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År 2015 - förändring och konsolidering
Under året gjordes stora förändringar i fredsinstitutets 
verksamheter och inom personalen. Under år 2014 dis-
kuterade styrelsen förändringar som sedan fick ligga till 
grund för det omstruktureringsarbete som inleddes vid 
årsskiftet 2015.

Styrelsen beslöt att avsluta stora delar av den verksam-
het som gått under rubriken ”empowerment”. Det innebar 
i praktiken att avsluta tjej-och killgruppsverksamheten, 
Fair Sex, skolfredssamarbetet och volontärmottagandet 
respektive -sändandet.

Efter att Konestiftelsen beviljat institutets direktör ett 
betydande treårigt stipendium för forskning om demili-
tarisering fick institutet resurser för att avdela personal 
för vetenskapligt arbete. En forskningsledare utnämndes 
för att ansvara för institutets forskning och utbildning. 
Konsekvenserna av detta var att fredsinstitutet anställde 
en vikarierande direktör och en ny ordförande utsågs för 
forskarrådet.

Institutets grundfunktioner förstärktes vidare genom 
att institutets ekonomiansvariga övertog alla bokförings-
funktioner, en organisationssekreterare utnämndes och 
medlingsbyrån fick en ny medlingsansvarig.

Samtidigt med dessa förändringar genomförde institu-
tet den verksamhet som planerats för året. Otaliga besök 
till institutet, deltagande i konferenser och diskussioner, 
presentationer och publikationer, allt detta fortgick med 
oförminskad styrka. För institutets del ska särskilt nämnas 
konferensen och publikationen om nordiska självstyrelser, 

en internationell konferens på temat ”Minority Protection 
at a Crossroads” och institutets internetbaserade hög-
skolekurs ”Territorial Autonomy as a Tool for Diversity 
Management. Lessons from the Åland Example”.

Institutets ekonomi och verksamhetens styrning har 
konsoliderats under året. En klar strävan finns att öka den 
lokala finansieringen för grundfunktionerna. Målet är att 
Ålands fredsinstitut uppnår liknande status som de utri-
kespolitiska instituten i Sverige och Finland. Detta kräver 
att Ålands regering ekonomiskt tryggar grundfunktioner-
na och att medel för projekt och internationellt samarbete 
finansieras i stor utsträckning med externa medel. I syfte 
att uppnå detta inleddes förhandlingar om ett finansie-
ringsavtal mellan regeringen och institutet i hopp om att 
synliga resultat skulle nås i landskapets budget 2016.

År 2015 kan man säga började med rätt krisartade 
förtecken. De reformer som genomfördes under året 
resulterade snabbt i att de personella resurserna kunde 
användas på ett effektivt sätt vilket bidrog till att året fick 
ett gott och hoppfullt slut. Jag vill här passa på att tacka 
alla anställda och alla i beslutsfattande position för gott 
samarbete och ser fram emot det nya året 2016 med stort 
lugn och stark tillförsikt.

Barbro Sundback
Ordförande för Ålands fredsinstitut
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Fredsinstitutets uppdrag

Detta innebär att institutet dels driver 
egna projekt och kurser, dels genom-
för uppdrag och arrangerar semi-
narier och konferenser inom dessa 
områden, samt svarar på frågor från 
allmänheten och intresserade besö-
kare. I detta ingår också att institutets 
bibliotek är integrerat i det åländska 
bibliotekslånesystemet.

Utifrån en administrativ grundfi-
nansiering från Ålands landskapsre-
gering söker institutet stöd för olika 

typer av insatser – från fleråriga 
projekt till enstaka arrangemang. En 
ström av besökande – från diplomater 
och internationellt kända politiker till 
skolklasser och enskilda personer – 
skapar därtill en variation i institutets 
dagliga arbete och uppdraget blir 
därför också att anpassa och utforma 
information om Åland, om institutets 
arbete och om de frågor som detta 
berör, på ett tillgängligt och intresse-
väckande sätt.

Till sist är det ett uppdrag för insti-
tutet att i lämpliga former bidra till den 
akademiska och allmänna debatten på 
Åland om frågor som ligger inom insti-
tutets kompetensområden, till fromma 
för en saklig och allsidig belysning av 
den alltmer komplexa verklighet som 
kännetecknar institutets kärnområden. 

Kjell-Åke Nordquist
t f direktör

Ålands fredsinstitut är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som stödjer forskning och 
praktiska insatser inom området fred och säkerhet samt autonomi- och minoritetsfrågor, hela 
tiden med utgångspunkt från Åland och dess särställning. 

Tf direktör Kjell-Åke Nordquist talar på ett seminarium om Ålandsexemplet arrangerat i Bryssel i september.
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Styrelsen för Ålands fredsinstitut 
fattar beslut om den övergripande 
verksamheten vid institutet. Styrelsen 
består av sju till tio medlemmar och 
mandatperioden är två år. 

Styrelsen har under 2015 hållit fem 
möten. Personalfrågor har fått ett stort 
utrymme på agendan i samband med 
det inledda förändringsarbetet och ut-
nämningen av Kjell-Åke Nordquist till 
t f direktör för fredsinstitutet, medan 
direktör Sia Spiliopoulou Åkermark 
varit tjänstledig för forskning. Sty-

relsen har också fört diskussioner om 
verksamhetens konsolidering och den 
ekonomiska soliditeten som skulle 
säkerställas genom ett flerårigt finan-
sieringsavtal med Ålands landskapsre-
gering. Dotterbolaget Fredsfast Ab har 
hållit styrelsen informerad om aktuella 
fastighetsfrågor och utvecklingsidéer. 

På årssammanträdet valdes en ny 
styrelse för den kommande mandat-
perioden. Tre nya ledamöter invaldes: 
Göran Lindholm, tidigare vd för 
Ålands ömsesidiga försäkringsbolag, 

Lia Markelin, forskningskoordinator 
vid tankesmedjan Magma i Helsing-
fors och Kenneth Gustavsson, antikva-
rie vid Ålands museum och docent i 
historia. Kjell-Åke Nordquist avgick 
från styrelsen i och med utnämningen 
till t f direktör för fredsinstitutet. Lars-
Ingmar Johansson och Olav S Melin 
avtackades för sitt engagemang och 
sina insatser i styrelsen.

Justina Donielaite, organisations-
sekreterare, styrelsens sekreterare 

Styrelsens arbete 2015

Styrelsens ledamöter
Barbro Sundback, ordförande och en av 
initiativtagarna till grundandet av Ålands 
fredsinstitut. Politiskt aktiv sedan 1970-talet, 
tidigare lagtingsledamot och talman i Ålands 
lagting.
Leena Lindqvist, vice ordförande. Egenföre-
tagare med långvarigt och stort engagemang 
inom fredsrörelsen på Åland, bl.a inför grun-
dandet av ett fredsinstitut.
Lotta Angergård. Vik. verksamhetsledare för 
Rädda Barnen på Åland, med bakgrund inom 
såväl offentliga som tredje sektorn. 
Ulla Backlund. Verksam inom norska Flyk-
tinghjälpen, tidigare direktör för Flyktinghjäl-
pen i Georgien, Burundi respektive Libanon.
Susanne Eriksson. Direktör för Ålands lag-
ting, lång erfarenhet av arbete med ”Ålands-
exemplet”.
Katarina Fellman. Direktör för Ålands sta-
tistik- och utredningsbyrå, ÅSUB.
Roger Jansson. Politiskt aktiv sedan 70-talet, 
tidigare lagtingsledamot, tidigare ledamot i 
Finlands riksdag, tidigare talman i Ålands 
lagting.
Kenneth Gustavsson, antikvarie vid Ålands 
Museum. Docent i historia, forskar om Ålands 
säkerhetspolitiska och strategiska betydelse i 
Östersjön under 1900-talet. 
Göran Lindholm, tidigare VD för Ålands 
Ömsesidiga försäkringsbolag, lång erfarenhet 
av lednings- och styrelseuppdrag inom det 
privata näringslivet. 
Lia Markelin. Forskningskoordinator vid 
tankesmedjan Magma i Helsingfors. 

Under 2015 invaldes tre nya medlemmar i styrelsen och Gunnar Jansson utsågs till insti-
tutets nye rådgivare. Styrelsearbetet har huvudsakligen varit inriktat på organisatoriska 
förändringar inom fredsinstitutet som medför en större fokus på kärnverksamheten och en 
förstärkning av forskningssidan.  

Styrelsen 2015. Från vänster. Övre raden: Roger Jansson, t.f direktör Kjell-
Åke Nordquist, Göran Lindholm, Kenneth Gustavsson. Mittenraden: Katarina 

Fellman,  Leena Lindqvist, Susanne Eriksson. Nedre raden:  Lia Markelin, Ulla 
Backlund och ordförande Barbro Sundback
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Forskarrådets verksamhet

Under mandatperioden 2015 till 2017 består forskarrådet av 
ordförande Gunilla Herolf, fil. dr., expert i frågor om europeisk 
integration och säkerhetspolitik, Mikael Wigell, fil. dr., forskare 
vid Utrikespolitiska institutet i Helsingfors och Sia Spiliopoulou 
Åkermark, docent i folkrätt och forskningsledare för Ålands 
fredsinstitut. T f direktör för fredsinstitutet Kjell-Åke Nordquist, 
docent i freds- och konfliktforskning, fungerar som rådets sekrete-
rare. Rådet assisteras av en forskningskoordinator.
  Forskarrådet möttes vid två tillfällen under 2015: den 16 juni och 
den 1  september. Båda dessa möten var av speciell karaktär. I 
samband med mötet den 16 juni anordnades en pressträff för media 
som gällde publikationen ”Självstyrelser i Norden: Färöarna, Grön-
land och Åland”. Mötet den 1 september kopplades samman med 
en lunch tillsammans med institutets styrelse för diskussion om 
teman för Kastelholmssamtalen. Mötet inkluderade också en semi-
nariebehandling av en kommande rapport med externa deltagare. 
Tanken är att fortsätta med liknande ”husseminarier”. 

Diskussionerna under året inom forskarrådet har till en del ägnats 
åt årets två stora projekt. Beträffande Självstyrelser i Norden, som 
publicerades i maj, har diskussionerna gällt uppföljning av projek-
tet i form av policy briefs och översättningar. För det nya projektet 
”Demilitarisering i en värld av ökad militarisering” har det framför 
allt varit fråga om information kring genomförandet. Forskarrådet 
har också diskuterat teman för kommande nya projekt och möjlig-
heten att skapa en e-tidskrift.  

Gunilla Herolf, forskarrådets ordförande

Fredsinstitutets forskarråd fattar beslut om den 
vetenskapliga inriktningen och har en kvalitets-
säkringsfunktion för fredsinstitutets forskning. 

Forskarmöten 2015
20.10.2015 Forskarmöte på Ålands fredsin-
stitut med deltagare i projektet ”Spaces of 
Expectation”, Janne Holmén m.fl. Pro-
jektet handlar om synen på Östersjön och 
Medelhavet, framväxten av olika former 
av regionalt samarbete och samarbetsorgan 
i områdena och olika försök att skapa en 
regional identitet.
22-23.10.2015 Sia Spiliopoulou Åkermark 
deltog i ett forskningsmöte om flernivå-
samarbete i Östersjöområde som ordnades 
i Åbo i samarbete mellan Åbo Akademi 
och Åbo universitet.  
10-11.11.2015 Kjell-Åke Nordquist deltog 
i MR-dagarna i Göteborg, detta år med 
temat Rasism. 
16-18.11.2016 Kjell-Åke Nordquist deltog i 
ett seminarium vid Finlands utrikesminis-
terium i Helsingfors om civilsamhälle, ak-
törer och informell medling i inbördeskrig. 
19-21.11.2015 Sia Spiliopoulou Åkermark 
deltog i EURAC:s (Institutet för minori-
tetsrätt) vetenskapliga råds årliga möte i 
Bolzano.  
11.12.2015 Ålands fredsinstituts forsk-
ningsledare, docent Sia Spiliopoulou Åker-
mark, deltog i jubileumssymposiet ”Revita-
lisering av minoritetsspråk   förutsättningar 
och framtidsutsikter” tillägnat professor 
Leena Huss. Spiliopoulou Åkermark talade 
om minoriteter och mobilitet i Europa.

Uppe till vänster: Sia Spiliopoulou Åkermark talar på ett seminarium till professor Lena Huss ära. Nere till vänster: 
Forskarmöte med forskare inom projektet Spaces of Expectation. Uppe mitten: Mikael Wigell, Gunilla Herolf och  

Kjell-Åke Nordquist. Stora bilden: Forskningskoordinator Petra Granholm. 
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Publikationer och rapporter
Rapportserie
Två rapporter har givits ut i fredsin-
stitutets rapportserie Rapport från 
Ålands fredsinstitut / Report from the 
Åland Islands Peace Institute. Rap-
porterna kan laddas ner gratis från 
www.peace.ax.

Jämförelse av Åland och Mindanao
Gustav Blomberg
Kan Ålandsexemplet användas som 
inspirationskälla i muslimska Min-
danao och i så fall till vilka delar? 
Det är huvudfrågan i statsvetaren 
Gustav Blombergs jämförande studie 
av Åland och muslimska Mindanao i 
Filippinerna, en studie som givits ut 
som nummer 2/2015 i Ålands freds-
instituts rapportserie med titeln The 
Åland Example Applied – a Case 
Study of the Autonomous Region of 
Muslim Mindanao.

Vad avgör om en självstyrelse blir 
framgångsrik?
Felix Schulte
I rapport nummer 1/2015 i rapportse-
rien Rapport från Ålands fredsinsti-
tut – Report from the Åland Islands 
Peace Institute: Conflict Regulation 
through Self-Rule - Success Factors 
of Territorial Autonomy undersöker 
författaren Felix Schulte vilka fak-
torer som avgör hur framgångsrik en 
självstyrelse blir. 

Arbetspapper
Ålands fredsinstitut har under året 
gett ut fyra arbetspapper. Dessa kan 
laddas ned gratis från www.peace.ax.

Länder utan arméer   
Christophe Barbey
Det finns åtminstone 26 länder 
runtom i världen som har valt att inte 
ha någon armé. I arbetspappret ”Non-
militarisation: Countries without 
Armies. Identification Criteria and 
First Findings” presenterar Chris-
tophe Barbey från APRED Participa-
tive Institute for the Progress of Peace 
en grundlig kartläggning av dessa 
länder.

Irakiska Kurdistans framtid  
Silke Jungbluth
Silke Jungbluth har skrivit arbets-
pappret ”The future of Iraqi Kurdis-
tan: The ”Islamic State” as Catalyst 
for Independence?” som handlar om 
irakiska Kurdistans historia fram till 
IS invasion och den förändrade verk-
lighet som denna medför. 

Fallstudie av projektet “Fair Sex” 
Justina Donielaite
Justina Donielaite gör en fallstudie 
av projektet ”Fair Sex” som drivits 
av Ålands fredsinstitut 2011-2015 och 
analyserar projektets mål, bakgrund, 
innehåll, metoder och angreppssätt. 
Arbetspappret är skrivet på engelska, 
under titeln ”Case study of the project 
”Fair Sex”. 
 
Slutsatser från projektet Fair Sex  
Cecilia Brenner & Liselott Lindén
Slutrapporten från tre års arbete 
(2012-2014) med projektet Fair Sex 
beskriver övergripande det arbete 
som bedrivits, vilka framgångar pro-
jektet haft, men också vilka svårighe-
ter arbetet stött på. I rapporten redo-
görs även för förslag inför framtida 
arbete med jämställdhetsintegrering 
och mot sexuellt våld.  

Publikationer
Publikation om nordiska självsty-
relser i ett fredsperspektiv
Publikationen Självstyrelser i Norden 
i ett fredsperspektiv – Färöarna, 
Grönland och Åland gavs ut inom 
ett forskningprojekt som leddes av 
Ålands fredsinstitut på uppdrag av 
Nordiska rådet. Läs mer om projektet 
och publikationen på sidan 10. 

Spiliopoulou Åkermark publice-
rad i ny antologi om minoriteter i 
Norden
Docent Sia Spiliopoulou Åkermark 
har bidragit med ett kapitel i den 
nyutgivna antologin The Challenge 
of Minority Integration. Politics 
and Policies in the Nordic Nations. 
Spiliopoulou Åkermark behandlar 
skillnader och likheter i minoritets-
lagstiftning och minoritetspolitik i 
fyra nordiska länder. Publikationen 
har redigerats av Peter A. Kraus och 
Peter Kivisto

Slutrapport från projekt om mino-
ritetsspråk och språklig mångfald
Slutrapporten från det tvärdiscipli-
nära forskningsprojektet European 
Language Diversity for All (ELDIA, 
2010-2013) färdigställdes 2015 för 
utgivning vid förlaget Multiling-
ual Matters i mars 2016. Boken har 
titeln Towards Openly Multilingual 
Policies and Practices och är skriven 
av Johanna Laakso, Anneli Sarhi-
maa, Sia Spiliopoulou Åkermark och 
Reetta Toivanen.
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Konferensen ”Minority Protection at 
a Crossroads” arrangerades med stöd 
från Europarådets rådgivande kommit-
té om tillämpningen av ramkonventio-
nen om skydd för nationella minorite-
ter, från Finlands utrikesministerium 
samt från Svenska kulturfonden.

Den rådgivande kommittén var väl-
representerad på konferensen, både 

i publiken och i talarstolen. Ordfö-
rande för den rådgivande kommittén, 
Francesco Palermo, höll ett anförande 
om ramkonventionens betydelse 
och kommande utmaningar. Första 
viceordförande för kommittén, Petra 
Roter, höll ett anförande om minori-
tetsskyddet i relation till nationalism 
på många håll i Europa. 

Under konferensen betonades vik-
ten av oberoende för internationella 
organ som bevakar tillämpningen av 
mänskliga rättigheter. 

OSSE:s högkommissionär för natio-
nella minoriteter, Astrid Thors, utgick 
ifrån minoritesskyddets möjlighet att 
fungera i konfliktförebyggande syfte. 

Minoritetsskydd i konfliktområden 
och omtvistade regioner diskuterades 
av representanter från Förenta natio-
nernas människorättscenter, Finlands 

människorättscenter och akademiker 
och yrkesutövare med erfarenheter 
från situationer där minoriteter drab-
bas. De områden som belystes särskilt 
var Ukraina och Krim samt Geor-
gien, Abchazien och Sydossetien. 
Talen från konferensen kan höras på 
fredsinstitutets hemsida.

Sia Spiliopoulou Åkermark,  
forskningsledare  

Konferens om minoritetsskydd 
i Europa och världen
”Minority Protection at a Crossroads” var titel och tema för den internationella konferens 
som Ålands fredsinstitut ordnade den 31.3.2015 i Alandica kultur- och kongresshus i Ma-
riehamn. Temat för konferensen var minoritetsskydd i Europa och det vägskäl minoritets-
skyddet anses stå vid idag.
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Med utgångspunkt i folkrätten och 
den europeiska integrationen studerar 
forskarna hur Ålands demilitarise-
ring och neutralisering påverkats av 
utvecklingen av modern teknologi, av 
sammanblandningen av militära och 
civila aktörer och regler samt effekten 
av nya former av militärt samarbete. 
Projektet gör även jämförelser mellan 
Åland och andra demilitariserade 
områden, i första hand Svalbard. 

Forskningen är ett samarbete mellan 
Ålands fredsinstitut och Arktiska cen-
tret vid Lapplands universitet i Rova-
niemi. Fyra forskare ingår i projektet: 
Sia Spiliopoulou Åkermark (docent i 
folkrätt och projektets ledare), Pirjo 
Kleemola-Juntunen (jur. dr., post-doc), 
Timo Koivurova (professor, direktör 
vid Arktiska centret, Rovaniemi) samt 
doktorand Saila Heinikoski. I projektet 
deltar också forskningsassistent Filip 

Holiencin. Under hösten deltog också 
forskare Yannick Poullie som genom-
förde arbete om demilitariseringsdis-
kussionerna vid kalla krigets slutfas 
och skrev ett blogginlägg som finns på 
fredsinstitutets hemsida.

Projektet är treårigt och finansie-
ring är beviljad av KONE-stiftelsen 
och Ålands kulturstiftelse.

Sia Spiliopoulou Åkermark,  
forskningsledare  

Treårigt forskningsprojekt om 
demilitarisering påbörjades
I projektet ”Demilitarisering i en värld av ökad militarisering” som påbörjades under året 
studerar fyra forskare Ålands demilitarisering och neutralisering i en militariserad värld. 

Från vänster: Yannick Poullie, Saila Heinikoski, Pirjo Kleemola-Juntunen,  
Sia Spiliopoulou Åkermark, och Filip Holiencin.

En internetbaserad högskolekurs om territoriella självstyrelser gavs för första gången under 
vårterminen 2015.

Ålands fredsinstitut har utvecklat en 
internetbaserad högskolekurs om ter-
ritoriella självstyrelser med Åland som 
exempel och fallstudie. Kursen gavs 
framgångsrikt för första gången vår-
terminen 2015, i samarbete med Öppna 
högskolan på Åland. En ny omgång av 
kursen startar i februari 2016. Kursen 
är tvärvetenskaplig och diskuterar 
självstyrelse i ett brett perspektiv, i rela-

tion till bland annat självbestämmande, 
flernivåstyre och minoritetsrättigheter. 
Den berör Ålands självstyrelse, demi-
litarisering och neutralisering samt de 
kulturella och språkliga garantierna för 
språk och kultur. Betydelsen av territo-
riell autonomi som ett möjligt verktyg 
för konfliktlösning, tex. som en möjlig 
lösning på etnopolitiska konflikter, 
diskuteras också.

 - Kursen var otroligt intressant och 
gav mig många nya infallsvinklar. 
Särskilt spännande var det att läsa 
dokument från 1917-1921 när Ålands-
frågan löstes, samt att få en överblick 
över de internationella överenskom-
melser som påverkar Åland idag, sä-
ger Ida Jansson, som deltog i kursen 
under pilotomgången 2015.

Premiär för e-kurs om territoriell autonomi 
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Konferens och bok om nordiska 
självstyrelser i fredsperspektiv

De nordiska territoriella självsty-
relserna, Färöarna, Grönland och 
Åland, har oftast analyserats var för 
sig som unika speciallösningar inom 
det egna nationella sammanhanget, 
men mera sällan som exempel på hur 
vi här i Norden löser konflikter och 
hanterar mångfald. Ett av målen med 
projektet ”Självstyrelserna i Norden 
– erfarenheter och visioner från ett 
fredsperspektiv”, som har letts av 
Ålands fredsinstitut i samarbete med 
och på uppdrag av Nordiska rådets 
medborgar- och konsumentutskott, 
var att belysa självstyrelserna ur ett 
fredsperspektiv.

Måndagen den 26 januari disku-
terades de nordiska självstyrelserna 
och freden av politiker och forskare 
i ett seminarium ordnat på Åland. I 
publiken satt Nordiska rådets ledamö-
ter, som samlats på Åland för att delta 
i Nordiska rådets utskottsmöten, samt 
inbjudna gäster. Alandicas auditorium 
med sina 200 sittplatser var fyllt till 
bristningsgränsen, när konferensen 
öppnades av Nordiska rådets presi-
dent, Höskuldur Þórhallsson, samt 
Annicka Engblom, ordförande för 
Nordiska rådets medborgar- och 
konsumentutskott. Flera politikerpa-
neler diskuterade frågor 
om självstyrelsernas 
utveckling, förhållande 
till centralstaten och till 
varandra samt visioner för 
framtiden. Några av pro-
jektets forskare presente-
rade preliminära resultat. 
Slutsatser från konferen-
sen låg sedan till grund 
för forskarnas fortsatta 
arbete, som utmynnade i 
publikationen ”Självsty-
relser i Norden i ett fredsperspektiv – 
Färöarna, Grönland och Åland”.  

Publikationen analyserar själv-

styrelserna dels komparativt ur en 
juridisk, ekonomisk, statsvetenskaplig 
och säkerhetspolitisk synvinkel, dels 
med fokus på enskilda självstyrelser, 

deras relationer till varandra, 
relationerna självstyrelse - 
staten och förhållandet till 
internationella organisatio-
ner. I studiens avslutande ka-
pitel lyfts ett antal faktorer 
upp vilka varit av betydelse 
för att lösa eller förhindra 
konflikter kring självsty-
relserna i Norden. Slutligen 
analyseras möjligheten för 
sådana faktorer att fung-
era också i andra områden i 

världen.
Studien har redigerats av Sia Spilio-

poulou Åkermark, forskningsledare 
vid Ålands fredsinstitut och Gunilla 

Herolf som är ordförande för forskar-
rådet vid Ålands fredsinstitut.

Forskarna som deltog i projektet 
var professor Markku Suksi, fil. dr. 
Gunilla Herolf, fil.dr. Rickard Palmer, 
LL.M. Sarah Stephan, pol. dr. Maria 
Ackrén, professor Ágúst Thór Árnason, 
professor Gudmundur Alfredsson, pol. 
dr. Tove Malloy, lektor och cand. polit. 
Lise Lyck, jur. dr. Kári á Rógvi och 
docent Sia Spiliopoulou Åkermark.

Publikationen och Nordiska rådets 
efterföljande s.k. ”policy brief” finns 
att laddas ner elektroniskt (gratis) på 
www.peace.ax. Publikationen kan 
också beställas inbunden från Ålands 
fredsinstitut, mot ersättning av porto-
kostnaden.

Susann Simolin, 
informationsansvarig 

Under 2014 och 2015 har Ålands fredsinstitut lett ett forskningsprojekt om självstyrelserna 
i Norden. Forskare har analyserat de nordiska självstyrelserna i fredsperspektiv, en konfe-
rens på temat har hållits på Åland och projektet utmynnade i publikationen ”Självstyrelser 
i Norden i ett fredsperspektiv - Färöarna, Grönland och Åland”.
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Ålands fredsinstitut
www.peace.ax

FÖRENINGEN NORDENS
UNGDOMSFÖRBUND

Norden och freden diskuterades i 
Oslo, Stockholm och Nordens tidning

Projektet ”Norden för fred?” star-
tade i september 2013 och avslutas i 
augusti 2016. Projektet leds av Ålands 
fredsinstitut och finansieras av Nord-
plus vuxenprogrammet. I nätverket 
ingår Finlands fredsförbund, Norges 
Fredsråd, GAMIP/Peace Alliance 
Denmark, Föreningen Norden Sverige 
och Institutionen för internationella 
relationer vid Islands universitet.

Projektets syfte är att väcka frågor 
om Norden och de nordiska ländernas 
relation till fred – hur fredliga är vi 
i Norden och hur kan fredliga erfa-
renheter förstärkas, förankras och 
förmedlas till andra? Projektet har 
skrivit debattartiklar om Norden och 
freden och har arrangerat ett öppet 
seminarium i varje nordiskt land.

I april 2015 höll projektet ett 
seminarium i Oslo med titeln ”Civilt 
ägande av säkerhet i norr”, med Nor-
ges fredsråd som huvudarrangör. På 
seminariet diskuterades utmaningar i 
Arktis och hur de nordiska länderna 
och andra aktörer kan verka för al-
ternativ till militarisering i regionen. 
I oktober hölls projektets avslutande 
seminarium i Stockholm. Då diskute-
rades Norden och freden ur gräsrots-
perspektiv, och hur civilsamhället kan 
bidra till fredlig samhällsutveckling. 

I slutet av året skrev varje partner 
en artikel till ett temanummer om 
fred i Föreningen Norden Sveriges 
tidskrift ”Nordens tidning”, för publi-
cering efter årsskiftet.  

De sex partnerorganisationerna i 

”Norden för fred?” arbetar alla på 
sitt sätt för en fredligare och mindre 
våldsam värld och menar att nord-
iska erfarenheter kan användas i 
det arbetet. Organisationerna menar 
också att Nordens fredliga erfaren-
heter och fredsprofil generellt får 
för lite utrymme i aktuella debatter, 
i synnerhet i relation till säkerhets- 
och försvarsfrågorna. Norden och 
freden behöver diskuteras mera i alla 
nordiska länder och inom det formella 
nordiska samarbetet, och det behövs 
plattformar där civilsamhället kan 
diskutera frågor om fred i Norden.

Susann Simolin,  
projektledare

Projektet ”Norden för fred?” tar sin utgångspunkt i att Norden har erfarenheter av fredlig 
konfliktlösning och samexistens som är värda att diskutera, lära sig av och bygga vidare 
på. Inom projektet har sex organisationer från de nordiska länderna diskuterat temat 
Norden och freden, sinsemellan och i öppna seminarier i de olika länderna. Projektet har 
i liten skala skapat ett nordiskt forum där civilsamhället kunnat diskutera fredsfrågor.
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Spridning och utbyte av kunskap

Under 2015 har fredsinstitutet medverkat i flera seminarier 
utanför Åland. I september talade t.f direktör Kjell-Åke 
Nordquist vid ett seminarium om Ålandsexemplet i Bryssel. 
Seminariet ordnades i samarbete mellan Ålands landskapsre-
gering och Finlands utrikesministerium genom den så kallade 
kontaktgruppen. I november talade fredsinstitutets ordförande 
Barbro Sundback om Ålands demilitariserade och neutrali-
serade status vid seminariet ”Hotar en krissituation Ålands 
särställning?”, anordnat av tankesmedjan Magma i Helsing-
fors. Övriga talare var ambassadör emeritus René Nyberg samt 
Sfp-ordföranden och förra försvarsministern Carl Haglund. 

På Åland höll fredsinstitutet för fjärde året i rad en 
workshop om Ålandsexemplet för deltagare i kursen PASA 
- Peace and Security in Africa, vid kursens årliga studie-
resa till Åland. Kursen ges vid institutionen för freds- och 
konfliktforskning vid Uppsala universitet i samarbete med 
African Centre for the Constructive Resolution of Disputes 
(ACCORD) samt det svenska konsultföretaget Indevelop. 

I samband med att fredsinstitutet arrangerade en inter-
nationell minoritetskonferens under våren fick institutet 
också enskilda besök från konferensens deltagare. Bland 
dem fanns Sirpa Rautio och Kristiina Vainio från Finlands 
människorättscenter, Alan Phillips, expert i minoritetsfrå-
gor och tidigare ordförande för Europarådets rådgivande 
kommitté om tillämpningen av ramkonventionen om skydd 
för nationella minoriteter samt Aleksandra Bajazetova, 
översättare och språkexpert på den Internationella krigsför-
brytartribunalen för det forna Jugoslavien i Haag. 

Vidare besökte en rysk forskargrupp från Perm National 
Research State University institutet för att få information 
om institutets forskning och om Ålandsexemplet.

En grupp unga utländska journalister, inbjudna till Fin-
land och Åland av Finlands utrikesministerium, fick infor-
mation om fredsinstitutet och Ålandsexemplet och passade 
på att göra några intervjuer med fredsinstitutets medar-
betare. Deltagarna kom från Brasilien, Egypten, Spanien, 
Sydkorea, Etiopien, Indonesien, Indien, Storbritannien, Ka-
zakstan, Kina, Mexiko, Norge, Polen, Frankrike, Tyskland, 
Saudiarabien, Turkiet, Ukraina, Ryssland och USA. 

Fredsinstitutet har också gästats av Argentinas ambas-
sadör till Finland H.E. Roberto Daniel Pierini, Finlands 
grundlagsutskotts ordförande Johannes Koskinen, talman-
nen för Belgiens tyskspråkiga gemenskaps parlament Karl-
Heinz Lamberz, statliga tjänstemän från Kina, politiker och 
fredsaktivister från staden Gimpo i Sydkorea, inklusive 
borgmästaren Yoo Young Rok och Kim Yong Bock som 
leder det internationella fredsnätverket Peace for Life, samt 
av pensionerade EU-tjänstemän i föreningarna AIACE-
Finland och Sverige. 

Fredsinstitutet har under året inbjudits av Rotaryklub-
bar både på Åland och i Åbo för att berätta om institutets 
verksamhet. Presentationer har också hållits för deltagare 
i ett fredsläger på Åland arrangerat av Stockholm freds, 
deltagare i Emmaus Åland sommarläger samt för politiska 
studentförbundet Centerstudenter i Sverige.

Susann Simolin, informationsansvarig

Under 2015 har intresset för fredsinstitutet forskning, verksamhet och kunskap om Ålands-
exemplet fortsättningsvis efterfrågats från både när och fjärran.

Besök av studerande vid Åbo Akademi som går en kurs 
om gränsregioner och minoriteter i Östersjöområdet.

Seminarium i Helsingfors om Ålands ställning vid en 
krissituation. Henrik Lax, Olav S Melin och fredsinsti-

tutets ordförande Barbro Sundback.

Sia Spiliopoulou Åkermark håller workshop för delta-
gare i kursen Peace and Security in Africa.



13

Av de 60 som inkom medlades 27 
ärenden, varav 23 resulterade i ett 
avtal mellan parterna. 

Den stora ökningen av tvistemål 
som kommit in genom privata initiativ 
tyder på att samhället på Åland blivit 
bättre informerat om medlingstjänster. 
Ålands polismyndighet och landskaps-
åklagarämbetet på Åland har också 
varit aktiva med att skicka ärenden till 
medlingsbyrån, vilket tyder på en god 
kommunikation och ett fungerande 
samarbete med dessa myndigheter. 

Under 2015 har medlingsbyrån 
fortsatt att sprida information om 
medlingsverksamheten, till exempel 
genom att ta emot studiebesök från 
Ålands gymnasium och informera 
personalen på vuxenpsykiatriska 
avdelningen på ÅHS.

Under 2015 hölls flera utbildnings- 
och fortbildningstillfällen för de 
frivilliga medlarna. Under våren 2015 
utbildades en grupp nya medlare, 

fyra kvinnor och tre män, som blev 
behöriga att fungera som medlare 
vid Ålands medlingsbyrå och övriga 
medlingsbyråer i landet. Dessutom 
fullföljde tre medlare en specialutbild-
ning för att kunna verka som med-
lare i ärenden som gäller våld i nära 
relationer. I september ordnades en 
fortbildning i restorativ rätt med med-
lingshandledaren Daniela Sundell från 
Åbo medlingsbyrå. De svenskspråkiga 
medlingsdagarna hölls i oktober 2015 
i Borgå med temat ”Jag som medlare”, 
fyra frivilliga medlare och medlings-
ansvariga från Åland deltog. 

Interna träffar för medlarna har 
gästats av brottspåföljdstjänsteman 
Linda Granith från Byrån för sam-
hällspåföljder, ansvariga för Barnens 
Internet Maria Söreskog från Rädda 
Barnen på Åland r.f. samt landskaps-
åklagare Roger Eriksson från Åkla-
garämbetet på Åland. 

Malin Söderberg efterträdde Ida 

Persson som medlingsansvarig i maj 
2015. Efter sommaren beviljades 
Malin Söderberg tjänstledighet för 
studier och vikarieras av Justina 
Donielaite.

Justina Donielaite, medlingsansvarig

År 2015 fick Ålands medlingsbyrå handlägga det högsta antalet ärenden sedan starten 
år 2006. Totalt inkom 60 ärenden på initiativ av Ålands polismyndighet, landskapsåkla-
garämbetet på Åland eller parterna själva i brotts- eller tvisteärenden. Andelen tvistemål 
fortsatte att öka och utgjorde en femtedel av alla inkomna ärenden. 

Rekordmånga fall för medlingsbyrån

Medling i korthet
Medling är en avgiftsfri och lag-
stadgad service. 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 
frivilliga, utbildade och opartiska 
medlare. Ålands medlingsbyrå 
drivs av Ålands fredsinstitut. Som 
konflikthantering på individnivå 
är medlingen en del av det freds-
arbete som bedrivs på fredsinsti-
tutet.

Medlingsbyrån 
Bild: THL 
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Under hösten 2015 avslutades projektet 
”Tjej- och killgrupper på Åland” som 
drivits i samarbete mellan fredsinstituet 
och Folkhälsan på Åland sedan som-
maren 2013. 

Syftet med projektet har varit att 
utveckla, samordna och kvalitetssäkra 
tjej- och killgruppsverksamheten på 
Åland. 

Tack vare projektet har 42 nya ledare 
utbildats och fått möjlighet till kontinu-
erlig fortbildning. Dessutom har man 

Projektet ”KID (Kindergartens in Development) – Lika 
möjligheter för pojkar och flickor på dagis”, startade i 
januari 2015 och strävar efter att främja ett jämställt bemö-
tande av barn i barnomsorgen genom fortbildning av per-
sonal och kunskapshöjande insatser för barnens föräldrar. 

Projektet KID genomförs i samarbete mellan Ålands 
fredsinstitut och tre partnerorganisationer - Waldorf 
Åland, centret för kvinnor och barn ”Nendre” i Vilnius, 
Litauen, och ”The Star of Hope” i Kaliningrad-regionen, 
Ryssland, som alla driver daghemsverksamhet.

På våren 2015 deltog representanter från de tre daghem-
men i en utbildningsresa till Finland, Åland och Sverige i 
syfte att få teoretisk kunskap om genusmedvetet arbete på 
dagis så väl som praktiska metodtips genom studiebesök 
till daghem som aktivt jobbar med jämställdhetsfrågor. 
Deltagare i studieresan fick idéer och inspiration till att 
själva göra förändringar på hemmaplan, vad gäller framfö-
rallt bemötande och kommunikation.  

Med stöd av lokala handledare har personalgrupperna 
vid samtliga partnerorganisationer tagit fram egna jäm-
ställdhetsplaner, fört diskussioner om stereotypa förvänt-
ningar och samhällsnormer med barnens föräldrar samt 
jobbat med egna föreställningar om kön. Det påbörjade 
arbetet fortsätter år 2016. 

Justina Donielaite, projektledare

Samarbete för jämställda dagis

Projekt för tjej- och killgrupper på Åland avslutades

Projektmöte på Åland våren 2015.

tagit fram nytt informationsmaterial 
om metoden samt utvecklat rutiner som 
underlättar för ledarna att starta nya 
grupper och bygga upp sin verksamhet. 
Sammanställningen av de årliga utvär-
deringarna visar att verksamheten har 
varit uppskattad och omtyckt av både 
ledare och deltagare. 

Inom ramen för projektet har Ålands 
fredsinstitut tagit fram utvärderings- 
och kvalitetssäkringsverktyg för verk-
samheten samt drivit arbetet med att 
samla praktiskt och teoretiskt metod-
material i en elektronisk materialbank. 
Fredsinstitutet har även bidragit med 
kunskap om normkritik, jämställdhets-
integrering, konflikthantering, icke-
formellt lärande samt forskning om tjej- 
och killgruppsmetodens effekter. 

Projektet har resulterat i en bättre 
struktur och samordning av verksam-
heten och skapat en trygg grund för det 
fortsatta arbetet med tjej- och kill-
gruppsmetoden på Åland.

Justina Donielaite,  
organisationssekreterare

Illustration: Margareta Åkermark
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Fair Sex är ett projekt som har drivits 
av Ålands fredsinstitut mellan åren 
2011 och 2015. Syftet med projektet 
har varit att främja jämställdhet, 
motverka sexuellt våld och att främja 
positiva sexuella upplevelser bland 
unga på Åland. Inom projektet har 
arbetet huvudsakligen bedrivits via 
metoden Fair Sex. Metoden har tagits 
fram av Ålands fredsinstitut för att 
möjliggöra samtal om gränser och 
kommunikation, gråzoner och vad det 
innebär att lyssna efter ett ”ja”. 2014 
beviljades projektet ekonomiskt stöd 
från Undervisnings- och kulturminis-
teriet och metoden har tack vare det 
kunnat spridas även till fasta Finland. 

Under 2015 har arbetet inom 
Fair Sex haft en annan karaktär än 
tidigare år. Färre personer har varit 
anställda inom projektet och arbetet 
har varit fokuserat på omarbetning 
och spridning, snarare än på lokalt 
arbete med workshopar. 

Workshoparna i Fair Sex, som 
tidigare enbart varit riktade mot 
ungdomar i 16-17- årsåldern, har 
under våren 2015 anpassats till en 
yngre målgrupp. Temat är detsamma 
som för äldre ungdomar, men vissa 
frågeställningar och övningar har an-
passats för att passa yngre ungdomar. 
Workshopar anpassade till högstadiet 
har testats på ett antal ungdomsgrup-
per, men har inte hållits på regelbun-
den basis. 

Under hösten utformades hem-
sidan www.fairsex.ax specifikt för 
projektet. På sidan finns artiklar 
och tips för den som vill jobba för 
jämställdhet och mot diskriminering. 
På sidan finns också ett antal prak-
tiska övningar för pedagoger som vill 

diskutera sex, gråzoner och könsrol-
ler med unga. Övningarna togs fram 
inom projektet under hösten. 

Vid årsskiftet 2015/2016 avslutas 
projektet Fair Sex, det är därför extra 
glädjande att metoden är etablerad 

hos två verksamheter i fasta Finland. 
Ekvalita Ab erbjuder idag workshopar 
på finska och De Ungas Akademi 
erbjuder workshopar på svenska. 

Cecilia Brenner, projektledare

Fair Sex-projektet avrundades med 
egen hemsida och nya workshopar
Under 2015 fick Fair Sex en egen hemsida, och workshoparna, som tidigare hållits endast 
på gymnasienivå, anpassades för användning på högstadiet. Projektet, som pågått sedan 
2011, avslutades i och med utgången av 2015.

Projektledare Cecilia Brenner och workshopledaren Ida Persson på väg till pi-
lotworkshop med en högstadieklass. Infällt, faximil från Nya Åland 16.1.2015.
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1 Ålands landskapsregering/PAF-medel 54,5 %
2 Nordiska ministerrådet 9,8 %
3 Statens ämbetsverk 7,2 %
4 Nordiska rådet 6,7 %
5 Undervisnings- och kulturministeriet 5,2 %
6 Övriga intäkter, sålda tjänster, resekostnadsersättningar, donationer m.m. 4,8 %
7 CIMO 3,1 %
8 Högskolan på Åland 2,3 %
9 Svenska kulturfonden 2,3 %

10 Nordplus 1,9 %
11 Emmaus Åland 1,1 %
12 Letterstedtska föreningen 0,5 %
13 Åbo akademi 0,4 %
14 Mariehamns stad 0,2 %

Summa 100 %

Ålands landskapsregering 
/PAF-medel 

Nordiska ministerrådet 

Statens  
ämbetsverk 

Nordiska  
rådet 

Undervisnings- och 
kulturministeriet 

Övriga intäkter, sålda tjänster, 
resekostnadsersättningar, 

donationer m.m. 
CIMO 

Högskolan på Åland 

Svenska kulturfonden 

Nordplus  

Emmaus Åland Letterstedtska föreningen 

Åbo akademi 
Mariehamns stad 

Bidrag 2015 

1 Fair Sex (tre olika projekt) 29 %
2 Information och publikationer 20 %
3 Grundfunktioner 17 %
4 KID 16 %
5 Medlingsbyrån 16 %
6 Nordiska självstyrelser 12 %
7 Kurs i territoriella autonomier 10 %
8 Tjej- och killgrupper på Åland 11 %
9 Minoritetskonferens 6 %

10 Volontärverksamhet 6 %
11 Norden för fred? 3 %
12 Bibliotek 2 %
13 Personalfortbildning (Erasmus +) 1 %

Summa 100 %

Fair Sex (tre olika projekt) 

Information och  
publikationer 

Grundfunktioner 

KID 

Medlingsbyrån 

Nordiska  
självstyrelser 

Kurs i territoriella autonomier 

Tjej- och  
Killgrupper på Åland 

Minoritetskonferens 

Volontärverksamhet  
Norden för  

fred? Bibliotek 
Personalfortbildning  

(Erasmus +) 

Kostnader 2015 
 

Ekonomi

Under 2015 var intäkterna från spe-
cifika projekt 244.099,87 euro och 
intäkterna från kansli och administra-
tion 22.667,80 euro. Kostnaderna för 
specifika projekt uppgick till totalt 
307.637,33 euro, kostnaderna för kans-
li och administration till 114.772,85 
euro och verksamhetens totala under-
skott före allmänna understöd upp-
gick till 155.796,15 euro. Under året 
erhöll institutet totalt 170.748,00 euro i 
allmänna understöd och årets resultat 
uppgår till 14.951,85 euro.

2015 var ett finansiellt gott år i den 
meningen att institutet hade en god 
balans mellan intäkter och kostna-
der och också en god kontroll av den 
ekonomiska verksamheten som sådan. 
Institutets koncentration på kärn-
verksamheten, beskriven på annan 
plats i denna årsberättelse, innebar att 
inga nya projektutvecklingskostnader 
belastade året.

Under året slutfördes samtal med 
landskapsregeringen om ett grundfinan-
sieringsavtal, vilket inför 2016 ger en 
reglerad grund för institutets grundfunk-
tioner, vilket i sin tur bör frigöra resurser 
för andra  projektansökningar under 
kommande år. Vid sidan om landskapet 
erhåller fredsinstitutet ett antal projekt-
stöd vilka redovisas separat. Forsk-
ningsdonatorer, bör vi uppmärksamma, 
har skilda former för utbetalning och 
hantering av sina anslag. Exempelvis 
har ett treårigt forskningsprojekt, som 
utvecklats och genomförs inom institu-
tet, och som täcks av Konestiftelsen en 
administration och ekonomihantering 
som ligger helt utanför fredsinstitutets 
administration och ekonomiska redovis-
ning genomförts under året. 

Den bredd som de externa finansiä-
rerna uppvisar är samtidigt en bild av 
institutets bredd och kontaktnät. Inte 
minst har institutet erhållit stöd från 
multilaterala finansiärer, under 2015 
var exempelvis Nordiska Rådet en 
sådan finansiär.

Kjell-Åke Nordquist, t f direktör

Fredsinstitutets ekonomi 
vilar dels på en grundfi-
nansiering från landskapet 
Åland, dels på direkt pro-
jektrelaterad finansiering för 
olika typer av verksamhet av 
längre eller kortare slag.
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Personal och praktikanter
Med den omvandling som ordföranden antyder inlednings-
vis i sitt förord till denna verksamhetsberättelse kan vi 
konstatera att de förflyttningar inom institutet som skett har 
lyckats väl såväl kompetens- som arbetsmiljömässigt. Om 
de anställningar som utlystes under slutet av 2015 tillsätts 
kommer 10 personer att finnas på institutets lönelista, och 
då är ändå inte forskningsprojektet som leds av Spiliopou-
lou Åkermark inräknat eftersom det administrativt ligger 
utanför institutet men praktiskt och socialt verkar inom 
institutets ramar. I skrivande stund finns inga omedelbara 
personalbehov som behöver tillfredsställas. Om och när 
institutet genom en organisk utveckling behöver anställa 
ytterligare har vi både kontorsutrymmen och möjlighet i 
övrigt att göra det. 

Silke Jungbluth, från Tyskland, 
var praktikant i juni och juli 2015. 
Hon studerar för en master i fred, 
medling och konfliktforskning vid 
Tammerfors universitet. Under sin 
praktiktid skrev Silke ett arbetspap-
per med titeln ”The future of Iraqi 
Kurdistan: The ”Islamic State” as 
Catalyst for Independence? ”

Ekonomi
Kristina Dulebova från Slova-
kien var EVS-volontär på Ålands 
fredsinstitut från oktober 2014 till 
september 2015. Kristina har en 
magisterexamen i internationella 
relationer från Istanbul universite-
tet i Turkiet. 

Personal 2015
Kjell-Åke Nordquist, t.f direktör (april-december)
Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör (januari-juli), tjänst-
ledig från befattningen som direktör för att arbeta som 
forskningsledare ett externfinansierat projekt om demilita-
risering (augusti-december)
Susann Simolin, informationsansvarig
Justina Donielaite, projektledare för projektet KID, organi-
sationssekreterare, medlingsansvarig (september-december)
Henrietta Hellström, ekonomiansvarig
Sarah Stephan, forskare, projektledare (januari-mars)
Petra Granholm, forskningskoordinator (februari-novem-
ber)
Charlotte Winberg, projektledare (januari-mars)
Cecilia Brenner, projektledare Fair Sex
Ida Persson, medlingsansvarig (januari-april) 
Malin Söderberg, projektledare och metodutvecklare 
(januari-augusti), medlingsansvarig (maj-augusti), studiele-
dig från september
Bror Myllykoski, fastighetsansvarig
John Knight, bibliotekarie
Johanna Eker, lokalvårdare

Från vänster: Kjell-
Åke Nordquist, 
Justina Donielaite, 
Susann Simolin, 
Petra Granholm, 
Henrietta Hell-
ström och Yannick 
Poullie, som var 
forskningsassistent 
inom ett externfi-
nansierat projekt 
om demilitarise-
ring, under septem-
ber-december.
.

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

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

Inbetalningkan göras till:

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

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

Fredsfonden

peace.ax

The Åland Islands Peace Institute      
www.peace.ax

Nyhetsbrev
Fredsinstitutet sänder per e-post gratis nyhetsbrev till prenumeranter 
4-5 gånger per år. Under 2015 övergick fredsinstitutet från att sända 
nyhetsbrevet som pdf-filer i mejl till ett modernare system (Mail-
chimp) med layout direkt i mejlet. För prenumeration registrera dig på 
www.peace.ax.

Publikationer 

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

Besöksmottagande
Fredsinstitutet tar emot många grupper eller enskilda politiker, tjäns-
temän, medborgarorganisationer, journalister etcetera med intresse för 
Ålandsexemplets internationella relevans. Under 2015 utformades ett 
grundkoncept  som inkluderar presentation av Ålandsexemplet, dess 
historia, komponenter och lärdomar samt Ålands fredsinstituts roll 
och agenda. Presentationen inklusive diskussion tar cirka en timme 
och erbjuds på svenska eller engelska, främst av informationsansvarig 
och forskningskoordinatorn. Dessa presentationer är kostnadsfria. För 
längre eller fördjupade föreläsningar och workshops tar fredsinstitutet 
ut en avgift. 

Bibliotek
Fredsinstitutets bibliotek är specialiserat på litteratur som berör 
freds- och konfliktfrågor, med fokus på minoriteter, självstyrelse och 
säkerhet samt genusfrågor. Biblioteket ingår i den allåländska bib-
lioteksdatabasen Katrina. Biblioteket har länge fungerat endast som 
referensbibliotek, men 2015 påbörjades arbete med att göra böckerna 
tillgängliga för hemlån. Biblioteket kan erbjuda ett trådlöst nätverk, 
vilket underlättar möjligheterna för gästforskare och studenter att 
arbeta i huset.

Ålands fredsinstitut Hamngatan 4/PB85
aX-22101 marieHamn, Åland, finland

tel. +358 18 15570

Under 2015 fick Ålands fredsinstitut en ny 
grafisk profil. En uppdaterad version av 
institutets broschyr togs fram och trycktes 
på engelska.


