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Ett år att glädja sig över
Ålands fredsinstituts verksamhet har under året 2016
präglats av stor aktivitet. Kontinuiteten i verksamheterna
är stor och växelverkan med allmänheten har ökat och
fördjupats. Kastelholmssamtalen på temat ”En hållbar
fred runt Östersjön – nya tider, nya frågor” höll en mycket
hög kvalitet. Deltagarna visade stor respekt för arrangemanget och samtalen var både intressanta och berörande.
Under året hölls en rad lunchseminarier i restaurang
Arkipelag. Formen och innehållet i seminarierna hade
god genomslagskraft och de har bidragit till att institutet
och dess verksamhet blivit bekant för en allt större del
av lokalbefolkningen. Vid sidan av dessa evenemang har
mindre diskussionstillfällen ordnats och representanter för
institutet har deltagit i olika typer av möten och diskussioner som alla bidragit till att stärka bilden av Ålands
fredsinstitut som en värdefull aktör inom forskning och
kunskapsspridning i ämnen av stor vikt för Åland och det
internationella samfundet.
Institutets nuvarande organisation och ekonomi har
under det gångna året ytterligare utvecklats och konsoliderats. Personalsituationen har varit relativt stabil och
verksamhetens behov har på ett tillfredsställande sätt
tillgodosetts av de anställda som har många kompetenser
samt vilja och flexibilitet att verka för institutets bästa.
Ekonomin är fortfarande verksamhetens akilleshäl. Trots

stora ansträngningar från allas sida är förutsättningarna
att finansiera verksamheterna begränsade. Landskapsregeringen och institutet ingick ett finansieringsavtal för år
2016 vilket var ett stort steg framåt. Tyvärr är nivån på det
beviljade bidraget fortfarande mycket blygsamt med tanke
på verksamhetens ambitioner och professionella kvalitet.
En fortsatt utveckling av institutets verksamheter är i
mycket hög grad beroende av lokala finansiärer. Forskning
och kunskapsspridning om Ålands autonomi samt Ålands
status som demilitariserat och neutraliserat område är
i första hand ett åländskt intresse och en åländsk angelägenhet. Institutets och självstyrelsens bevarande och
utveckling är en fråga om ömsesidigt beroende.
Avslutningsvis vill jag tacka samtliga som på olika sätt
bidragit till institutets verksamhet och framgångar under
år 2016. De anställda har utfört ett imponerande arbete.
Forskarrådets medlemmar och institutets forskare är värda
allt beröm och till den avgående styrelsen vill jag framföra ett stort tack för aktivt deltagande, stöd och förtroende.

Barbro Sundback
Ordförande för Ålands fredsinstitut
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Fredsinstitutets uppdrag
Ålands fredsinstitut har som sitt centrala uppdrag att bedriva forskning,
informera och utbilda i frågor som
tar sin utgångspunkt i Åland och dess
särställning. Det betyder att fred och
säkerhet, autonomi samt minoritetsfrågor är nyckelbegrepp i fredsinstitutets verksamhet. Såsom en religiöst
och partipolitiskt obunden stiftelse
vill fredsinstitutet dessutom samverka
och stödja insatser såväl i Norden som
i övriga länder om dessa frågor.
2017 är det 25:e verksamhetsåret för
Ålands fredsinstitut. Under denna period
har fredsinstitutet byggt upp ett brett
internationellt nätverk framförallt inom
forskningssamarbetet. Att placera Åland
i dess internationella kontext, såväl
historiskt som i dagsläget, är en central
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dimension i fredsinstitutets arbete. I
den situation som för närvarande råder
i norra Europa gör sig den internationella dimensionen ständigt påmind, och
fredsinstitutet tolkar sitt uppdrag som
att vara en del av den ständigt pågående
analysen av hur denna situation påverkar
Ålands ställning.
Därmed blir den lokala förankringen
av institutets uppdrag tydlig: Åland har
som autonomi att på egen hand genomföra och utveckla den ställning som
landskapet besitter och i detta arbete vill
fredsinstitutet bidra till en självständig
åländsk analys och bedömning av specifika frågor.
Slutligen, ett möte med Ålands fredsinstitut står på önskelistan för utländska
besökare i ett kanske förvånande stort

antal fall – vi räknar många tiotals grupper varje år. Ålands särställning är inom
allt fler kretsar föremål för intresse genom att den erbjuder konkreta exempel
på hur man kan lösa frågor som i andra
sammanhang ingår i pågående konflikter inom eller mellan länder.
Att informera enskilda och grupper
om såväl forskning som praktiska erfarenheter om möjligheterna att reglera
politiska motsättningar genom självstyrelsearrangemang är därmed också
en uppgift värdig och angelägen för
en verksamhet som går under namnet
fredsinstitut.
Kjell-Åke Nordquist
t f direktör

Styrelsens arbete 2016
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 2016 hållit fem
möten. Liksom tidigare år har frågor
om finansiering fått stort utrymme
på agendan. Styrelsen har behandlat
frågan om ett finansieringsavtal med
Ålands landskapsregering, vilket
upprättades för första gången för år
2016. Styrelsen har också diskuterat finansieringsstrategier och -möjligheter
inför 2017 tillsammans med fredsinstitutets personal.
Dotterbolaget Fredsfast Ab har hållit

styrelsen informerad om aktuella fastighetsfrågor och utvecklingsidéer.
Ålands demilitarisering uppmärksammades i media både på och utanför Åland under hösten. Styrelsen har
diskuterat hur fredsinstitutet kan verka
för att öka kunskapen om demilitariseringen och nuetraliseringen. Styrelsen
har fört diskussioner om finansieringsstrategier och möjligheter inför 2017.
Då styrelsens mandatperiod går
ut i april 2017 tillsatte styrelsen en

valberedning inför styrelsevalet 2017,
bestående av Lars Ingmar Johansson som valberedningens ordförande,
nuvarande styrelseordförande Barbro
Sundback samt informationsansvarig
Susann Simolin.
Tina Sjövall,
vikarierande
organisationssekreterare,
styrelsens sekreterare

Styrelsens ledamöter

Ålands fredsinstituts styrelse. 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

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. Egenföretagare med långvarigt och stort engagemang
inom fredsrörelsen på Åland, bl.a inför grundandet 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 Flyktinghjälpen, tidigare direktör för Flyktinghjälpen i Georgien, Burundi respektive Libanon.
Susanne Eriksson. Direktör för Ålands lagting, lång erfarenhet av arbete med ”Ålandsexemplet”.
Katarina Fellman. Direktör för Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB.
Roger Jansson. Politiskt aktiv sedan 70-talet,
tidigare ledamot i Finlands riksdag, tidigare
talman i Ålands lagting, tidigare lantråd.
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.
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Fredsinstitutets forskning
Forskningen under 2016 har fortgått enligt de riktlinjer
som anges av forskningsplanen 2015 – 2017, enligt vilken
fokus ligger på forskning om självstyrelser, minoriteter,
våld, demilitarisering och frågor rörande Östersjöregionen
och Europautvecklingen.
Slutrapporten för det avslutade projektet European
Language Diversity for All (ELDIA) utkom under året
från förlaget. Publikationen Självstyrelser i ett fredsperspektiv – Färöarna, Grönland och Åland, som utkommit
2015 som resultat av ett forskningsprojekt, kompletterades med elektroniska policy briefs på svenska, danska och
engelska under 2015. Under 2016 tillkom också en policy
brief på finska.
Ett forskningsprojekt om demilitarisering, under ledning av Sia Spiliopoulou Åkermark, var under 2016 den
dominerande uppgiften på forskningssidan. Flera forskarmöten har hållits, liksom ett utvärderingsmöte, och en av
deltagarna i projektet, doktoranden Saila Heinikoski, har
under året varit baserad på institutet.

Kjell-Åke Nordquist, fick
under året ett forskningsanslag från Finlands Akademi
för att tillsammans med en
grupp om fem forskare bedriva
projektet ”Fragile cities in the
global South: Societal security,
environmental vulnerability and
representative justice” under
åren 2016-2020. Delar av arbetet
kommer att bedrivas från fredsinstitutet.
Under 2016 har forskarrådet,
och särskilt forskningskoordinatorn Elias Vartio, studerat möjligheten att ge ut en e-journal. En sådan skulle ge institutet en ytterligare plattform
för att föra ut forskningen. Skriven på engelska skulle den
också ge institutet en geografiskt vidare läsekrets.
Gunilla Herolf, forskarrådets ordförande

Fredsinstitutets forskarråd fattar beslut om den vetenskapliga inriktningen och har en kvalitetssäkringsfunktion för fredsinstitutets forskning. 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 vid Ålands fredsinstitut. T f direktör för fredsinstitutet, Kjell-Åke Nordquist, professor i internationella
relationer, fungerar som rådets sekreterare. Rådet assisteras av forskningskoordinator Elias Vartio.

Möte med forskarrådet. Från vänster Saila Heinikoski, rådets ordförande Gunilla Herolf, t f direktör Kjell-Åke Nordquist, forskningskoordinator Elias Vartio, forskarrådsmedelmmarna Mikael Wigell och Sia Spiliopoulou Åkermark.
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Fredis forskare föreläste ...
... om minoriteter och självstyre, Liverpool

... om statsbyggande, Östtimor/Timor-Leste
I april besökte t f direktör Kjell-Åke Nordquist Östtimor/
Timor-Leste för att föreläsa vid Dili Institute of Technology om hur institutionella mekanismer kan bidra till stabilitet vid övergång från post-konflikt till stabila samhällsrelationer. I detta sammanhang diskuterades också åländska
erfarenheter och möjligheter till framtida kontakter mellan
Östtimor och Åland.

... om minoriteter mm, Burma/Myanmar
I mars medverkade Kjell-Åke Nordquist i en ”Strategic
Planning Workshop” i Myanmar/Burma, arrangerad av
Union Peace Dialogue Joint Committee, en arbetsgrupp
med ansvar för den politiska dialogen, och där bl. a. rättigheter för minoriteter, kulturarv och återvändande av
flyktingar var centrala frågor.

I september deltog Sia Spiliopoulou Åkermark i den internationella konferensen ”Minority Rights, Self-Government and the Law” som organiserades av Raoul Wallenberg
institutet och the Faculty of Law vid Liverpools universitet. Temat för konferensen var praktiska och teoretiska
aspekter av minoritetsskydd och självstyre med fallstudier
från Europa, Norden, Turkiet och Mellanöstern. Sia talade
om territoriell autonomi nu och då och gav en överblick av
internationella debatter och juridiska instrument rörande
territoriell autonomi under tidigt 1900-tal.

... om delade samhällen, Berlin
I september deltog Sia Spiliopoulou Åkermark i en internationell konferens på temat ”Shared Societies” i Berlin,
där hon talade om erfarenheten av att hantera olikheter
i Europa, speciellt som det förstås enligt Europarådets
Ramkonvention till skydd för nationella minoriteter.
Konferensen organiserades av Robert Bosch Academy på
initiativ av Mohammad Darawse som vistas vid institutet
inom ramen för programmet Richard von Weizsäcker
Fellowship. Konferensen ordnades i samarbete med den
israeliska organisationen Givat Haviva.

... om minoriteters rätt till utbildning, Haag ... om jämlikhet trots olikhet, Strasbourg
Den 20-21 april deltog fredsinstitutets forskningsledare,
docent Sia Spiliopoulou Åkermark, i en konferens som
hölls med anledning av att det är 20 år sedan Haagrekommendationerna om nationella minoriteters rätt till utbildning antogs. Konferensen ordnades i Haag av OSSE:s
högkommissarie för nationella minoriteter, Astrid Thors.
Sia deltog i en högnivåpaneldiskussion om vilken roll
utbildning bör ha i byggandet av hållbara mångfaldssamhällen.

... om demilitarisering, Uppsala
Under april månad var Sia Spiliopoulou Åkermark gästforskare vid Centret för Rysslandsstudier och Juridiska
fakulteten vid Uppsala universitet. Under sin vistelse i
Uppsala höll hon två gästföreläsningar och medverkade i
seminariet ”Europas föränderliga säkerhetslandskap – utmaningar och lösningar” arrangerat av Uppsala forum för
demokrati, fred och rättvisa vid Uppsala universitet.

I oktober deltog Sia Spiliopoulou Åkermark i den internationella konferensen “The Framework Convention: a
key tool to managing diversity through human rights”
om Europarådets ramkonvention till skydd för nationella
minoriteter. Panelen som Sia deltog i gick under namnet
“Equality despite difference- how to guarantee equal access to rights and resources”. Under konferensen lanserades den fjärde tematiska kommentaren om Europarådets
ramkonvention till skydd för nationella minoriteter och
dess tillämpning.

... om medlings- och fredskultur, Colombia
28.9-1.10 deltog Kjell-Åke Nordquist i en internationell
konferens om medlings- och fredskultur som hölls i Bogotá, Colombia. Konferensen behandlade frågor om medling och försoning på både internationell och individuell
nivå. Kjell-Åke höll ett av huvudtalen, på temat restorativ
rätt och nationell försoning efter intern konflikt.
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Forskning om demilitarisering
Forskarna i projektet ”Demilitarisering i en allt mer militariserad värld” färdigställde
under året sina första vetenskapliga artiklar och medverkade i olika evenemang och forskarmöten.
Projektet är treårigt (2015 - 2018) och finansiering är
beviljad av KONE-stiftelsen och Ålands kulturstiftelse.
Forskningen är ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut och Arktiska centret vid Lapplands universitet i Rovaniemi. 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.
Med utgångspunkt i folkrätten och den europeiska
integrationen studerar forskarna hur Ålands demilitarisering 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.
Forskningsprojektet hade ett seminarium i Mariehamn i mars 2016 då även projektets internationella
vetenskapliga rådgivare deltog. Projektets forskare har
under året medverkat vid flera olika evenemang och
vetenskapliga möten i bl.a. Finland, Sverige, Storbritannien och Italien och publicerat flera artiklar och debattartiklar.
Forskare Yannick Poullies arbete om demilitariseringsdebatter i Finland och på Åland 1989-1995 publicerades sommaren 2016 i tidskriften International Journal
of Minority and Group Rights. Vid årets slut hade flera
artiklar och bokkapitel hade inlämnats för granskning
och publicering.
Sia Spiliopoulou Åkermark, forskningsledare

Forskarmöte i Rovaniemi. Från vänster: Sia Spiliopoulou
Åkermark, Pirjo Kleemola-Juntunen, Timo Koivurova och
Saila Heinikoski.
Forskarna och de vetenskapliga rådgivarna i projektet ”Demilitarisering
i en allt mer militariserad värld” träffades i Mariehamn den 31 mars 2016.
Övre raden från vänster: Sonja
Østreng (gäst), professor Said Mahmoudi (rådgivare), forskningsassistent Filip Holiencin (projektforskare),
docent Gregory Simons (rådgivare),
professor Willy Østreng (rådgivare),
docent Sia Spiliopoulou Åkermark
(projekt- och forskningsledare), direktör Päivi Kaukoranta (rådgivare).
Nedre raden från vänster: Professor
Timo Koivurova (projektforskare),
dr. Pirjo Kleemola-Juntunen (projektforskare), professor emeritus
Lauri Hannikainen (rådgivare), dr.
Matthieu Chillaud (rådgivare) och
doktorand Saila Heinikoski (projektforskare).
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Två nya rapporter ”Fredens öar” i Publikation om
nytryck på ryska språklig rättvisa

ISBN 952-5265-85-9

Självstyrelse i Irakiska
Kurdistan
Институт Мира Аландских
островов
och Zanzibar
I rapport 2/2016, ”Managing diversity
through territorial autonomy: Experiences from Iraqi Kurdistan and
Zanzibar with Åland Example as a
point of reference” analyserar skribenterna Jaakko Virkkunen och Lotta
Valtonen Irakiska Kurdistan respektive Zanzibar med Ålands autonomi
som referenspunkt. Både Virkkunen
och Valtonen har deltagit i den e-kurs
om territoriell autonomi och Ålandsexemplet som arrangerades av Ålands
fredsinstitut våren 2016.
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Институт Мира Аландских островов

Hur EU-rätten påverkar Ålands
självstyrelse
/Anna-Lena Sjölund
I rapport 1/2016, ”EU-rätten och
behörighetsfördelningen mellan riket
Finland och landskapet Åland”, analyserar folkrättsjuristen Anna-Lena
Sjölund om och i så fall på vilket sätt
EU-medlemskapet har inneburit att
Åland förlorat en del av sin lagstiftningsbehörighet så att den överförts
till riket.

Острова мира Автономия, демилитаризация и нейтралитет Аландских островов

Två rapporter har givits ut i fredsinstitutets rapportserie Rapport från
Ålands fredsinstitut / Report from the
Åland Islands Peace Institute. Rapporterna kan laddas ner gratis från
www.peace.ax.

Сусанн Эрикссон. Ларс Ингмар Йоханссон, Барбро Сундбак

Острова мира
Автономия, демилитаризация и
нейтралитет Аландских островов

Det finns en utbredd uppfattning
om att det råder närmast fullständig
språklig rättvisa i Europa. Verkligheten för dem som talar minoritetsspråk
ser dock ofta annorlunda ut. Det skriver Johanna Laakso, Anneli Sarhimaa, Sia Spiliopoulou Åkermark och
Reetta Toivanen i blogginlägget ”The
Widely-Cherished Myths of Language Equality and Language Diversity
in Europe”, som baseras på ett flerårigt forskningprojekt om språkpolitik
och minoritetsspråksanvändning.
Resultaten från forskningsprojektet
summeras i boken ”Towards Openly
Multilingual Policies and Practices”
som nyligen utgivits på förlaget Multilingual Matters.

Publikationen Fredens öar har givits
ut på fyra språk; svenska (2006), engelska (2007), finska (2007) och ryska
(2012). År 2016 utgavs en lätt reviderad version på ryska i samarbete med
Kontaktgruppen för Utrikesministeriet och Ålands landskapsregering.

E-kurs om territoriell autonomi
E-kursen ”Territorial Autonomy as a Tool for Diversity Management: Lessons from the Åland
Example” gavs år 2016 för andra gången.
Ålands fredsinstitut har vidareutvecklat
den internetbaserade högskolekursen
om territoriella självstyrelser med
Åland som ett exempel och fallstudie
som gavs för fösta gången 2015. Kursen
gavs framgångsrikt för andra gången
vårterminen 2016, i samarbete med
Öppna högskolan på Åland. Intresset
för den engelskspråkiga kursen har
ökat från år till år. I årets kurs deltog
12 studenter från bl.a. Åland, Finland,
Sverige, Sri Lanka och Kenya. Kursen

planeras att ges på nytt hösten 2017.
Kursen, som ges på engelska, är tvärvetenskaplig och diskuterar självstyrelse i
ett brett perspektiv, i relation till bland
annat självbestämmande, internationalisering och minoritetsrättigheter. Som
studiematerial innehåller kursen inte
enbart texter, utan även ljudfiler, bilder
och specialgjorda videointervjuer. Kursen berör Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering samt de
kulturella och språkliga garantierna för

språk och kultur. Betydelsen av territoriell autonomi som ett möjligt verktyg
för konfliktlösning och som mekanism
för en variabel styrning diskuteras
också. Kursens syfte är att globalt
främja kunskap, utbyten och diskussion
i dessa frågor med hjälp av den digitala
plattformen.
Sia Spiliopoulou Åkermark,
forskningsledare
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Kastelholmssamtalen 2016
om hållbar fred runt Östersjön

Vilka är de största hoten mot vår säkerhet i Östersjöregionen just nu och hur kan vi hitta
möjligheter att verka för en fredlig framtid? Det var huvudfrågorna under Kastelholmssamtalet 2016 som hölls den 30 mars under beskydd av president Tarja Halonen på Kastelholms
slott på Åland, under rubriken ”En hållbar fred runt Östersjön – nya tider, nya frågor”.

Samtalet hölls på dagen för Ålands
demilitarisering och neutralisering,
och denna Ålands status - som tillkom som ett alternativ till militära
lösningar - är också en av utgångspunkterna för Kastelholmssamtalen.
Ålands fredsinstitut vill med Kastelholmssamtalen skapa en arena
för samtal där freden står i centrum
och där fokus ligger på att identifiera
möjligheter till fredliga lösningar på
aktuella problem.
President Tarja Halonen är Kastelholmssamtalets beskyddare, och
liksom vid det första samtalet år 2014
deltog hon aktivt i diskussioner med
panelen, som i år bestod av Pekka
Haavisto, ledamot i Finlands riksdag
och utrikesministerns specialrepresentant för fredsmedling, Lena Ek,
ordförande för Södra Skogsägarna och
tidigare Sveriges miljöminister, Said
Mahmoudi, professor i internationell
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rätt vid Stockholms universitet och
Hanna Ojanen, Jean Monnet-professor
vid Tammerfors universitet. Samtalet
modererades av Ålands fredsinstituts
forskningsledare, docent Sia Spiliopoulou Åkermark.
President Halonen inledde samtalet på slottet med en reflektion
över temaområdena hållbar fred och
hållbar utveckling. Hon konstaterade
att fred inte bör definieras smalt, som
bara avsaknad av krig, utan i freden
ingår också att ge lika möjligheter för
människor att aktivt delta i samhället
och att trivas och må bra. Det fanns en
samsyn bland paneldeltagarna gällande denna breda syn på fred. Internationell fred sågs som starkt kopplad till
fredliga samhällen, där befolkningen
känner trygghet och kan lita på staten.
Diskussionen var i samma anda brett
upplagd, panelen diskuterade fred i
relation till miljö, energifrågor, demo-

krati, identitet och demografi – bland
annat.
Efter Kastelholmssamtalet hölls en
uppföljande rundabordsdiskussion
i närliggande restaurang Smakbyn.
Där gjorde fyra kommentatorer var
sitt inlägg som publiken, presidenten
och panelen från slottet var välkomna
att kommentera. Rundabordssamtalet modererades av fredsinstitutets
direktör Kjell-Åke Nordquist och
inleddes av kommentarer från fredsinstitutets seniorrådgivare, tidigare
riksdagsledamot Gunnar Jansson och
fredsforskare Pertti Joenniemi samt
av professor Timo Koivurova och
Petra Granholm, vice ordförande för
Ålands natur och miljö och ledamot i
Hållbarhetsrådet.
Susann Simolin,
projektledare

Europeisk säkerhetspolitik, medling
och demilitarisering på lunchen
Under 2016 hölls sex öppna lunchseminarier i hotell Arkipelags restaurang där
forskare och sakkunniga föreläste om bland
annat demilitarisering, EU:s säkerhetspolitik respektive fredsprocesser i Burma/Myanmar, inför 30-60 åhörare per gång.

Fredsprocessen i Burma/Myanmar

Direktör Kjell-Åke Nordquist talade under rubriken ”Den
nationella fredsprocessen i Myanmar/Burma – demokrati,
självstyrelse och minoriteter”. På detta lunchseminarium
som hölls i juni, berättade han om Burma/Myanmars
närhistoria och vägen mot ett nationellt fredsavtal. Han
beskrev också hur erfarenheter från Åland, vad gäller
minoritetsskydd och självstyrelse, kan vara av intresse för
fredsprocessen.

Medling och restorativ rättvisa

Under ett lunchseminarium i september berättade medlingsansvariga Malin Söderberg och Justina Donielaite,
tillsammans med de frivilliga medlarna Soile Wartiainen
och Ulf-Peter Westmark vid Ålands medlingsbyrå, om tio
års erfarenheter av medling i det åländska samhället, om
hur en medling går till i praktiken och om de teorier som
medlingsverksamheten bygger på.

Colombias väg mot fred

I oktober berättade Kjell-Åke Nordquist om sina erfarenheter av fredsprocesserna i Colombia. Han hade besökt
landet månaden före seminariet för att där tala på en
konferens om medling och fredskultur - samtidigt som det
historiska fredsavtalet mellan regeringen och den marxistiska gerillarörelsen Colombias revolutionära väpnade
styrkor (Farc) skrevs på.
Årets lunchseminarier:

Ålands demilitarisering och neutralisering

I mars presenterade två forskare från det treåriga projektet
“Demilitarisation in an increasingly militarised world.
International perspectives in a multilevel framework – the
case of the Åland Islands” sin forskning. Forskaren Saila
Heinikoski talade om hur EU:s utrikes- och säkerhetspolitik inverkar på Ålands demilitarisering medan projektets
forskningsledare, Sia Spiliopoulou Åkermark, talade om
civilt-militärt samarbete i Östersjöregionen särskilt vad
avser luftrummet.

Krisernas Turkiet och krigens Syrien/Irak

Ambassadör Michael Sahlin är doktor i statsvetenskap
och har haft många uppdrag inom det svenska utrikesdepartementet, bland annat som ambassadör i Turkiet/
Azerbajdzjan, i före detta Jugoslavien/Makedonien och i
Norge, samt som särskilt sändebud för Sudan/Sydsudan.
Sahlin berättade på ett seminarium i november om hur ett
Turkiet i djup kris, senast efter sommarens kuppförsök
och efterföljande utrensningsvåg, kämpar med att värna
och främja sina regionala säkerhetsintressen i förhållande
till krigen i Syrien och Irak.

Vad hände med EU:s säkerhetspolitik?

Med Lissabonfördraget skulle EU bli bättre rustat att
hantera problemen i Europa och dess närhet. I stället ser vi
en organisation i kris, samtidigt som problemen hopar sig.
Talare vid detta lunchseminarium som hölls i april var fil.
dr. Gunilla Herolf, ordförande för Ålands fredsinstituts
forskarråd, som i många år forskat om europeisk integration och det europeiska säkerhetspolitiska samarbetet,
bland annat vid Utrikespolitiska Institutet i Stockholm
och vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
(SIPRI).
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Demilitarisering och fredspris på medias agenda
Ålands demilitarisering debatterades flitigt i finländska
massmedier under året, och Ålands fredsinstituts forskare
har både kommenterat och publicerat egna texter på temat.
u Sia Spiliopoulou Åkermark har skrivit debattartiklar
till Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat (Vieraskynä) om Ålands demilitarisering och neutralisering i ett
vidare sammanhang, med utgångspunkt i FN-stadgan och
det globala kollektiva säkerhetssystemet.
u Förenklade utspel och tvärsäkra svar hjälper oss inte
framåt i debatten om demilitarisering och Ålands ställning, skrev Kjell-Åke Nordquist i en debattartikel publicerad i Nya Åland och Ålandstidningen den 28 oktober.
u Demilitarisering kan inte endast analyseras ur en
försvarspolitisk synvinkel eftersom Ålands status är en del
av Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska helhet, skrev i sin
tur forskare Saila Heinikoski i en på finska som publicerats
i den finska statsvetenskapliga nättidningen Politiikasta.fi.
u”Stater har en förpliktelse att lösa tvister genom fredliga
medel och fredliga påtryckningsmekanismer, till exempel
diplomatiska förhandlingar eller oberoende utredningar

såsom vapeninspektioner.” Så inledde Sia Spiliopoulou
Åkermark sin debattartikel om att FN:s våldsförbud bör upprätthållas som publicerades i Hufvidstadsbladet 12.8.2016.
Artikeln har också publicerats i Konestiftelsens blogg.
u Ett annat tema som intresserade var Nobels fredspris,
som tilldelades Colombias president Juan Manuel Santos, för
hans ihärdiga ansträngningar att få slut på det inbördeskrig
som pågått i landet i över 50 år. Kjell-Åke Nordquist, som
under många år följt och deltagit på olika sätt i arbetet för
konfliktlösning i Colombia, befann sig i landet för att tala
på en konferens om medling och fredskultur just när det
historiska fredsavtalet mellan regeringen och marxistiska
gerillarörelsen Colombias revolutionära väpnade styrkor
(Farc) skrevs på den 26 september. Därefter hölls en folkomröstning i Colombia, där en knapp majoritet sade nej
till fredsavtalet. Sia Spiliopoulou Åkermark intervjuades
i Ålands radio samma dag som fredspriset tillkännagavs,
och i ett senare skede gjordes en intervju med Kjell-Åke
Nordquist på samma tema.

t Årets första nummer av Föreningen Norden Sveriges tidskrift
Nordens tidning hade temat fred, och
en stor del av innehållet är skrivet av
partnerorganisationerna i projektet
”Norden för fred?”, lett av Ålands
fredsinstitut. Föreningen Norden Sverige är en av partnerorganisationerna
i projektet, som finansieras av Nordiska ministerrådets program Nordplus
vuxen.Läs om nordiska självstyrelser,
medling, The Nordic Way, fredministerier med mera i tidningen som finns
tillgänglig digitalt på Föreningen
Norden Sveriges hemsida. Projektet
avslutades i mitten av 2016.

p ”Ett paradis för fredsmäklare”.
Så beskrivs Åland i en artikeln på engelska som publicerades av den amerikanska nyhetsorganisationen The
Christian Science Monitor. Artikeln är
skriven av journalisten och historikern
Gordon F. Sander som besökte Åland
och fredsinstitutet sommaren 2016.

Levande kunskap till utlån på självstyrelsedagen
Ålands fredsinstitut bjöd på lättsmält kunskap i
samband med firandet av självstyrelsedagen på
torget i Mariehamn. Självstyrelsefirarna fick erbjudande om att låna en levande bok - en person
med kunskap om fredsinstitutets specialområden
- som delade med sig av sina personliga insikter
om självstyrelse, minoritetsfrågor och säkerhet
- på Åland och i världen. Bland böckerna fanns
bland annat följande titlar: Självstyrelselagen
2020, Minoriteten som inte fanns, Östen Undéns
hemlighet, Ålandsexemplet i världen (lättläst)
samt Konfliktlösning på åländska – fallet Nagorno-Karabach. Fredsinstitutets styrelseordförande
Barbro Sundback, styrelseledamot Roger Jansson, seniorrådgivare Gunnar Jansson och forskningsledare Sia Spiliopoilou Åkermark agerade
levande böcker.
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Spridning och utbyte av kunskap
Fredsinstitutet tar varje år emot besök från olika delar av världen för presentationer och
diskussioner om Ålandsexemplet och dess beståndsdelar. Under 2016 fick institutet besök
bland annat från Moldavien, Bonaire och Quebec.
Under 2016 har fredsinstitutet haft
besök från Moldavien i flera omgångar. I september kom Moldaviens
vice statsminister Gheorghe Bălan
och två tjänstemän för information
om fredsinstitutets verksamhet och
diskussion om aktuella frågor. Två
andra besök arrangerades på initiativ
av Crisis Management Initiative i
Helsingfors. Den ena gruppen bestod
av högt uppsatta före detta eller nu
aktiva politiker/tjänstemän/experter
(High level expert dialogue group)
som under flera år, i CMI:s regi, diskuterat möjligheter till lösningar av
situationen Moldavien/Transnistrien.
Vid det andra tillfället bestod besökarna av en grupp parlamentariker
från Moldavien och representanter
från folkförsamlingen i den autonoma
regionen Gagauzien. Dessutom fick
Åland och fredsinstitutet besök av
en delegation bestående av personer
verksamma inom småföretag, näringlivsorganisationer och NGO:s.från
Moldavien och Transnistrien, arrangerat av International Organization for
Migration (IOM) i Moldavien.
Fredsinstitutet fick flera besök från
de diplomatiska beskickningarna i Helsingfors, bland dem Frankrikes ambassadör H.E. Serge Mostura och Carlos
S. Risso-Dominguez från Argentinas
ambassad. Fredsinstitutets verksamhet presenterades också för besökare
från fasta Finland, inte minst Finlands
riksdags talman Maria Lohela med
delegation.
Ett mera långväga besök kom från
Bonaire, en ö i Västindien med ca
19.000 invånare som ligger ca 25 kilometer norr om Venezuela. Bonaire har
status som ”särskild kommun” inom
Nederländerna. Kommissionär Clark
Abraham med följe kom för att studera
Ålands självstyrelse och Ålandsexemplet.
Fredsinstitutet fick också besök av
studerande, bland annat av utbytesstudenter och EMA-studenter som gått
kursen Autonomy and Participation
vid Åbo Akademi och för en grupp
studenter från Åbo Universitet som går
en kurs som handlar om olika gränsre-

Moldaviens vice statsminister Gheorghe Bălan (andra från höger) gästade
fredsinstitutet i september. På bilden syns även Kjell-Åke Nordquist (längst
till höger) lantråd Katrin Sjögren och ministerns rådgivare.

Besök från Bonaire. Från vänster fredsinstitutets högskolepraktikant Karita
Kostiainen, forskare Saila Heinikoski, kommissionär Clark Abraham, informationsansvariga Susann Simolin och Ålands landskapsregerings kommunikationschef Björn Häggblom.
gioner, e.g. minoriteter i Östersjöområdet (det tvärvetenskapliga studieprogrammet heter Baltic Sea Region Studies). En presenatation hölls också för en grupp
studerande från Université du Québec à Montréal (UQÀM) samt för en grupp
ungdomar i Kontioranta som deltog i ett internationellt ungdomsläger Re-thinking
Identities, arrangerat av United World College-föreningen i Finland.
Susann Simolin,
informationsansvarig
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38 ärenden för medlingsbyrån
Medling är en avgiftsfri och lagstadgad service. Genom medling ges parterna i ett brottmål eller en tvist möjligheten att äga sin konflikt och själva hitta en lösning genom konstruktiva diskussioner som hålls med hjälp och stöd från frivilliga, utbildade och opartiska
medlare. År 2016 inkom 38 ärenden till Ålands medlingsbyrå.
Sedan hösten 2006 erbjuder Ålands
medlingsbyrå medling mellan parter
vid brott och i vissa tvister, utgående
från nationell lagstiftning om medling. Fr.o.m. den 1.1.2016 överförs
ansvaret för att ordna medlingstjänster från regionalförvaltningsverken
till Institutet för hälsa
och välfärd (THL) som
Ålands fredsinstitut
ingått ett avtal med
som leverantör för
medlingstjänster.
Syftet med medlingsverksamheten är
att erbjuda parterna
vid brott eller i vissa
tvistemål en möjlighet att få en förståelse av den uppkomna situationens
bakgrund och konsekvenser samt att
skapa förutsättningar för ansvarstagande och försoning. Medlingsbyrån
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har ett nätverk av ett tjugotal specialutbildade frivilliga medlare som
fungerar som opartiska samtalsledare
vid medlingsmöten. Förhoppningen
är att medlingen skall ge långsiktiga
resultat bl.a. genom att förebygga
upprepad brottslighet och genom att
bryta en begynnande brottsspiral, särskilt bland unga.
Verksamheten leds av en
halvtidsanställd medlingsansvarig.
Planerna på att arrangera
svenskspråkiga medlingsdagar på Åland under året
har inte förverkligats p.g.a.
personalomställningen då
Malin Söderberg slutade som medlingsansvarig och Justina Donielaite
utsågs till ordinarie medlingsansvarig under hösten. Justina Donielaite,
som utbildat sig som medlare 2006,

har även jobbat som organisationssekreterare för Åland fredsinstitut.
Från och med november 2016 är hon
dock moderskapsledig från bägge
uppdragen ett år framöver. Heidi Öst,
tidigare medlingsansvarig 2009-2012
vikarierar henne under denna tid.
Under 2016 inkom till Ålands
medlingsbyrå 38 ärenden. De flesta
initiativen till medling togs av Ålands
polismyndighet. Bland brottsbenämningarna återfinns tolv gånger
misshandel och lindrig misshandel,
sex gånger ärekränkning, sex gånger
snatteri och stöld, fem gånger olaga
hot, tre gånger hemfridsbrott och tre
gånger skadegörelse. Sju ärenden
gällde tvistemål.
Heidi Öst,
vikarierande medlingsansvarig

Internationellt projekt för
jämställda dagis avslutades

År 2016 avslutades projektet KID, som under två år arbetat för att öka jämställdheten hos
deltagande förskolor på Åland, i Litauen och Kaliningradregionen i Ryssland.
Projektet ”KID (Kindergartens in
Development) – Lika möjligheter för
pojkar och flickor på dagis”, har pågått under 2015 och 2016. Projektets
syfte har varit att främja ett jämställt
bemötande av barn i barnomsorgen
genom fortbildning av personal och
kunskapshöjande insatser för barnens
föräldrar. Projektet genomfördes 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 Kaliningradregionen, Ryssland, som alla driver
daghemsverksamhet. Pojektet har
finansierats av Nordiska ministerrådet
och Emmaus Åland.
Inom projektet har samtliga organisationer haft tillgång till en lokal
handledare som har stöttat personalen
i jämställdhetsarbetet. Handledarna
har observerat personalen i arbete
för att hjälpa dem att analysera sitt
bemötande av barnen. Utgående från

nya insikter har personalen utvecklat
jämställdhetsplaner och infört ett antal
nya metoder. Barnens föräldrar har
varit involverade i projektet bland annat
genom föräldramöten med diskussioner
om jämställdhetsfrågor.
I november 2016 höll projektet en
slutkonferens i Vilnius, Litauen. Representanter från de tre samarbetsdaghemmen presenterade sitt arbete under
projektets lopp och utbytte erfarenheter
och lärdomar.
Trots att partnerorganisationerna
har haft väldigt olika förutsättningar,
i och med olika sociala förhållanden
och samhällets inställning till jämställdhetsarbete, så har det funnits
stora likheter i processen. Samtliga har
konstaterat att den största utmaningen
handlar om att jobba med sig själv, att
komma till insikt och ifrågasätta sina
egna förutfattade meningar. Kommunikationen mellan personal och föräldrar har förbättrats i och med att fler
diskussioner har förts, vilket har varit

positivt på samtliga orter. Resultaten
och erfarenheter har delats på öppna
seminarier på samtliga orter och
personalen på daghemmen är motiverade att fortsätta arbetet även efter att
projektet avslutats.
Ida Eriksson, handledare

Feministakademin på Åland utsåg
föreståndaren för daghemmet Nendre
i Vilnius, deltagare i projektet KID
och fredsinstitutets samarbetsparner
sedan många år, Danuté Mituziené,
till årets feminist 2016.
Faximil från Nya Åland.
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Fredsinstitutets ekonomi

Fredsinstitutets ekonomi under 2016 vilar dels på en grundfinansiering från landskapet
Åland, dels på direkt projektrelaterad finansiering för olika typer av verksamhet av längre
eller kortare slag.
Under 2016 var intäkterna från specifika projekt 125.766
euro och intäkterna från kansli och administration 25.376
euro. Kostnaderna för specifika projekt uppgick till totalt
167.370 euro, kostnaderna för kansli och administration
till 153.749 euro och verksamhetens totala underskott före
allmänna understöd uppgick till 171.887 euro. Under året
erhöll institutet totalt 186.690 euro i allmänna understöd
och årets resultat uppgår till 14.802 euro. En god balans
kunde upprätthållas under året mellan inkomster och
utgifter.
2016 präglades av en koncentration på kärnverksamheten vilket medförde en totalt sett mindre omsättning

än föregående år. Samtidigt togs ett antal initiativ inom
ramen för denna nya inriktning, framförallt av informationskaraktär.
Under 2016 erhöll fredsinstitutet för första gången
avtalsbaserat stöd från landskapet för grundfunktioner,
vilket i sin tur frigör resurser för projektansökningar och
andra insatser under detta och kommande år. Samtidigt
har landskapet stöttat exempelvis Kastelholmssamtalen i
särskild ordning.
Kjell-Åke Nordquist,
t f direktör

Fredsfast AB

Ålands fredsinstituts helägda dotterbolag
Fredsfast AB har under verksamhetsåret
genomfört planerade underhållsarbeten
inom ramen för budgeterade medel. Bland
annat har en handikappramp byggts i
anslutning till entrén på husets östra gavel,
för att öka tillgängligheten till fastigheten.
Samtliga lokaler har varit uthyrda under
verksamhetsåret.
Styrelsen för Fredsfast AB har varit
sammansatt av ordförande och tillika
verkställande direktör för bolaget Roger
Jansson, Leena Lindqvist och Bror Myllykoski. Erika Sjölund, GR, har varit bolagets
revisor.
Ordinarie bolagsstämma hölls i Ålands
fredsinstitut 05.04.2016.
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Kostnader 2016
Norden för
fred?

Bibliotek
Självstyrelsedagen

Ålex

Grundfunktioner

Kastelholmssamtal

Medlingsbyrån

Information och
publikationer

KID

1 Grundfunktioner
2 KID
3 Information och publikationer
4 Medlingsbyrån
Utrikesministeriet
5 Kastelholmssamtal
Nordiska rådet
6 Ålex
7Högskolan
NordenpåförÅland
fred?
8Emmaus
Bibliotek
Åland
9 Självstyrelsedagen

Bidrag 2016

Svenska kulturfonden
Övriga intäkter

Summa

30%
20%
17%
12%
12%
Ålands kulturdelegation
4%
3%
Undervisningsoch
kulturministeriet
2%
1%
Mariehamns stad
100%

Statens
ämbetsverk

Nordiska ministerrådet

Ålands landskapsregering
/PAF-medel

1
2
3
4
5
6

Ålands landskapsregering/PAF-medel
Nordiska ministerrådet
Statens ämbetsverk
Övriga intäkter, sålda tjänster, resekostnadsersättningar, donationer m.m.
Svenska kulturfonden
Emmaus Åland

59,2 %
13,9 %
12,3 %
7,5 %
1,8 %
1,4 %
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Personal och praktikanter
Omsättningen av personal under 2016 var jämförelsevis stor. Föräldraledighet och nya anställningar på andra ställen gjorde
att tre anställningar vid fredsinstitutet var under tillsättning samtidigt under en period av året. Samtliga processer landade
väl, och skapade en god grund för 2017. Till denna rörlighet ska också läggas de praktikanter som arbetar vid fredsinstitutet
i tremånadersperioder under vår och höst. Denna rörlighet till trots kan man inte säga att institutets synliga verksamhet hämmades av detta även om kontinuiteten inom ett område försvinner i vissa avseenden, i och med att personer försvinner.

Nästan hela personalen samlad. Från vänster Sia Spiliopoulou Åkermark, Jonny Andersen, Tina Sjövall, Heidi Öst, Susann Simolin, Elias
Vartio, Saila Heinikoski och Kjell-Åke Nordquist.

< Andrea Södergård praktiserade på institutet från mitten av september
till mitten av december. Hon arbetade framför allt med informationsspridning. Andrea studerar folkrätt och masskommunikation vid Åbo Akademi
och är på slutrakan av sina studier. Efter praktiken i Mariehamn skrev hon
sin pro graduavhandling med temat flyktingskap och sexuella minoriteter.
4 Karita Kostiainen var praktikant på Ålands fredsinstitut från februari
till april 2016. Under praktiken arbetade hon främst med Kastelholmssamtalen. Parallellt med praktiken arbetade hon på sin masteruppsats i
internationell säkerhet och rätt vid Södra Danmarks universitet. Hon har
en kandidatexamen i internationella relationer från Tallinn University of
Technology, Estland. Inom sitt område är hon speciellt interesserad av
försoning och kvinnors deltagande i fredsprocesser.
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Personal 2016
Kjell-Åke Nordquist, t.f direktör
Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör,
tjänstledig från befattningen som direktör
för att arbeta som forskningsledare inom ett
externfinansierat projekt om demilitarisering
(januari-december)
Susann Simolin, informationsansvarig, projektledare för Kastelholmssamtalen
Justina Donielaite, projektledare för projektet KID, organisationssekreterare, vikarierande medlingsansvarig (januari-maj).
(föräldraledig november-december)
Henrietta Hellström, ekonomiansvarig
(januari-september)
Jonny Andersen, IT-ansvarig (februaridecember), ekonomiansvarig (oktoberdecember)
Malin Söderberg, medlingsansvarig (junioktober)
Heidi Öst, medlingsansvarig (novemberdecember)
Elias Vartio, forskningskoordinator (februari-december)
Tina Sjövall, vikarierande organisationssekreterare (november-december)
Ida Eriksson, vikarierande projektledare
KID (maj, september, november-december)
Bror Myllykoski, fastighetsansvarig
John Knight, bibliotekarie
Johanna Eker, lokalvårdare

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

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

Fredsfonden
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 forskningsprojekt 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

Under 2016 trycktes en uppdaterad version av institutets broschyr på svenska
och ryska.

Besöksmottagande
Fredsinstitutet tar emot grupper eller enskilda politiker, tjänstemän,
medborgarorganisationer, journalister etcetera med intresse för
Ålandsexemplets internationella relevans. Grundkonceptet inkluderar
en presentation av Ålandsexemplet, dess historia, komponenter och
lärdomar samt Ålands fredsinstituts roll och agenda. Presentationen
inklusive diskussion tar cirka en timme och erbjuds på svenska eller
engelska, främst av informationsansvarig och forskningskoordinator.
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 biblioteksdatabasen Katrina. Biblioteket har länge fungerat endast som
referensbibliotek, men under 2016 gjordes böckerna tillgängliga för
hemlån. Biblioteket kan erbjuda ett trådlöst nätverk, vilket underlättar
möjligheterna för gästforskare och studenter att arbeta i huset.
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