från Ålandsexemplet både inom internationellt och
lokalt fredsarbete.
Besöket var en del av kursen PASA
- Peace and Security in Africa, som
organiseras av institutionen för fred
och konfliktlösning vid Uppsala
universitet tillsammans med African
Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) samt det
svenska konsultföretaget Indevelop.
Kursen finansieras av Sida.
Under våren och försommaren del-

tog fredinstitutets forskare Sarah Stephan i två sommarskolor, en i Bolzano
och en i Flensburg. Vid institutet för
minoriteter vid European Academy i
Bozen/Bolzano fick hon tillsammans
med 25 kollegor från hela världen diskutera aktuella frågeställningar kring
minoriteter och territoriella konflikter.
Sommarskolans tema var “The revival
of self-determination: opportunities,
concerns and challenges”. Sommarskolan inkluderade föreläsningar av
bland annat Jens Woelk, Joshua Castellino, Fransceso Palermo och Joseph
Marko och ett studiebesök till den
fyrspråkiga kantonen Graubünden i
Schweiz.
I Flensburg föreläste Sarah Stephan
om Ålandsexemplet inom European
Center for Miniority Issues sommarskola med temat nationella minoriteter
och gränsregioner. Deltagarna i sommarskolan kom från många länder och
regioner, inklusive Balkan och Södra
Kaukasus.
I november medverkade Sarah

Stephan i en Global Bar-debatt som
arrangerades av den svenska organisationen Global Reporting i Belgrad.
Debatten fokuserade på minoriteter,
autonomier och kulturellt arv. Tanken
bakom de totalt fyra Global Bar-debatterna i Serbien är att inspirera till
nya diskussionsforum för ämnen som
rör kultur, politik och sociala frågor.
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TISDAGEN DEN 28 MAJ 2013

Afrikanska organisationer
studerar fred på Åland

Evolver har köpt
svenskt VVS-bolag
■ Åländska
investeringsbolaget
Evolver
Investment
Group Ab
meddelar att
man den 24
maj förvärvat Johan Porko, MaVVS-bolaget naging Partner
Björnbergs- vid Evolver.
gruppen i
Stockholm.
– Evolver har gjort affären
tillsammans med sina åländska, svenska och ﬁnländska
investerare, samt Björnbergsgruppens nyckelpersoner och
tidigare ägare som fortsätter
i bolagets operativa ledning,
skriver man i ett pressmeddelande.
– Björnbergsgruppen är
ett mycket lämpligt tillskott
i Evolvers portfölj då flera
av de företag vi investerat i
är verksamma inom närliggande branscher. Bolaget
är ett typiskt bäst-i-klassen
bolag inom sin bransch, säger
Johan Porko, Managing
Partner vid Evolver.
– Som ordförande i VVSföretagens förbund ser jag ett
stort behov i branschen av
generationsskiften och successionslösningar, men också
ett behov av att hitta nya sätt
att utöka kompetens, samt att
förbättra effektivitet, innovation och kundservice, säger
koncernchef Anders Mattsson vid Björnbersgruppen.
(tt-s)

Ett tjugotal representanter
för afrikanska föreningar
som arbetar för fred och
säkerhet besökte Åland
under måndagen.
Besöket var en del av en
kurs som organiseras av
institutionen för fred och
konfliktlösning vid Uppsala universitet och den
åländska självstyrelsen
var en av de punkter man
tog upp.

Med på besöket var en grupp
tjänstemän från olika regionala organisationer i Afrika.
Besöket var en del av kursen PASA, Peace and Security
in Africa, som organiseras av
institutionen för fred och konfliktlösning vid Uppsala universitet tillsammans med det
svenska konsultföretaget Indevelop och The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes, ACCORD.
– Det är tredje gången kursen organiseras och vi hoppas
på att vi ska få bidrag för att
fortsätta, säger Mimmi Söderberg Kovacs, lektor vid
institutionen.

Ålandsexemplet
Kursen, som består av fem
faser, tre i Sverige och två i
Afrika, vänder sig specifikt
till representanter för afrikanska organisationer som arbetar för fred och säkerhet på
olika sätt och har som mål att
bistå med kunskap som sedan
ska hjälpa organisationerna i
deras praktiska arbete.
Under sitt besök på Åland,
som skedde i samarbete med
Ålands fredsinstitut, fick
gruppen delta i ett seminarium
om Ålandsexemplet och dess
internationella relevans som
ordnades på Hotell Arkipelag
av fredsinstitutets direktör

VILL LÄRA SIG FRED Peter Boswell McOmalla, Grace Eshief och Dickson Orji var tre av de afrikanska tjänstemän som besökte Åland och
deltog i fredsinstitutets seminarium.
Foto: Jonas Edsvik
docent Sia Spiliopoulou Åkermark, forskare Sarah Stephan
och informationsansvariga Susann Simolin.
– Vi tror det kan vara värdefullt att visa upp att de konﬂikter vi haft både före och efter
autonomin inte är så olika de
afrikanska konﬂikterna och
också att de går att lösa, säger
Åkermark.

att de tar med sig från Åland?
– Den största anledningen
till att vi kom hit var på grund
av er autonomi, som jag är
djupt imponerad av. Ni klarar
av att leva mellan Finland och
Sverige och fortfarande vara
självstyrda utan att det uppstår några konflikter. Det är
något vi har diskuterat idag
och som vi kan lära oss av, något som kommer att göra oss
till bättre ledare om vi klättrar
högre på karriärstegen, säger

Dickson Orji från WAANSA,
West Africa Action Network
on Small Arms, Nigeria.
– Det vi är ute efter är att lägga grunden till en fredskultur i
Afrika och för att göra det måste
vi lära oss att förebygga framtida konﬂikter istället för att bara
ta itu med de vi redan har. Ett
sätt att göra det är att rikta sig
till skolorna och ungdomarna,
att så ett frö, säger Grace Eshief från WANEP, West Africa
Network for Peacebuilding.

– Vi lär oss egentligen för
nästa generation. De som
kommer att vara här i morgon
när vi inte är kvar, säger Peter
Boswell McOmalla, samordnare för TANANSA, Tanzania
National Action Network on
Small Arms.
– Man brukar säga ibland att
det är bättre att förbereda de
unga än att reparera de vuxna,
säger Orji.
Felix Quarnström
felix.quarnstrom@nyan.ax

Faximil från Nya Åland 28.5.2013.
Grunden till en fredskultur

Vad tycker kursdeltagarna då

Övernäs skola i fullmäktige i dag
Övernäs skola och bilplatskrav eller inte i centrum
är två av de frågor som tas
upp i kväll i stadsfullmäktige i Mariehamn.
Frågorna har hittills
splittrat politikerna.

Det blir sannolikt en livlig debatt i kvällen stadsfullmäktige
då Övernäs skolas framtid behandlas. Ärendet splittrade nyligen bildningsnämnden och då
det i torsdag var uppe i stadsstyrelsen blev det omröstning i frågan eftersom Socialdemokraterna tycker att allt inte gått rätt
till och kräver en ny beredning.
Socialdemokraterna
anser
att den omröstning som hölls
i skolan skall ogiltigförklaras
eftersom man gav vilseledande
information till eleverna. De tre
alternativen – Ströget light, en

renoveringen. Och det kallar
man demokratiskt förfarande,
säger Barbro Sundback (S).
Fullmäktige skall i kväll
också ta ställning till ändringen av stadsplanen för Ålands
tidningstryckeris fastighet i
centrum, även det en kontroversiell fråga.
En majoritet i stadsutvecklingsnämnden har två gånger
gått in för att bevilja bilkravslättnader i planen. Men både
stadsledningen och stadsstyrelsen anser att man inte skall
ändra gällande principer för
bilplatser och att lättnader kan
bli mycket dyra för staden.

Bli högre
Stadens skuldsättning och
bokslutet för 2012 är två andra frågor som är på agendan.
I bokslutet ingår även revi-

Reformmeddelande
till lagtinget
■ Landskapsregeringens meddelande om samhällsserviceformen ﬁnns på lagtingsledamöternas bord på måndag med
tid för debatt före sommaruppehållet.
Det säger kansliminister
Gun-Mari Lindholm (Ob)
efter gårdagens möte mellan
regeringspartierna där man
gick igenom ett utkast till
meddelandetext. Lagtingsdebatten inleds onsdagen den 5
juni och det finns beredskap
för fortsatt debatt den 6 och
10 juni.
Innan lagtinget tar sommarledigt blir det också en frågestund den 5 juni. (pd)

Guldägg till
Föglölärare
■ Träkonstnären Erik Karlsson i Stockholm, hemma från
Föglö Stentorpa, vill skänka
ett snidat och guldmålat ägg
av trä till Föglö kommun.
”Guldägget” skulle, enligt
konstnärens önskemål, ges
till läraren René Sköld i
Föglö Degerby som erkänsla
för hans kulturella gärning i
kommunen. Det skulle överräckas på Föglödagen den 6
juli av en representant från
Fritids- och kulturnämnden.
Nämnden har beslutat ta
emot gåvan och ombesörja
att den delas ut enligt önskemålet.
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Nauclér besöker
Saltvik i juni
■

Riksdagsledamot Elisabeth

Kunskapsspridning och -utbyte
Under 2013 har fredsinstitutet tagit emot
många besök och personalen har deltagit i
evenemang utanför Åland för att sprida och
utbyta kunskap.

17-20.9 Administrationschef Bror Myllykoski deltog i
Finlands fredsförbunds studieresa till EU-parlamentet i
Bryssel.
16.1 Birgitta Ohlsson, Sveriges EU-minister samt minister för konsument- och demokratifrågor besökte Åland
och även fredsinstitutet. Värd var Sveriges generalkonsul Ingrid Iremark.

1.3 EU- parlamentariker Nils Torvalds på besök till
fredsinstitutet. Senare på dagen hölls en öppen diskussion ”EU, Grekland och freden” på Mariehamns stadsbibliotek. Deltagare: Nils Torvalds, lantrådet Camilla
Gunell och Sia Spiliopoulou Åkermark.
10-11.4 Fredsinstitutet hade observatörsstatus vid Nordiska rådets temasession om säkerhets- och försvarspolitik i Stockholm.
29.4 Besök från Åbo Akademi, Professor Markku
Suksi med studenter.
21.5 Besök av Satu Haapanen, ledamot i Finlands
riksdag, ledamot i Nordiska rådet och Paula Moisander, sekreterare för internationella ärenden vid Finlands
riksdag.
2.6 En opinionsartikel om den ekonomiska krisen i
Grekland, skriven av fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark publicerades i Upsala nya tidning.
16.6.2013 Debattartikel i Hufvudstadsbladet: ”Inte en
utan tre kriser i Grekland”. Sia Spiliopoulou Åkermark.
10.9 Politiska statssekreterare och ministerspecialmedarbetare från Helsingfors på besök.
10.9 Svenska UD:s säkerhetspolitiska enhet på besök.
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4.10 Besök av Peter Nobel, som varit diskrimineringsombudsman i Sverige.
22.11 Direktör Sia Spiliopoulou Åkermark deltog i möte
med minoritetsinstitutet EURAC:s forskarråd.

25.10 Besök av Ove Bring, professor emeritus i folkrätt,
Försvarshögskolan och Stockholms universitet samt
tidigare folkrättsrådgivare på UD.
25-29.11 Direktör Sia Spiliopoulou Åkermark i Strasbourg för session i egenskap av president för Europarådets rådgivande kommitté om nationella minoriteter.
Spiliopoulou Åkermark deltog också som panelist i
Europarådets webb-tv tillsammans med OSSE:s högkommissarie för nationella minoriteter Astrid Thors.

Hur har vi det med freden i Norden?
Under 2013 har Ålands fredsinstitut på flera sätt engagerat sig i frågor kopplade till Norden och nordiska förhållningssätt till fred. Fredsinstitutet har arrangerat seminarier och
skrivit debattartiklar på temat och ett nordiskt projekt och nätverk har startats.

Ålands fredsinstitut menar att Norden
har många erfarenheter av fredlig
konfliktlösning och fredlig samlevnad som är värda att lyfta fram och
dra lärdomar av och att det finns
ett stort internationellt intresse för
dessa erfarenheter. Samtidigt finns
det tecken som tyder på att Norden
är på väg att frångå sin traditionella
fredsprofil.
Ålands fredsinstitut har lyft detta
tema i debattartiklar och seminarier
sedan 2008, med målet att skapa
ett årligen återkommande nordiskt
fredsforum där politiker, diplomater,
forskare från olika discipliner och
representanter för civilsamhället från
de nordiska länderna kan samlas för
att diskutera Nordens förhållande till
fred, historiskt och i nuet, internt och i
externa relationer.
Under året beviljade Nordiska
ministerrådet genom Nordplus-vuxen-

programmet finansiering för projektet
“Norden betraktat ur fredsperspektiv”- förkortat ”Norden för fred?”.
Projektet, som pågår mellan hösten
2013 och våren 2016, samlar i ett nätverk sex organisationer i de nordiska
länderna - Ålands fredsinstitut, Finlands fredsförbund, Norges Fredsråd,
Peace Alliance Denmark, Föreningen
Norden Sverige och Institutionen för
internationella relationer vid Islands
universitet. Organisationerna vill skapa en bred och inkluderande diskussion om de nordiska ländernas och gemensamma nordiska förhållningssätt
till fred och fredsfrågor, bland annat i
relation till den pågående förtätningen
av säkerhets- och försvarssamarbete
mellan de nordiska länderna.
I mars anordnade fredsinstitutet i
samarbete med Föreningen Norden på
Åland seminariet ”Norden och freden”
där seniorforskare Pertti Joenniemi

var inledare och forskarrådsmedlem
Mikael Wigell, forskare vid Utrikespolitiska institutet i Helsingfors
moderator. I oktober inbjöds professor
Lars Ingelstam från Sverige till Åland
för att presentera sin och Anders
Mellbourns rapport ”Fred, säkerhet,
försvar – En rapport om tyngdpunktsförskjutning från militärt till civilt i
svensk politik”, skriven för nätverket
Partnerskap 2014. Fredsinstitutet har
också deltagit i externa möten och
seminarier där temat aktualiserats,
bland annat inom Utrikesministeriets
koordinatorsgrupp för fredsmedling, seminariet ”Approaches to
Peace Mediation: Is There Space for a
Nordic Approach” samt nätverksmöte
anordnat av TAPRI i Tammerfors och
ett dialogmöte om fredsaktivistisk
utrikespolitik anordnat i Köpenhamn
av fredsministerium.dk.

tProfessor Lars Ingelstam vid
seminariet ”Fred, säkerhet, försvar, i
Mariehamns stadsbibliotek.
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Deltagande i FN:s kvinnokommission

Barbro Sundback

Jenny Jonstoij

Inom ramen för Ålands
fredsinstituts konsultativa
status inom ECOSOC deltog
fredsinstitutets ordförande
Barbro Sundback och Jenny
Jonstoij, som arbetat som
projektledare och metodutvecklare med genusperspektiv för Ålands fredsinstitut,
i FN:s 57:e kvinnokommissions första sammanträdesvecka i New York i början
av mars. Inför sessionen
sände Ålands fredsinstitut
ett uttalande om vikten av
våldsförebyggande arbete
med genusperspektiv bland
ungdomar till kommissionen. Fredsinstitutet betonar

särskilt att killar och män
behöver involveras i sådant
arbete.
Under kvinnokommissionen diskuterades flera
frågor som kan kännas igen
från den nordiska och även
åländska debatten. Till exempel diskuterades sexuellt
våld och sexuella trakasserier, våld och hat på nätet
och killar och mäns roll i
jämställdhetsarbetet. Jenny
Jonstoij har skrivit två blogginlägg med utgångspunkt i
diskussionerna i New York,
de finns på fredsinstitutets
hemsida www.peace.ax.

Workshop om genus på UBC-konferens
Den 3 oktober höll Ålands fredsinstitut en workshop vid Union
of the Baltic Cities (UBC) XII
generalkonferens som anordnades
i Mariehamn, Åland, Finland.
I workshopen ”Youth empowerment and non-formal education
with gender perspective” fokuserade Ålands fredsinstitut på
icke-formell utbildning i form av
praktiska metoder för bemäktande som främjar jämställdhet bland
ungdomar. Metoder såsom tjej12

och killgruppsmetoden och Fair
Sex, underbyggda av idéer om
positiv fred, syftar till att skapa
utrymme för diskussion och ifrågasättande och en plattform för
föreställningar om en mer jämlik
och mindre våldsam värld.

uProjektledare Justina Donielaite
i samtal med UBC:s generalsekreterare Paweł Żaboklicki.

Open Doors - tjejcenter i Azerbajdzjan
Inom projektet Open Doors har den azeriska kvinnoorganisationen Yuva grundat den första fritidsgården för enbart tjejer i Baku, Azerbajdzjan. Centret öppnade sina dörrar 2012.
Idag finns det tio aktiva tjejgruppsledare som leder sex tjejgrupper på
tjejcentret. Projektet finansieras av
Finlands utrikesministerium, Emmaus Åland och Ålands fredsinstitut.
En av årets höjdpunkter var en
studieresa till Litauen för tjejgruppsledarna samt Yuvas ordförande i
oktober 2013. Under sin vistelse i
Litauen deltog den azeriska gruppen
i en fortbildning om tjejgruppsmetoden och gjorde ett studiebesök till
familjecentret Nendre och Missing

Persons’ Families’ Support Center
i Vilnius samt till ett tjejcenter och
ungdomsorganisationen Trinus i Kaunas med syfte att utbyta erfarenheter
och få inspiration för sin verksamhet.
Studieresan avslutades med ett besök
till European Institute for Gender
Equality, som bl.a. presenterade det
nyframtagna europeiska jämställdhetsindexet och sina resursdatabaser.
Inom projektet har en metodbok
om tjejgruppsmetoden publicerats
på azeriska. Boken är skriven av

Tjej- och killgrupper på Åland
Under våren 2013 startades projektet ”Tjej- och killgrupper på Åland” som genomförs i samarbete mellan Ålands
fredsinstitut och Folkhälsan på Åland med syfte att utöka,
samordna och kvalitetssäkra tjej- och killgruppsverksamheten på Åland
I september 2013 utbildades 14 nya tjej- och killgruppsledare och under hösten startades fem nya tjejgrupper och
en ny killgrupp runtom på Åland. I oktober 2013 ordnades
ett gemensamt handledningstillfälle med temat värderingsövningar för de nyutbildade ledarna. Under året har samarbetsdiskussioner inletts med Fryshusets verksamhet United
Sisters i Stockholm samt Fältarna och Ungdomsbyrån i
Mariehamn. Informationsmaterial om tjej- och killgrupper
togs fram, både riktat till allmänhet och till ungdomar. En
materialbank började byggas upp och likaså riktlinjer för
kvalitetssäkring av verksamheten. Projektet fortgår fram
till sista mars 2014. Ålands fredsinstitut har ansökt om stöd
från PAF för att säkerställa projektets fortsättning fram till
december 2014.

jämställdhetskonsult Mia Hanström
och är en föregångare vad gäller att
beröra frågor om genusperspektiv
inom ungdomsarbete på azeriska.
Den azeriska metodboken används
nu som manual av de tjejgruppsledare
som är verksamma vid centret Open
Doors.
Projektet fortsätter fram till
september 2014 med fokus på kunskapsspridning och konsolidering av
verksamheten på tjejcentret i Baku.

Vad är tjej- och killgruppsmetoden?
Tjej- och killgrupper är en metod för jämställdhetsfrämjande och våldsförebyggande arbete med
ungdomar. Grunden i metoden är ett demokratiskt
och icke-hierarkiskt samtal inom en liten grupp
ungdomar tillsammans med vuxna ledare. Ett
övergripande syfte med tjej- och killgruppsverksamheten är att stärka ungdomarnas integritet,
självkänsla och samarbetsförmåga och samtidigt
ge dem verktyg för att ifrågasätta könsnormer,
hantera konflikter och aktivt delta i samhällslivet.
Ålands fredsinstitut har deltagit i internationella
samarbeten med fokus på tjej- och killgruppsmetoden sedan 2003 och introducerat metoden i
Östeuropa och Kaukasus.
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Fair Sex-projektet: Fortsatt behov
av diskussioner om ömsesidighet
För att jobba långsiktigt för att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella upplevelser bland unga har Fair Sex även 2013 jobbat med både unga och vuxna.
Fair Sex är både en metod och ett projekt med syftet att motverka sexuellt
våld och främja jämställdhet, bemäktande (empowerment) och positiva
sexuella vanor bland unga. Projektet
startades som en kampanj 2011, inom
ett EU-finansierat projekt, och har
sedan utvecklats till ett självständigt
projekt som bygger på olika
delar som genomförs parallellt med finansiering från
och på uppdrag av Ålands
landskapsregering.
Under 2013 har arbetet
med vuxna skett genom att
jämställdhetsgrupperna på
Ålands yrkesgymnasium,
Ålands lycéum och Ålands folkhögskola fått handledning och stöd i arbetet med att utforma jämställdhetsplaner och handlingsplaner för hantering
av sexuella trakasserier.

Arbetet med ungdomar har som
tidigare år skett via interaktiva workshopar där sex, ömsesidighet, våldtäkt
och normer diskuterats. Under 2013
fick också ungdomarna inom Katapult, en verksamhet för ungdomar
som varken går i gymnasiet eller
har något arbete, och Yrkesträningsprogrammet (YTP), ett
gymnasieprogram för ungdomar med olika former av
intellektuella funktionsnedsättningar, ta del av dessa
workshoppar.
Det går att notera att
förkunskaperna hos ungdomarna ser väldigt olika
ut. Vissa har diskuterat de frågor
som tas upp inom Fair Sex redan på
högstadiet, medan andra fått diskutera sociala aspekter av sex för första
gången. De skilda förkunskaperna

Projektassistent Liselott Lindén och projektledare Cecilia Brenner.
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är jämnt fördelade mellan grupper,
skolor och linjer.
I utvärderingarna ger ungdomarna
uttryck för att de uppskattar att
diskutera ämnena och att information
om både våldtäkt och vad som menas
med ”fair sex” är viktig.
Arbetet med materialet för eleverna
på YTP har varit speciellt utmanande
och angeläget och satsningen på att
anlita konsulten Jack Lukkerz inför
det arbetet fungerade både kvalitetssäkrande och kompetenshöjande
för de anställda inom projektet. I
samband med besöket i Mariehamn
höll Lukkerz en öppen föreläsning på
ämnet ”Sexualitet och intellektuella
funktionsnedsättningar”.

Öppet seminarium i Mariehamn med
sexolog Jack Lukkertz.

Positivt år för medlingsverksamheten
2013 var ett mycket positivt år för medlingsverksamheten med en 50-procentig ökning av
antalet inkomna ärenden. Många aktiviteter anordnades för medlarna och flertalet informationstillfällen hölls för att öka medvetenheten om medlingsverksamheten.
Under 2013 ökade antalet inkomna ärenden med
hela 50 procent och blev totalt 44 stycken. Två av
dessa var tvister och resten brottsmål, 31 av 44
medlades och 23 avtal ingicks. Av 23 avtal som ingicks har hittills 19 blivit uppfyllda och två väntar
ännu på uppföljning.
Under året har flertalet informationstillfällen
om medlingsverksamheten hållits, bland annat till
Odd Fellows, Zontaföreningen, utbildnings- och
kulturavdelningen vid landskapsregeringen och
diskrimineringsnämnden.
Interna träffar för medlarna har gästats av
alkohol- och drogmottagningen, åklagarämbetet och fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou
Åkermark. I oktober anordnades även en fortbildningsdag med temat ”Repetition och handledning”
tillsammans med medlingshandledare Daniela
Sundell från Åbo medlingsbyrå. Fortbildningsdagen var mycket uppskattad av medlarna. I juli
deltog medlingsansvariga Linda Johansson i
sommarskolan med temat ”Restorative Justice in
intercultural settings; business as usual?”.
Efter sommaren gick Linda Johansson på tjänstledigt och vikarieras fram till den 31.05.2014 av
Ida Persson.
Under hösten har Ida Persson träffat åklagarna,
medlingsbyråns kontaktperson på polisen samt
tingsrättsdomarna. Hon har även besökt Ekenäs
och Åbo medlingsbyråer för att bekanta sig med
medlingsverksamheten i riket och diskuterat möjligheterna till ett utökat samarbete med främst Åbo
medlingsbyrå och dess svenskspråkiga medlare.
Under 2013 har samarbetet mellan polisen och
medlingsbyrån stärkts ytterligare. Det förbättrade
samarbetet är troligen en av huvudorsakerna till
det ökade antalet ärenden.

Vikarierande medlingsansvariga Ida Persson

Medling i korthet
Medling är en avgiftsfri och lagstadgad service som
erbjuds i enlighet med lagen om medling i brott
och vissa tvister (1015/2005). Genom medling ges
parterna i ett brottmål eller en tvist möjligheten att
äga sin konflikt och själva hitta en lösning genom
konstruktiva diskussioner. Detta sker med hjälp och
stöd från två frivilliga, utbildade och opartiska medlare. Ålands medlingsbyrå drivs av Ålands fredsinstitut, och som konflikthantering på individnivå är
medlingen en del av det fredsarbete som bedrivs på
fredsinstitutet.

Volontärarbete för ungdomar

Ålands fredsinstitut förmedlar volontärplatser inom ramen
för EU:s volontärprogram EVS (European Voluntary Service).
Fredsinstitutet är både mottagande och sändande organisation.
Gulnar Mammadova från Azerbajzdjan och Gohar Mamikonyan från Armenien jobbade som volontärer vid Ålands
fredsinstitut fram till slutet av september 2013. Deras
personliga fredsprocess som de gått igenom på Åland har
blivit uppmärksammad både i Nya Åland (”Från konflikt till
vänskap”, publicerad den 1.10.2013) och Huvudstadsbladet
(”Kom från fiendeländer – blev vänner på Åland”, publicerad den 23.10.2013). En ny volontär, Alexandra Zhukova från
Ryssland, anlände i oktober och kommer att jobba med oss i
ett år. I början av november inledde åländska Ingrid Eriksson sitt volontärprojekt vid Föreningen Nordens Ungdomsförbund i Stockholm som går under namnet ”Connecting the
North”.
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Fredis i vimlet

12.9.2013 Skolfredsutlysningen genomfördes för sjunde
gången på Åland, och nu för andra året i rad i Godbyhallen. Arrangör för skolfredsutlysningen är Folkhälsan på
Åland, Rädda Barnen, utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering, polisen och Ålands fredsinstitut.

31.8.2013 Ett trettiotal organisationer visade upp sin
verksamhet vid Föreningsmässan Möjligheternas torg på
torget i Mariehamn. Direktör Sia Spiliopoulou Åkermark
höll tal på årets tema mänskliga rättigheter. Per-Erik
”Percka” Söderlund, allt-i-allo hos fredsinstitutet, underhöll med Husbandet.
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Under året har fredsinstitutet deltagit i
publika evenemang, som Skolfredsutlysningen, Möjligheternas torg och julmarknad i Mariehamn.

Muggen ”En tjafsfri zon”, på engelska ”A piece of peace”
har tagits fram av konsthantverkaren Mia Englund i
samarbete med fredsinstitutet, och säljs i butiker och vid
evenemang. En del av intäkterna från försäljningen går
till Ålands fredsinstitut.

Fredsinstitutet deltog i årets julmarknad i Mariehamn
6-7.12.2013. Här förbereder praktikant Nemi Snellman.

Från vänster: Julknytis för personalen. Nyanställda under året: Ida Persson, vikarierande medlingsansvarig, Malin
Söderberg, metodutvecklare för tjej- och killgruppsmetoden och Cecilia Brenner, projektledare för Fair Sex.

Fredsinstitutets personal

Fredsinstitutets expertis och innovation bygger på en kompetent och driftig personalkår.
Personalfortbildning är ett viktigt inslag fredsinstitutets utvecklingsarbete. Under 2013 har
tre nya medarbetare välkomnats till institutet. Under året hade fredsinstitutet 8 årstjänster
av vilka 3 årstjänster är fasta och övriga knutna till projekt. Årstjänsterna fördelades mellan ett tjugotal medarbetare med olika anställningsförhållanden.
Anställda:
Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör
Susann Simolin, informationsansvarig
Bror Myllykoski, administrationschef
Sarah Stephan, forskare, projektledare
John Knight, bibliotekarie
Linda Johansson, medlingsansvarig,
tjänstledig from 01.09.
Ida Persson, vik. medlingsansvarig
Kristina Tingström, lokalvårdare,
timanställd
Liuda Donielaite, lokalvårdare, timanställd
Johanna Eker, lokalvårdare, timanställd
Projektanställda:
Justina Donielaite, projektledare och
jämställdhetssamordnare
Cecilia Brenner, projektledare
Liselott Lindén, projektassistent
Malin Söderberg, utbildare och metodutvecklare
Jenny Jonstoij, genusexpert
Ulrika Navier, genusexpert
Rebecca Björkholm, workshopsledare, timanställd
Ida Persson, workshopsledare, timanställd
Köptjänster:
Fredrik Karlsson, bokförare, timanställd

Praktikanter

Ålands fredsinstitut tar årligen emot ett flertal praktikanter, huvudsakligen högskolestuderande. Under
2013 har institutet haft tre praktikanter.

Katharina Hill har främst jobbat med
en rapport om jämställdhet i fredsprocesser och med nordiskt samarbete i
fredsfrågor. Praktiktiden har omfattat
tiden 02.07 – 23.08.

Liuda Donielaite har jobbat med att se
över fredsinstitutets behov inom IT,
med uppdatering av hemsidesfunktioner
samt med individuell support till personalen under tiden 02.07 – 30.09.

Nijolė Neumann har praktiserat två dagar i veckan under
tre månader. Praktiken ingår
i projektet Integration.ax vid
Medborgarinstitutet.
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Kostnader	
  
2013	
  
Kostnader 2013

Finansiering
Fredsinstitutets ekonomi
grundar sig på två förutsättningar; en stabil grundfinansiering och en god spridning
av finansiella tillgångar
genom olika projektbidrag.

46	
  980	
  
155	
  935	
  

74	
  763	
  

Ålands fredsinstituts budget sjönk från
660.147 euro år 2012 till 504.997 euro
2013. Trots flera goda och framgångsrika projektansökningar har intäkterna
minskat under året. Utdelningen på
227	
  319	
  
inlämnade ansökningar var lägre än
under 2012 medan hyresintäkterna numera går till fastighetsbolaget Freds1	
   2	
   3	
   4	
  
fast AB som förvaltar fastigheten på
Hamngatan 4. Mariehamns stads stöd
1. Kunskapsutveckling				
46 980 9%
sänktes exempelvis med 90%.
2. Kunskapsspridning				
74 763 15%
Bidraget från Ålands landskaps3. Metoder					227 319 45%
regering (genom PAF-medel) i form
155 935 31%
4. Kansli och administration			
av verksamhetsbidrag samt projektTotalt:						504 997 100%
specifika bidrag utgör 44 % av årets
						
sammantagna understöd och intäkter.
Övriga viktiga finansiärer för specifika projekt är Finlands utrikesministerium, EUs forskningsprogram,
Nordiska Ministerrådet, Statens
Ämbetsverk på Åland och Centret för
internationell mobilitet (CIMO).
Fredsinstitutets direktör och
ledningsgrupp har fortsättningsvis
fört en diskussion med landskapsregeringens finansavdelning, Mariehamns stad och andra finansiärer
för att säkerställa finansieringen
av
Uppdaterad:
	
  25.02.2014
verksamheten utöver de projekt som
under verksamhetsåret finansierats av
bl.a. EU och Nordiska ministerrådet
genom kortsiktiga projektstöd.
Fredsinstitutets framsteg inom
samtliga verksamhetsområden har
följts av utmaningar rörande den
finansiella stabiliteten som är sårbar
i en liten organisation. Sammantaget
har dock likviditeten under året varit
1	
   2	
   3	
   4	
  
mer i balans jämfört med tidigare år
trots att årsresultatet visar ett negativt
resultat.
1. Kunskapsutveckling				
18 955 4,8 %
Flera större projekt har avslutats
2. Kunskapsspridning				
35 007 8,9 %
under året och nya projektplaner är
3. Metoder					208 624 53,0 %
under utveckling inför år 2014.
4. Kansli och administration			
131 254 33,3 %
Totalt:						393 840 100%
						

1.
2.
3.
4.

1
2
3
4
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Kunskapsutveckling
46 980
Kunskapsspridning
74 763
1
2013understöd	
  
Metoder Intäkter	
  och	
  Intäkter
227 319
allmänna	
  
2013	
   4
Kansli och administration
155 935
3
Totalt:
504 997
10

Kunskapsutveckling
Kunskapsspridning
Metoder
Kansli och administration

Finansiärer
Ålands LR (PAF grundbidrag och projektstöd)
Finlands Utrikesministerium			
Ämbetsverket (medling)				
Övriga intäkter, sålda tjänster,
resekostnadsersättningar, donationer m.m.
Nordiska Ministerrådet (Norden för fred?)
EU forskning (ELDIA)				
Emmaus					
CIMO/EU och Svenska Kulturfonden 		
Övriga bidrag					

ULKOASIAINMINISTERIÖ
UTRIKESMINISTERIET

173 295 44.0 %
101 685 25.8 %
32 374 8.2 %
26 818 6.8 %
17 635 4.5 %
14 200 3.6 %
14 122 3.6 %
12 451 3.2 %
1 260 0.3 %

Muggen “En tjafsfri zon”

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:
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 banker och
begravningsbyråer på Åland.

Muggen ”En tjafsfri zon” - på engelska kallad ”A piece of peace” - är
ett samarbete mellan konsthantverkaren Mia Englund och stiftelsen
Ålands fredsinstitut. Muggen finns att köpa hos Labelled på Torggatan 15 i Mariehamn, i Smakbyn, Kastelholm och i Mia Englunds
verkstad i Jomala Björsby, på Ängsgatan 21. Varje såld mugg bidrar
till fredsarbete, då 2 euro går till Ålands fredsinstitut.

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

