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Goda idéer behöver strukturer

Många initiativ och goda idéer som väcks i ett samhälle
kan delas av många och få mycket beröm och uppskattning, men icke desto mindre hamnar de vid sidan om de
dagliga bestyr som var och en har, och efter en tid är de
mer eller mindre glömda.
Kring varje bärkraftig idé fordras ett sammanhang, en
struktur skulle någon säga, för att staga upp våra individuella variationer av uthållighet, inspiration och tid för
annat än oss själva.
Ålands fredsinstitut är ett utmärkt exempel på hur en
idé med hjälp av en struktur blir till ett levande bidrag
till Åland, Finland och Norden som helhet – ett samhälle
präglat av tillit och samverkan, kort sagt ett civilsamhälle
som vid sidan om myndigheter och företag tar hand om
människors engagemang i avgörande frågor. Efter 25 års
arbete kan vi utan vidare konstatera, att så är fallet.
Stiftelsen Ålands fredsinstitut bildades 1992, dagen efter
FN-dagen, dvs den 25 oktober 1992. Med utgångspunkt
från ett engagemang för fred, kunskap och informationsspridning samlades då en grupp personer för att ge en institutionell grund för ett mera systematiskt arbete. Förutom de
möjligheter till kontakter och projekt som skapades genom
att världen 1992 nyligen hade genomgått en omvandling,
genom det kalla krigets slut, ville man också ta vara på och
utveckla den erfarenhet som Ålands internationella särställning hade sedan 1900-talets början, en ställning som ju
överlevt såväl ett varmt som ett kallt krig.
Sedan 1992 har fredsinstitutet kontinuerligt arbetat med
frågor som har sin grund i triangeln självstyrelse – minoritetsskydd – säkerhet. Under olika perioder har olika betoning givits av innehållet i dessa vida begrepp. Hela tiden har

Åland och dess särställning varit en ledstjärna för de prioriteringar som gjorts och den forskningsinriktning som valts.
Ett 25-årsjubileum är både ett andrum och ett avstamp
för nytt arbete. Genom stöd från fonder på Åland, i Finland och i Norden, liksom inte minst från Ålands landskapsregering, har fredsinstitutet haft en grund att stå på
för att erbjuda möjligheter för en fortlöpande verksamhet.
Dess struktur har i stort sett varit intakt, med en styrelse
och ett forskarråd vars medlemmar visat stort engagemang och uthållighet. 25-årsfirandet under 2017 var därför
en tribut inte bara till de personer som arbetat med sakfrågorna under alla åren, utan också till alla dem som i olika
ledningsfunktioner och styrelser funnits till hands i både
vått och torrt under alla dessa år.
Det känns angeläget att i denna verksamhetsberättelse
understryka de ord av tacksamhet och uppskattning som
i många olika former förmedlades till Barbro Sundback
under 25-årsjubileet för hennes lika långa engagemang
som ordförande i fredsinstitutets styrelse.
Den här verksamhetsberättelsen präglas delvis av fredsinstitutets 25-årsjubileum, men vi ska också notera att
det gångna året, 2017, erbjudit en program- och projektverksamhet med inslag som kompletterat varandra på ett
givande sätt. Med Kastelholmssamtal på våren, ett symposium på hösten samt lunchseminarier och forskarsamtal
under såväl vår som höst, har institutet funnit en rytm och
balans mellan olika typer av insatser som med nuvarande
personalresurser fungerar bra.
Med dessa ord vill vi inbjuda läsaren till att ta del av
arbetet vid Ålands fredsinstitut 2017. God läsning!
Kjell-Åke Nordquist, t.f. direktör
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2017
Under 2017 har Ålands fredsinstitut:
… tagit emot besök från olika delar av världen som vill veta hur självstyrelse, minoritetsskydd och
demilitarisering kan bidra till att lösa konflikter.
… deltagit i internationella seminarier och forskarmöten på teman som självstyrelse, demilitarisering,
nordisk fredsmedling, demokrati och mänskliga rättigheter. Institutets tillförordnade direktör deltog
också i freds- och postkonfliktprocesserna i Burma/Myanmar, Östtimor och Colombia.
… bedrivit forskning om hur Ålands demilitarisering och neutralisering kan påverkas av nya former för
militärt samarbete i Östersjön, i ett samarbete med Arktiska centret vid Rovaniemi universitet.
… skrivit och/eller publicerat ett tiotal vetenskapliga artiklar.
… ordnat sex öppna lunchseminarier med forskare och diplomater från Sverige, Finland och Åland som
talat om till exempel stormaktspolitik, svenskans ställning i Finland, Nordkorea bakom rubrikerna och
kampen mot kärnvapnen.
… firat 25-årsjubileum med ett symposium om Åland i framtiden.
… hållit en e-kurs om territoriell självstyrelse och Åland för 17 studerande från 8 länder.
… hållit ett seminarium om konfliktlösning, säkerhetssamarbete och Åland, för personal vid ambassaderna i Helsingfors, i samarbete med Kontaktgruppen för Finlands utrikesministerium och Ålands
landskapsregering.
… tagit emot praktikanter från Hong Kong, Tyskland, Finland och Syrien.
… för tredje gången arrangerat Kastelholmssamtal om fred under beskydd av president Tarja Halonen
på Kastelholms slott. Seminariet hölls på Ålands demilitariseringsdag 30.3.2017 och temat var ”Med
Finland som granne - gränser och gränslöshet under 100 år”.
… medlat mellan parter i brott och tvistemål, genom Ålands medlingsbyrå och dess frivilliga medlare.
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Ny ordförande efter 25 år
Under 2017 fick Ålands fredsinstitut ny styrelse och ny ordförande. Efter 25 år som ordförande lämnade Barbro Sundback denna post och utnämndes till hedersordförande. Till ny
ordförande valdes Roger Nordlund.
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 2017 hållit fem
möten. På årssammanträdet valdes en
ny styrelse för den kommande mandatperioden. Barbro Sundback, Susanne
Eriksson, Lotta Angergård, Roger
Jansson och Leena Lindqvist avgick
och avtackades för sitt engagemang och
sina stora insatser i styrelsen. Styrelsen
bestämde att den nya styrelsen ska

bestå av åtta ledamöter för följande
mandatperiod. Sittande ledamöterna
Ulla Backlund, Katarina Fellman,
Kenneth Gustavsson, Göran Lindholm
och Lia Markelin återvaldes. Till nya
ledamöter valdes Nina Fellman, kansliminister vid Ålands landskapsregering, Christian Pleijel, programdirektör
vid KTH och generalsekreterare för
European Small Islands Federation, och
Roger Nordlund, lagtingsledamot och
tidigare talman, som alltså också valdes
till styrelseordförande. Ulla Backlund
valdes till viceordförande.

Under året har den nya styrelsen
fått en närmare inblick i fredsinstitutets olika verksamhetsområden och
projekt. En arbetsgrupp inom styrelsen har jobbat med en ombildning av
lönesättningssystemet för fredsinstitutets personal. Dotterbolaget Fredsfast
Ab har hållit styrelsen informerad om
renoveringen av institutets lokaler,
andra aktuella fastighetsfrågor samt
utvecklingsidéer för tomten.
Justina Donielaite, organisationssekreterare, styrelsens sekreterare

Styrelsens ledamöter
Roger Nordlund, ordförande. Lagtingsledamot och medlem i självstyrelsepolitiska
nämnden. Har varit lagtingets talman och har
haft ministerposter i Ålands landskapsregering, 1999-2007 var han lantråd. Nordlund har
studerat ekonomi vid Åbo Akademi.
Ulla Backlund, vice ordförande. Verksam
inom norska Flyktinghjälpen, tidigare direktör
för Flyktinghjälpen i Georgien, Burundi respektive Libanon.
Katarina Fellman. Direktör för Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB.
Nina Fellman. Minister i Ålands landskapsregering sedan 2015. Var under många år
chefredaktör för tidningen Nya Åland. Var
aktiv i Ålands fredsförenings styrelse när
fredsinstitutet grundades.
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.
Christian Pleijel. Programdirektör vid
KTH i Stockholm och generalsekreterare för
European Small Islands Federation. Expert på
ö-samhällen. Ledamot av kommunstyrelsen i
Kökar kommun.
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Fredsinstitutets forskning
Forskningen har fortsatt att följa de riktlinjer som anges
av forskningsplanen 2015-17. Samtidigt har forskarrådet
under året arbetat med den nya forskningsplanen, som
kommer att gälla under de kommande tre åren. Tyngdpunkten kommer liksom tidigare att ligga på tre områden:
säkerhet och demilitarisering, territoriell autonomi och
minoriteter. Ambitionen bakom den nya planen är att den
ska presentera forskningsverksamheten på ett relevant sätt
för allmänhet och beslutsfattare men också för forskningssamhället. Den ska dessutom kunna vara ett stöd för
fredsinstitutets personal och forskarråd i deras arbete.
Demilitariseringsprojektet, som nu är inne i sitt slutstadium, genomförde en mängd aktiviteter. Två av forskarna,
doktoranden Saila Heinikoski och Filip Holiencin, har under året varit baserade vid institutet, Saila Heinikoski fram
till sin disputation i november 2017.
Projektet “Fragile Cities in the Global South: Societal Security, Environmental Vulnerability and Representative Justice”,
som bedrivs av Kjell-Åke Nordquist, har nu igångsatts.

Institutets e-tidskrift Journal
of Autonomy and Security Studies (JASS) kom som planerat
ut med sina två första nummer
under året. Innehållet består
av två – tre artiklar (förgranskade av andra forskare) samt
recensioner, kommentarer och
nyheter. JASS skrivs normalt
på engelska men kan också
innehålla enstaka artiklar på
svenska. Förhoppningen är att
tidskriften ska ge oss en vidare
läsekrets och öka kunskapen
om institutet och vår forskning. Den kan förhoppningsvis
också komma att ge oss kontakter med fler forskare och
forskningsmiljöer som befrämjar vår egen forskning.
Gunilla Herolf, forskarrådets ordförande

Fredsinstitutets forskarråd fattar beslut om den vetenskapliga inriktningen och har en kvalitetssäkringsfunktion för fredsinstitutets forskning. Under mandatperioden 2015 till 2017 bestod 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.

Bild: Elias Vartio
15.3 ordnades ett forskarsamtal på Ålands museum med demilitariseringsprojektets forskare och rådgivare Willy Østreng och Filip
Holiencin, på temat ”Svalbard och demilitarisering”. I samtalet
deltog forskarna och rådgivarna i det pågående forskningsprojektet om demilitarisering samt åländska politiker och tjänstemän
med särskilt intresse för frågan.
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Bilder: EURAC Research
I slutet av november deltog Sia Spiliopoulou
Åkermark i forskarrådsmöte ordnat av institutet
för minoritetsrättigheter vid EURAC i Bolzano/
Bosen, Sydtyrolen. Sia är medlem av institutets
forskarråd tillsammans med Prof. Dr. Joshua
Castellino, Dr. Ilze Brands-Kehris, Prof. Dr. Ricard Zapata-Barrero och Prof. Dr. Petra Roter.

Forskarmöten om säkerhet,
identitet och självstyrelse
I början av augusti deltog Saila Heinikoski i NoPSA’s
XVIII Political Science Congress där hon presenterade
ett papper om finsk utrikespolitik och demilitariseringens ställning i den. Workshoppen hette ”Foreign Policy:
Nordic Perspectives and Beyond”.
21-25 augusti deltog Elias Vartio i 30th Helsinki Summer Seminar on ”International Law The Ideal of the
International – Principles, Backlash and Resistance”.
Seminariet organiserades av Erik Castréninstitutet.
23 -24.8 hölls en workshop ”Democracy, Human Rights
and Peace. Contested and Reclaimed” i Jyväskylä i
samarbete med Jyväskylä universitet och Civil Constellation II nätverket. Sia Spiliopoulou Åkermark och Saila
Heinikoski deltog och höll presentationer.
I januari deltog Sia Spiliopoulou Åkermark i symposiet
”Spaces of Expectation” i Rom, där hon talade om ”Territoriality and Demilitarisation in the Baltic Sea and
Mediterranean Regions”.
2-4 april var professor Kjell-Åke Nordquist en av huvudtalarna vid ett seminarium i Alexandria, Egypten, arrangerat av Svenska Institutet i Alexandria and the Institute for
Islamic Strategic Affairs. Titeln på seminariet var ”Regional Mechanisms for Conflict Prevention” och fokus var
på Mellanöstern och norra Afrika.
Den 3 maj var Sia Spiliopoulou Åkermark inbjuden till
ett forskningsseminarium i mänskliga rättigheter vid
Lunds universitet. Hon talade under rubriken ”Identitet,
självstyrelse, säkerhet: med Grönland och Åland som
fallstudier”.

I slutet av september presenterade Sia Spiliopoulou Åkermark ett papper på symposiet ”Institutions and International Law in Eastern Europe” ordnad av LeibnizInstitute for the History and Culture of Eastern Europe i
Leipzig, Tyskland.
13-15.11 deltog Sia i Polar Law Conference (Arktiska centret, Rovaniemi) och arrangerade panelen ”Identity and
Security: Interconnected - but how?” med två inbjudna
forskare, Joshua Castellino, UK och Olgun Akbulut,
Turkiet.
4-5.12 var Sia Spiliopoulou Åkermark i Malaga och deltog
i egenskap av vice ordförande för RECAST nätverket
i deras planeringskonferens med syfte att stödja unga
forskare runt om i Europa som jobbar med demokrati och
MR-frågor.

9-10 mars presenterade Saila Heinikoski sin forskning på
Statsvetardagarna i Jyväskylä. Temat i år var ”From the
Welfare State to Neoliberalism – from Democracy to
Post-Democracy?”
Sia Spiliopoulou Åkermark deltog den 17 mars i seminariet ”Åland i dagens säkerhetspolitiska kontext” som
ordnades av Ålands lagting för ledamöter och personal
vid lagtinget och landskapsregeringen.
I månadsskiftet juni-juli deltog Susann Simolin i ”Summer Institute: A World in Turmoil. Territory, Sharing
Authority and Conflicts” i Bolzano, Sydtyrolen, Italien.
Värd var forskningsinstitutet EURAC.

Bild: EURAC Research, från sommarskolan
i Bolzano/Bosen.
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Ett intensivt och produktivt år
för demilitariseringsforskarna
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 ”Demilitarisering i en allt
mer militariserad värld” är treårigt
(2015 - 2018) och finansieras av Konestiftelsen 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. Flera
artiklar och bokkapitel har publicerats
i internationella tidskrifter under året.
Projektets avslutande publikation blir
i form av en bok som utkommer år
2018.
Följande vetenskapligt granskade
resultat har publicerats under år 2017:
n ”The Åland Islands, Finland
and European Security in the 21st
Century”, Journal on Autonomy and
Security Studies, Vol. 1(1) 2017, 7-45
(open access). Saila Heinikoski.
n ”Pool It or Lose It? A Contrastive
Analysis of Discourses Concerning
EU Military Integration and Demilitarization in the Baltic Sea”, Journal
on Baltic Security, 2017; 3(1):32-47
(open access). Saila Heinikoski.
n ”Demilitarisation and Neutralisation of Svalbard: how has the Svalbard Regime been Able to Meet the
Changing Security Realities During
Almost 100 Years of Existence?”

Doktorand Saila Heinikoski arbetade inom projektet fram till slutet av året,
och publicerade flera artiklar. I november doktorerade hon och anställdes vid
gränsbevakningens forskningsenhet i Imatra.
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(2017), Polar Record 53(2), 131-142.
Timo Koivurova och Filip Holiencin.
n”The Right of Innocent Passage:
The Challenge of the Proliferation
Security Initiative and the Implications for the Territorial Waters of
the Åland Islands” i The Future of
the Law of the Sea: Bridging Gaps
between National, Individual and
Common Interests, Gemma Andreone
(red), Springer publisher, 2017, 239269 (open access). Pirjo KleemolaJuntunen.
n The Meaning of Airspace
Sovereignty Today – A Case Study
on Demilitarisation and Functional
Airspace Blocks” 86 Nordic Journal
of International Law (2017) 91-117.
Sia Spiliopoulou Åkermark.
n ”The Puzzle of Collective Selfdefence: Dangerous Fragmentation
or a Window of Opportunity? An
Analysis with Finland and the Åland
Islands as a Case Study”, J Conflict
Security Law 2017 Vol. 22(2), 249274. Sia Spiliopoulou Åkermark.
Utöver detta har projektets forskare
publicerat ett flertal debattartiklar,
populärvetenskapliga texter, bloggar
och bokrecensioner samt deltagit vid
konferenser och seminarier i Finland,
Sverige, Tyskland och flera andra
länder.
I februari 2017 deltog två av projektets forskare i seminariet ”Åland as
an Example: Perspectives on Conflict
Resolution and Security Co-operation” som ordnades i Helsingfors i ett
samarbete mellan Finlands utrikesministerium, Ålands lanskapsregering
och Ålands fredsinstitut.
Forskningsprojektet hade ett seminarium om Svalbard i Mariehamn i
mars 2017 då även projektets internationella vetenskapliga rådgivare deltog.
Projektforskare Saila Heinikoski försvarade sin avhandling med rubriken
”European Borders of Justice” vid Åbo
universitet i november 2017.
Sia Spiliopoulou Åkermark,
forskningsledare

Fredsinstitutet lanserade en
vetenskaplig e-tidskrift
I maj 2017 lanserades
fredsinstitutets öppna,
elektroniska och kollegialt
granskade tidskrift Journal
of Autonomy and Security
Studies (JASS). Det andra
numret utkom under hösten.
Tidskriften finns tillgänglig
på adressen www.jass.ax.

Tidskriftens övergripande teman är
fred och säkerhet, teman som betraktas utifrån perspektiven självstyrelse,
demilitarisering och minoriteter.
Direktör Kjell-Åke Nordquist
fungerade år 2017 som chefredaktör och forskningskoordinator Elias
Vartio som redaktionssekreterare för
tidskriften. Den övriga redaktionen
utgjordes av forskarrådets medlemmar, d.v.s. Gunilla Herolf, Sia Spiliopoulou Åkermark och Mikael Wigell.
Under året publicerades följande
kollegialt granskade artiklar:

n ”The Åland Islands, Finland and
European Security in the 21st Century”, av Saila Heinikoski.
n ”Mapping Historical Consciousness: Mental Maps of Time and Space
among Secondary School Students
from Ten Locations around the Baltic
and Mediterranean seas”, av Janne
Holmén.
n ”A Comparative Study of the Autonomy Arrangement of the Former
Netherlands Antilles in relation to the
Åland Example”, av Lotte Tange.

n ”Rethinking the Westphalian Order During WW I: Max Weber on the
Timeliness of the European Polity” av
Kari Palonen.
Utöver artiklarna publicerades även
annat material så som lägesuppdateringar om pågående forskningsprojekt, bokrecensioner och Barbro
Sundbacks festtal vid fredsinstitutets
25-års jubileum.
Elias Vartio, forskningskoordinator

E-kurs om territoriell autonomi och Åland
Den engelskspråkiga nätkursen om territoriella självstyrelser,
”Territorial Autonomy as a Tool for Diversity Management:
Lessons from the Åland Example” gavs för tredje gången under höstterminen 2017.
Kursens deltagarantal har ökat stadigt
under de tre första åren. År 2017 var 17
deltagare från åtta olika länder inskrivna i kursen.
Kursens mål är att de studerande
ska få en bred kunskapsgrund för
att diskutera territoriella autonomier
utifrån flera perspektiv, med utgångspunkt i Ålandsexemplet och dess
komponenter. Kursen gavs även i år i

samarbete med Öppna högskolan på
Åland. Syftet med kursen är att öka
kunskapen om och intresset för territoriella lösningar och Ålandsexemplet
samt att förmedla fredsinstitutets och
andras forskningsresultat.
Kursen, som ges på engelska,
består av fem moduler och diskuterar
självstyrelse i relation till bland annat
självbestämmande, minoritetsrättig-

heter och identitet, regional integration och konfliktlösning. Även relationen mellan självstyrelsen och Ålands
demilitarisering och neutralisering
presenteras och diskuteras interaktivt
under kursen.
Sia Spiliopoulou Åkermark,
forskningsledare
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Kastelholmssamtalen om gränser,
gränslöshet och Finland 100 år
Årets Kastelholmssamtal om fred uppmärksammade Finlands 100-årsjubileum och hölls
under rubriken ”Med Finland som granne – gränser och gränslöshet under 100 år”.

Kastelholmssamtalen 2017 inleddes
med en paneldiskussion i Kastelholms slott där en panel bestående av
tidigare minister och högkommissarie
Astrid Thors från Finland, tidigare
framtidsminister Kristina Persson
från Sverige, ambassadör René Nyberg från Finland och professor Nils
Petter Gleditsch från Norge diskuterade under ledning av moderator
Kjell-Åke Nordquist, professor och
t.f. direktör för Ålands fredsinstitut.
Nordquist uppmanade inledningsvis
alla talare att formulera en gratulation till 100-åringen Finland och bad
dem framför allt fundera över vad det
är som håller Finland samman. Flera
talare lyfte fram den höga grad av
förtroende för institutioner som finns
i Finland, vilket betraktades som en
viktig grundförutsättning. Talarna
lyfte också fram Finlands roll under
det kalla kriget, samt Helsingforsavtalet från 1975 som fick till följd att
OSSE grundades. Organisationen
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ansågs fortfarande vara en ytterst
viktig aktör vid konfliktlösning och
för att behålla multilateralismen i
dagens Europa.
Diskussionen berörde vidare
Ålands roll, och i detta sammanhang
lyftes både positiva och mer problematiska aspekter fram. Kristina
Persson ansåg att ju mindre ett samhälle är, desto mer beroende är det av
andra. Å andra sidan, sade hon, kan
små samhällen lättare engagera sin
befolkning. Astrid Thors menade att
Åland känner Finland sämre än vad
som var fallet för 30 år sedan, och
uppmanade Åland att åter lära känna
Finland bättre. René Nyberg såg
det snarare som bekymmersamt att
svenska språkets ställning i Finland
försvagas, exempelvis har Finland en
statsminister som inte talar svenska.
Nils Petter Gleditsch igen lyfte fram
Ålands möjligheter att fungera som
ett exempel vid lösningar av territoriella konflikter i världen, där Åland

kan dela med sig av sina erfarenheter
av självstyrelse, minoritetsskydd och
demilitarisering.
Efter diskussionen på slottet vidtog
en rundabordsdiskussion på närliggande restaurang Smakbyn. Panelen
från slottet deltog i diskussionen,
som inleddes av tre nya talare: Anna
Abrahamsson, förbundssekreterare
för Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation, Natalja
Jerofejeva, språkvetare och pedagog
och Janne Holmén, historiker. Som
moderator fungerade Sia Spiliopoulou Åkermark, forskningsledare vid
Ålands fredsinstitut. Hon bad talarna framföra sina tankar om temat
“grannskap”, varefter panelen från
slottet och publiken kunde delta i
diskussionen.

Susann Simolin, projektledare
för Kastelholmssamtalen

Nordkorea, kärnvapen och Trump
på menyn vid årets lunchseminarier
Under 2017 hölls sex öppna lunchseminarier i hotell Arkipelags restaurang där forskare
och sakkunniga föreläste om bland annat svenskan i Finland, FN:s anti-kärnvapenavtal
och USA under Donald Trump, inför 30-70 åhörare per gång.
Åland 1944-1946 - åter till moderlandet?

Omkring 70 personer deltog i årets första lunchseminarium, som hölls den 31.1 under rubriken ”Åland 1944 -1946
– åter till Moderlandet?” Föreläsaren, Kenneth Gustavsson, är antikvarie, fil. dr. i arkeologi samt docent i historia
och är ledamot av fredsinstitutets styrelse. Föreläsningen,
som baserades på nytt arkivmaterial, behandlade hur den
åländska ledningen, i skuggan av vapenstilleståndet hösten 1944, åter började agera för anslutning till Sverige.

Ett nytt kallt krig?

kar det svenska språkets situation i landet. Tankesmedjan
Magma har i åtta års tid följt med utvecklingen och skapat
debatt kring viktiga frågor i Svenskfinland. Vad innebär
till exempel digitaliseringen, vårdreformen eller den nya
läroplanen för svenskan i Finland? Vilka är hotbilderna
och vilka är möjligheterna för det svenska i Finland i
framtiden? Lia Markelin är forskningskoordinator vid
Magma, och ledamot i fredsinstitutets styrelse sedan 2015.

100 dagar med Trump

Den 2 mars talade forskaren Mikael Wigell under rubriken ”Ett nytt kallt krig? Stormaktspolitik i det tjugoförsta århundradet”. Mikael Wigell föreläste om den
nya stormaktspolitiken och beskrev stormaktspolitikens
förändrade karaktär, dess konsekvenser för internationell
lag och ordning, samt Europas strategiska alternativ i det
nya världspolitiska läget. Mikael Wigell är äldre forskare
vid Utrikespolitiska institutet i Helsingfors och ledamot i
Ålands fredsinstituts forskarråd.

Tisdagen den 16 maj ordnade fredsinstitutet ett lunchseminarium med titeln ”100 dagar med Trump” i Hotell
Arkipelags restaurang. Föreläsaren Olof Ehrenkrona,
generalkonsul för Sverige på Åland med en lång karriär
inom olika ministerier bakom sig, har noga följt utvecklingen i USA. På seminariet berättade han om vad som
hänt under Trumps första 100 dagar som president, och
diskuterade vad vi kan vänta oss framöver. Seminariet
lockade rekordpublik, 80 personer kom för att lyssna och
diskutera.

Vad händer med svenskan i Finland?

Nordkorea bakom rubrikerna

Den 19 april 2017 talade Lia Markelin från tankesmedjan
Magma under rubriken ”Vad händer med svenskan i Finland?” Mycket händer i världen och Finland som påver-

Katja Creutz, doktor i juridik, talade den 30 oktober om
”Nordkorea bakom rubrikerna”, med fokus på mänskliga
rättigheter och säkerhetspolitik.
Katja Creutz är äldre forskare i forskningsprogrammet
Global säkerhet vid Utrikespolitiska Institutet i Helsingfors och affilierad forskare vid Erik Castrén-institutet
vid Helsingfors universitet. Utrikespolitiska institutet har
nyligen publicerat en rapport om Nordkorea, där Katja
Creutz bidragit med texten ”Human Rights in the Shadow
of Arms Control”.

FN, Norden och kampen mot kärnvapnen

Den 4 december talade Tarja Cronberg om ”FN, Norden
och kampen mot kärnvapnen”. På seminariet berättade
hon om det nya FN-avtalet mot kärnvapen, vilken betydelse det kan få och om hur olika de nordiska länderna
förhåller sig till frågan. Tarja Cronberg är teknologie
och ekonomie doktor, knuten till det svenska fredsforskningsinstitutet Sipri och tidigare direktör för den danska
motsvarigheten. Hon har varit ledamot av Finlands riksdag, minister i Finlands regering, EU-parlamentariker och
medlem av Nordiska rådet. Tarja Cronberg är också ordförande för paraplyorganisationen Finlands fredsförbund,
där Ålands fredsinstitut är medlem. Finlands fredsförbund
är i sin tur medlem i anti-kärnvapenkampanjen ICAN,
vinnare av Nobels fredspris 2017.
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Framtiden tema för 25-årsjubileum
I oktober firade Ålands fredsinstitut 25-årsjubileum med ett symposium på Alandica i Mariehamn. Samtidigt uppmärksammades tidigare ordförande Barbro Sundback för sina insatser under institutets första 25 år. Symposiets tema var ”Åland - ett framtidsperspektiv”.
Symposiet inleddes med en videohälsning från Sveriges
utrikesminister Margot Wallström, där hon å Sveriges
regerings vägnar gratulerade fredsinstitutet till 25 år i
fredens tjänst.
Den första talaren var Jan Sundberg, professor i statslära
vid Helsingfors universitet. Han talade på temat liberala
demokratier och partiell suveränitet. Sundberg ringade in
ett antal hotbilder som sakta blir en del av den nya normaliteten: högerextremism och negativ nationalism, etablerade
demokratiers reträtt och om hur detta slår tillbaka på bl.a.
minoritetsskyddet. Enligt honom vilar idén om den liberala
rättsstaten på två pelare: Å ena sidan parlamentarismen, å
andra sidan rättsstatens principer med mänskliga rättigheter i förgrunden. Sia Spiliopoulou Åkermark, forskare och
tjänstledig direktör vid fredsinstitutet, lade som kommentator till Sundbergs tal till en tredje pelare: förmågan att
skapa en ekonomisk utvecklingspotential och en positiv
välfärd.
Hedda Langemyr, tidigare verksamhetsledare för Norges
fredsråd, bjöd publiken på en historisk resa om Norges försvarsstrategi och fredsrörelse från andra världskriget fram
tills idag. Langemyr berörde också Norges och Sveriges
förhållande till andra stater och i synnerhet Ryssland. Hon
påpekade att man bör leva sig in i hur det strategiska utplacerandet av Nato-styrkor i Norge och soldater på Gotland
kan se ut från motpartens sida – att förstå är inte detsamma
som att godta.
Gunilla Herolf från fredsinstitutets forskarråd höll
med Langemyr men kompletterade med att ”klarhet
respekteras – även av Ryssland”. Det är alltså viktigt att
vara tydlig med vad man står för – rättsstaten och rättsstatens principer, att ingångna avtal ska gälla, och att
varje stat själv har rätt att bestämma sin institutionella
tillhörighet.
Från förmiddagens internationella utblick vände vi
oss med Christian Pleijels ord sedan hemåt, till Åland.
Pleijel, programdirektör på KTH, talade om hur vi
skapar gemensamma, genompratade framtidsbilder
som minskar risken för konflikt. Pleijel påpekade att vi
lever i en tid av förändringar av andra ordningen, d.v.s.
omvälvande förändringar som kastar hela systemet över
ända.
Susann Simolin, informationsansvarig på fredsinstitutet, kommenterade Pleijels framtidstankar och poängterade att framtidens referensramar nog inte är desamma
som idag och frågade sig vilka framtidens självklarheter, enheter, identiteter kommer att vara.
Barbro Sundback talade om hur den åländska identiteten förändrats från Julius Sundbloms ursprungliga återföreningstanke till ett självstyrt folk. Under
1980-talet blev Åland till en internationell symbol för
fredsrörelsen och ur denna tanke föddes fredsinstitutet.
Sundback konkluderade att Åland med sina särskilda
förutsättningar borde ge begreppet fred en renässans
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Bilder: Elias Vartio
och Fredens öar borde medvetet och målinriktat leva upp
till sitt epitet som inte är gammalmodigt utan mera relevant
än på länge. Roger Nordlund, nyvald ordförande för fredsinstitutet, kommenterade Sundback och avslutade därmed
seminariet.
Petra Granholm,
forskningsutvecklare

Seminarium om Ålandsexemplet
för ambassadpersonal i Helsingfors
Den 9 februari arrangerade
kontaktgruppen för Finlands
utrikesministerium och
Ålands landskapsregering
tillsammans med Ålands
fredsinstitut ett seminarium
med titeln ”Åland as an
Example: Perspectives on
Conflict Resolution and Security Co-operation” (Åland
som exempel – tankar om
konfliktlösning och säkerhetssamarbete).
Inbjudna var i första hand ambassadörer och andra medarbetare på de
olika beskickningarna i Helsingfors
samt ledande tjänstemän från både
rikssidan och från Åland. Ålands
fredsinstitut bidrog med tre talare,
Kjell-Åke Nordquist, Sia Spilipoulou
Åkermark och Saila Heinikoski.
Kjell-Åke Nordquist talade under
rubriken ”Mechanisms for Conflict Resolution in a Security Policy
Perspective” (Konfliktlösningsmekanismer i ett säkerhetspolitiskt perspektiv) och reflekterade kring Åland
i en bredare säkerhetspolitisk och
konfliktlösningsrelaterad kontext.
Spiliopoulou Åkermarks presentation hade rubriken ”Interacting Components: Self-government, Demilitarisation and Minority Accomodation”
(Interagerande delar: Självstyrelse,
demilitarisering och minoritetsskydd)
och grundargumentet var att dessa
beståndsdelar mötte de olika aktörernas behov och åstadkom en trippel kompromiss i fråga om politisk
maktfördelning, säkerhetsaspekter
och språk- och kulturbevarande mot

bakgrund av Finlands konstitutionella
tvåspråkighet.
Saila Heinikoski, doktorand och
forskare i projektet ”Ålands demilitarisering i en värld av ökad militarisering” talade under rubriken “Finland
and Åland in the European Security
Context” (Finland och Åland i en europeisk säkerhetskontext). Heinikoski
reflekterade över hur säkerhet kan

vara en drivkraft för regionalisering,
exempelvis i fallet EU, men hur regionalisering också kan uppkomma utan
att säkerhet har en framträdande plats
på agendan, som i fallet det nordiska
samarbetet.
Susann Simolin,
informationsansvarig

FRUKOSTDISKUSSION: Onsdagen 22.2 ordnade Ålands fredsinstitut i samarbete med Nordens institut på
Åland (NIPÅ) en frukostdiskussion om gränser och gränslöshet inom ramen för utställningen gränsløs.gif. Utställningen visades i Galleri NIPÅ under våren. Tio kreatörer från Åland, Finland, Sverige, Norge och Estland, i åldrarna 13 - 41 hade tolkat och undersökt temat gränser och gränslöshet, presenterat i gif-format. I frukostdiskussionen deltog Kjell-Åke Nordquist, professor, direktör vid Ålands fredsinstitut; Saila Heinikoski, forskare, doktorand
vid Åbo Universitet; Minna Öberg, konstnär; Sonja Dolke, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och Jacob Mangwana
Haagendal, direktör vid Nordens Institut på Åland. Moderator var forskningssamordnare Elias Vartio.
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Spridning och utbyte av kunskap
Fredsinstitutet tar varje år emot diplomater, journalister, forskare, aktivister och tjänstemän från olika delar av världen, som vill veta mer om Ålandsexemplet och institutets
verksamhet.
Diplomater som är på officiellt besök
på Åland brukar ofta passa på att
träffa fredsinstitutets forskare och
personal. Under 2017 träffade institutet Rumäniens ambassadör till
Finland, Razvan Rotundu, Ungerns
ambassadör till Finland, Vince
Szalay-Bobrovniczky och Schweiz
ambassadör Heinrich Maurer, vid
deras respektive besök på Åland.
Under året har institutet också
besökts av forskare, som velat utbyta
tankar om särskilda teman. I mars
besöktes institutet exempelvis av Ida
Hughes Tidlund, som är doktorand
i etnologi på Stockholms universitet och skriver sin avhandling om
åländska gränser. I november gästades institutet under några dagar av
Jörn Dosch från Rostocks universitet,
som forskar om hur ”gamla minoriteter” påverkas av inflyttning av ”nya
minoriteter”, främst i Sydtyrolen, på
Åland och i Tyskland.
Ungdomsorganisationer och studerande från Åland och närområdet
är välkomna till institutet på studiebesök. Under året besöktes institutet
av en internationell grupp ungdomar
som samlats på initiativ av Allians,
som är takorganisation för ungdomsarbete och ungdomsorganisationer i
Finland. Besökarna arbetade med tematiken unga, fred och säkerhet (FN:s
säkerhetsråds resolution 2250). Från
närmare håll kom en klass elever som
studerar vid sociala- och samhälleliga
linjen vid Ålands gymnasium.
En grupp unga fredsaktivister
från Armenien, Azerbajdzjan och
Nagorno-Karabach kom till Åland på
studiebesök i regi av Crisis Management Initiative (CMI) inom ramen
för ett EU-partnerskap. Fredsinstitutet höll en interaktiv verkstad om
Ålandslösningens tillkomst och om
Ålandsexemplet.
Fredsinstitutet har också träffat
tjänstemän som arbetar med frågor
inom institutets temaområden. När
de ålandsansvariga tjänstemännen
vid ministerierna i riket besökte
Åland gjorde de också ett kort besök
hos fredsinstitutet. Andra möten har
hållits med Lennart Rohdin, som är
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Ovan: Forskaren Jörn Dosch från Rostocks universitet (tredje från höger)
besökte fredsinstitutet just när praktikant Sin Ngor Sek skulle hålla en intern
presentation om autonomibegreppet i Kina. Nedre bilden: Efter ett besök av ett
tv-team från Sydtyrolen, finns på onlineplattformen minet-tv, som fokuserar på
minoritetsfrågor, flera inslag om Åland på tyska.
svenska regeringens utredare för två
betänkande i minoritetsfrågor, och
Julia Lindholm, som arbetar vid EU
i Bryssel för Ålands landskapsregerings räkning.
Vid två tillfällen har journalister
intresserade av minoritetsfrågor besökt institutet för att göra intervjuer
och inslag. Jens Nygaard, journalist
vid tidningen Flensborg Avis som är
inriktad på den danska minoriteten i

Tyskland, besökte institutet för göra
ett reportage om Ålands självstyrelse
och vad den betyder för samhället
och näringslivet. Journalisten Christine Helfer, baserad i Sydtyrolen,
Italien, besökte Ålands fredsinstitut
och gjorde ett kortprogram på tyska
för minet-tv.
Susann Simolin,
informationsansvarig

25 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 2017 inkom 25 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 överfördes
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 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.
Under 2017 inkom till Ålands medlingsbyrå totalt 25 ärenden. De flesta
initiativen till medling togs av Ålands
polismyndighet. Bland brottsbenämningarna återfinns tretton gånger
misshandel och lindrig misshandel,
fem gånger olaga hot, två gånger
snatteri, två gånger hemfridsbrott och
två gånger skadegörelse. Två ärenden
gällde tvistemål.
Heidi Öst,
vikarierande medlingsansvarig

Finland 100-seminarium
Den 8 november hölls ett seminarium
på temat ”Vad har det inneburit för
Åland att vara en självstyrd del av
Finland? Toppar och dalar under
100 år”. Högskolan på Åland arrangerade och fredsinstitutet var medarrangör. Seminariet ingick i Ålands
landskapsregerings uppmärksammande av Finland 100 år. Fredsinstitutets Sia Spiliopoulou Åkermark
(bilden till höger) var en av talarna.

Jury i fredsaffischtävling
För tredje året i rad ställde Ålands
fredsinstitut upp som jury för att
välja ut bidrag till Lions internationella fredsaffischtävling. Årets
tema var ”Fredens framtid”. På
bilden nere till vänster visar Justina Donielaite upp ett av konstverken för juryns medlemmar och
Herbert Karlsson från Lions Club
Mariehamn r.f , längst till höger.

Självstyrelsedagsfestligheter
På Ålands självstyrelsedag, 9 juni,
lånade institutet ut ”levande böcker” och bjöd på Ålandspannkaka
på torget i Mariehamn. Firandet
genomfördes med stöd från Ålands
kulturdelegation.
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Fredsinstitutets ekonomi
Den grundfinansiering som Ålands fredsinstitut erhåller
från landskapet Åland har de senaste åren givit stabilitet åt
institutets grundläggande funktioner. Det har därigenom
varit möjligt att gå vidare och ansöka om ytterligare medel
för forskning och utbildningsinsatser genom olika typer
av projekt och satsningar.
Som helhet betraktat har en god balans mellan intäkter
och kostnader kunnat upprätthållas under 2017.
Under året var intäkterna från specifika projekt 76 016
euro och från insatser från kansli och administration 30
737 euro. Kostnaderna för specifika projekt uppgick under
året till 82 643 euro och för kansli och administration 193
595 euro, de totala kostnaderna för året var därmed 276
238 euro.

Nyrenoverat!

Institutet har under 2017 erhållit allmänna understöd
med 201 690 euro. Detta innebär att resultatet för 2017
uppgår till 32 205 euro.
Några av institutets årligen återkommande insatser har
också haft stöd i motsvarande ordning, detta gäller t ex
den internationella kursen om Ålandsexemplet, liksom för
Kastelholmssamtalen. Institutet har under 2017 också haft
ett betydelsefullt verksamhetsstöd från Utrikesministeriet
i Helsingfors. Till sist, stiftelsen har inte givit några lån
eller säkerheter till närståendekretsen eller utfört några
sådana transaktioner med närståendekretsen som avses i
stiftelselagen. Stiftelsen har inte heller betalat ut arvoden
till styrelsens ledamöter.
Kjell-Åke Nordquist, t f direktör

En genomgripande renovering av institutets lokaler, som stiftelsens
fastighetsbolag Fredsfast Ab tog initiativ till under 2017, har givit
en efterlängtad och välbehövlig stimulans åt det dagliga arbetet,
till glädje både för personal och tillfälliga besökare.

Ålands fredsinstituts helägda dotterbolag Fredsfast AB har under verksamhetsåret genomfört planerade underhållsarbeten. En omfattande renovering har genomförts i Ålands fredsinstituts verksamhetsutrymmen med bl.a. totalrenovering
av kök och våtutrymmen och allmän uppfräschning av arbetsrum. Renoveringen har även inbegripit sanering av gamla
gjutjärnsrör i VVS-systemet.
Under verksamhetsåret har två lokaler bytt hyresgäster.
Styrelsen för Fredsfast AB har varit sammansatt av ordförande och tillika verkställande direktör för bolaget Roger
Jansson, Barbro Sundback och Bror Myllykoski. Erika Sjölund, GR, har varit bolagets revisor.
Ordinarie bolagsstämma hölls i Ålands fredsinstitut 19.4.2017.
Bror Myllykoski, fastighetsansvarig
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Kostnader 2017
Självstyrelsedagen

Information och
publikationer

Ålex
Kastelholmssamtal
Grundfunktioner
Medlingsbyrån

1
2
3
4
5
6

Grundfunktioner
Medlingsbyrån
Kastelholmssamtal
Ålex
Självstyrelsedagen
Information och publikationer
Summa

68%
12%
10%
5%
3%
2%
100%

Bidrag 2017

Utrikesministeriet

Svenska folkskolans vänner Kulturfonden Sverige Finland
Letterstedstka föreningen
Ålands kulturdelegation
Mariehamns stad
Svenska kulturfonden
Ålands landskapsregering
/PAF-medel

Statens
ämbetsverk
Övriga intäkter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ålands landskapsregering/PAF-medel
Övriga intäkter, sålda tjänster, resekostnadsersättningar, donationer m.m.
Statens ämbetsverk
Utrikesministeriet
Svenska kulturfonden
Ålands kulturdelegation
Svenska folkskolans vänner
Kulturfonden Sverige Finland
Letterstedstka föreningen
Mariehamns stad
Summa

68,1 %
10,4 %
10,3 %
6,5 %
1,6 %
1,6 %
0,6 %
0,3 %
0,3 %
0,2 %
100%
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Personal och praktikanter
Personalsituationen har under 2017
varit stabil. Liksom året innan har
direktör Sia Spiliopoulou Åkermark
varit tjänstledig för forskning och har
vikarierats av Kjell-Åke Nordquist.
Justina Donielaite var föräldraledig från
sin anställning som organisationssekreterare under januari till oktober, och
vikarierades då av Tina Sjövall. Justina
är också medlingsansvarig och var
under hela året tjänstledig från denna
funktion. Vikarie var Heidi Öst. I slutet
av året anställdes Petra Granholm som
forskningsutvecklare.
Personal 2017:
Kjell-Åke Nordquist, t.f direktör
Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör,
tjänstledig för forskning.
Susann Simolin, informationsansvarig, biträdande direktör
Elias Vartio, forskningskoordinator
Justina Donielaite, organisationssekreterare (november-december),
medlingsansvarig (föräldraledig)
Jonny Andersen, IT-ansvarig, ekonom
Heidi Öst, vikarierande medlingsansvarig (januari-mars, juli-december)
Ulf-Peter Westmark vikarierande
medlingsansvarig (april-juni)
Tina Sjövall, vikarierande organisationssekreterare (januari-oktober)
Petra Granholm, forskningsutvecklare (oktober-december)
Bror Myllykoski, fastighetsansvarig
John Knight, bibliotekarie
Johanna Eker, lokalvårdare

Bild: Filip Holiencin
Nästan hela personalen samlad. Från vänster: Mirna Aho, Sia Spiliopoulou
Åkermark, Jonny Andersen, Petra Granholm, Kjell-Åke Nordquist, Heidi Öst,
Elias Vartio, Susann Simolin, Sin Ngor Sek, Justina Donielaite och Tina Sjövall.

Årets praktikanter

Celina		

Under året har institutet haft fem praktikanter. Vanessa Westerlund gjorde
sin praktik under våren, och arbetade
främst med Kastelholmsamtalen.
Hon studerar vid Åbo Akademi med
statskunskap som huvudämne och
folkrätt som biämne. Nicklas Böhm
praktiserade under tre månader på
våren, och arbetade främst med fredsinstitutets nya e-tidskrift. Nicklas har
en kandidatexamen i internationella
studier från Roskildes universitet och
påbörjade under hösten sina studier

för en magisterexamen i konflikt- och
säkerhetsstudier vid Kents universitetet i Bryssel.
Sumia ”Celina” Alshareef, som
flyttat till Åland från Aleppo i Syrien,
praktiserade på fredsinstitutet under
en månad, som en del av sina studier i
svenska vid Medis. Celina har studerat
internationella relationer och diplomati
vid Damaskus universitet i Syrien och
har arbetat som volontär för att stödja
syriska flyktingar i Libanon.
Under hösten hade institutet två
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Vanessa		

Sin Ngor

Nicklas		

Mirna

praktikanter. Mirna Aho arbetade
främst med att arrangera institutets
25-årsjubileum. Hon studerar för en
magister i kommunikationsvetenskap vid Jyväskylä universitet. Hon
har också studerat europastudier och
svenska. Den andra praktikanten, Sin
Ngor Sek, arbetade med forskningssammanställningar. Han har tidigare
studerat juridik i Hong Kong och
bedriver som bäst magisterstudier i
internationell och komparativ rätt vid
Helsingfors universitet.

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. Artiklarna som publicerats i e-tidskriften Journal of Autonomy
and Security Studies kan laddas ner gratis från www.jass.ax.
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.
Inbetalning kan göras till:
Ålandsbanken 660100-12 09 154
IBAN: FI22 6601 0001 2091 54
BIC: AABAFI22
Nordea 203218 -22 564
IBAN: FI70 2032 1800 0225 64
BIC: NDEAFIHH

Institutets broschyr finns på svenska,
engelska 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 fredsoch konfliktfrågor, med fokus på minoriteter, självstyrelse och säkerhet samt genusfrågor. Böckerna ingår i den allåländska biblioteksdatabasen Katrina och är tillgängliga för hemlån. Biblioteket kan erbjuda
ett trådlöst nätverk, vilket underlättar möjligheterna för gästforskare
och studenter att arbeta i huset.

Bild från Kastelholmssamtalen, fotograf Filip Holiencin
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