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Fred och konfliktlösning
Ålands fredsinstitut anser att fred inne-
bär mer än bara ”avsaknad av krig”. 
Fredsarbete innebär att motverka inte 
bara militärt våld, utan även andra for-
mer av så kallat ”strukturellt våld” som 
hindrar människor från att utveckla 
sin fulla potential. I fredsarbete ingår 
också att skapa möjligheter för aktivt 
deltagande i samhället och  fredlig 
konfliktlösning såväl på individuell 
som på strukturell nivå. Ålands de-
militarisering och neutralisering är en 
central beståndsdel i det arrangemang 
som vuxit fram under mer än 150 år, 
och kan betraktas som ett exempel på 
fredsbyggande på strukturell nivå.

Åland och Ålandsexemplet
Ålands fredsinstitut grundades 1992 
främst med hänvisning till behovet 
av en organisation som kunde dels 
bevaka och dels analysera Ålands 
speciella status som självstyrt, demi-
litariserat och neutraliserat. Denna 
roll är fortfarande central i fredsinsti-
tutets verksamhet.

Det internationella intresset för 
Ålands självstyrelse är stort. Grup-
per besöker Finland för att studera 
Ålandsexemplet och Åland presenteras 
utomlands. Ålands fredsinstitut med-
verkar aktivt i detta, och efterfrågan på 
institutets kunskap och expertis ökar. 

Ålands fredsinstitut är pådrivande 
i diskussionen om tolkningen och 
tillämpningen samt i den kritiska 
granskningen av internationella avtal 
och nationell lagstiftning som regle-
rar Ålands särskilda ställning. 

Fredsinstitutet verkar på Åland med 
Åland som geografisk utgångspunkt, 
och koncentrerar sin verksamhet till 
Åland, Norden och Östersjöområdet. 
Institutet har också viss expertis gäl-
lande Kaukasus, och har i sitt kon-
taktnät även personer med expertkun-
skap om andra områden.

Forskning och praktisk verksamhet
Ålands fredsinstitut är inte ett renod-
lat forskningsinstitut och arbetar inte 
heller med aktivism. Vi kallar oss en 
”Think-act-think”- organisation då vi 
bygger kunskap på basen av praktik 
och utövar praktiskt fredsarbete base-
rat på kunskap. 
Ålands fredsinstitut vill verka för en 
kunskapsfördjupning som bidrar till en 
fredlig samhällsutveckling. Fredsin-
stitutets tillgodoser behovet i Finland, 
på Åland och internationellt av djupare 
diskussion och forskning om bl.a. 
självstyrelser, minoriteter, säkerhet 
och frågor rörande Östersjöregionen 
och Europautvecklingen, dvs ämnen 
av stor vikt för Åland och närregionen. 

Det finns ingen vedertagen över-

sättning till svenska av det engelska 
begreppet  ”empowerment”. Ålands 
fredsinstitut tolkar begreppet som 
en princip för stärkande av indivi-
dens självkänsla och möjligheter att 
kunna styra över sin egen tillvaro. 
En aspekt av empowerment är ökade 
möjligheter att delta i och påverka 
samhällsutvecklingen, ibland uttryckt 
som aktivt medborgarskap. En annan 
aspekt är förmåga att lösa konflikter 
med fredliga medel.

I sitt praktiska arbete fokuserar 
Ålands fredsinstitut främst på genus-
frågor/jämställdhet, ungdomsarbete 
och medling vid brott och i vissa 
tvister. Arbetet utförs i samarbete 
med lokala partnerorganisationer 
på Åland och med partnerorganisa-
tioner i Lettland, Litauen, Ryssland 
(Kaliningradregionen och Karelen) 
samt i Södra Kaukasus.

Ålands fredsinstitut delar med 
sig av sina forskningsresultat, sin 
expertis och sina erfarenheter från 
praktiskt fredsarbete genom olika 
former av informations- och på-
verkansarbete, exempelvis genom 
internationella besök, nätverkande, 
seminarier, konferenser, publikatio-
ner, forskningsartiklar, debattartiklar, 
digitala nyhetsbrev och via hemsidan 
www.peace.ax. 

Ålands fredsinstitut är en 
partipolitiskt och religiöst 

obunden stiftelse. 
Stiftelsens ändamål är att främja 

och stödja såväl praktisk verksamhet som 
forskning  rörande freds- och konfliktfrågor 
i vid bemärkelse, med utgångspunkt från 

Åland och dess särställning.Vårt uppdrag
Fredsinstitutet fokuserar på specifika områden inom freds- och konfliktlösningsfältet. 
Tematiskt och geografiskt utgår vi ifrån Åland och Ålandsexemplet. De arbetsformer vi 
främst använder oss av är forskning, empowermentarbete och information. 
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Enligt den vision som antogs av sty-
relsen för år 2010 ska Ålands freds-
institut: 

- vara en bas för kunskap om 
ålandsexemplet och relaterade ämnen, 

- påverka samhällsutvecklingen 
genom spridning av nämnda kunskap 
genom publikationer, rapporter, semi-
narier och föreläsningar, 

- vara en såväl lokal som internatio-
nell mötesplats för utbyte av erfaren-
heter och kunskap.

Har vi kunnat leva upp till den 
visionen under år 2010? Ålands freds-
institut grundar sin verksamhet på två 
nyckelord:

Kunskap – Handling

Kunskap samlas inom fredsinstitutets 
tre stora intressefält, dvs i frågor om 
militär och mänsklig säkerhet, om 
självstyrelsearrangemang och om 
minoriteters ställning. Kunskapen 
samlas in genom forskningen som 
under år 2010 har expanderat ge-
nom två större fleråriga projekt, om 
Ålandsexemplet och om minoritets-

språk och flerspråkighet i Europa. 
Kunskap samlas in och sprids till en 
bredare intresserad publik genom 
de seminarier som fredsinstitutet 
ordnar och medverkar i och genom 
de publikationer som produceras. År 
2010 har varit rikt på seminarier för 
den åländska publiken, med teman 
såsom utvecklingen av självstyrelsen 
i Skottland, förebyggande av folk-
mord, och Ålands demilitarisering 
och neutralisering. Vi har även spridit 
vår kunskap om Åland och om våra 
intressefrågor vid vetenskapsnatten i 
Berlin, hos OSSE:s Högkommissarie 
för nationella minoriteter, i semina-
rier om situationen i Södra Kaukasus 
och vid samtal om möjliga alternativ 
för Krimhalvön. 

Redan här övergår kunskapen 
tydligt till handling. Ålands freds-
institut menar att kunskapen måste 
förmedlas till de berörda aktörerna 
på lämpliga sätt. Alla är inte intres-
serade av eller har möjlighet att delta 
i diskussioner och seminarier. Under 
sommaren 2010 har vi producerat en 
tankeväckande annonskampanj i de 

åländska tidningarna som fått oss alla 
att fundera kring invanda könsroller 
och föreställningar om hur tjejer och 
killar, kvinnor och män ska vara. Lite 
senare under året träffades trettio 
ungdomar från fem olika länder på 
Åland för samtal kring temat ’Grän-
ser’. 

Det är fredsinstitutets personal 
som har lyckats inspirera till och 
genomföra alla dessa aktiviteter och 
att generera all den kunskap, ofta i 
samarbete med aktörer på Åland eller 
utanför ön. Men det hade inte varit 
möjligt utan det ekonomiska stöd 
som Fredsinstitutet under året har 
fått från bl.a. Ålands landskapsreger-
ing, Ålands lagtings jubileumsfond, 
Finlands utrikesministerium, under-
visningsministeriet, Europeiska kom-
missionen, Nordiska ministerrådet 
och Mariehamns stad. Vi tackar för 
förtroendet och arbetar vidare. 

Sia Spiliopoulou Åkermark
Direktör, Ålands fredsinstitut

Docent i folkrätt   

Året 2010 har varit ett intensivt och händelserikt år för Ålands fredsinstitut och dess perso-
nal. Verksamheten har blivit både omfattande och mångsidig och sträcker sig från  
utbildningar om konfliktlösning i skolan på Åland till internationell forskning om  
flerspråkighetens villkor i Europa. 

Åland som mötesplats och kunskapskälla 
– Ålands fredsinstitut under året 2010
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Fredsinstitutets styrelse, 
bestående av tio medlem-
mar från Åland, fasta-
landet och Sverige, fattar 
beslut om institutets över-
gripande verksamhet.

Ålands fredsinstitut är en partipoli-
tiskt och religiöst obunden stiftelse. 
Institutets styrelse fattar beslut om 
den övergripande verksamheten. 
Styrelsen består av minst sju och 
högst tio medlemmar. Styrelsemed-
lemmarna utses av årssammanträ-
det för en mandattid om två år. 

Under 2010 har styrelsen sam-
manträtt fem gånger. Förutom 
ärenden av löpande karaktär har 
styrelsen bland annat diskuterat 
strukturella frågor relaterade till 
fredsinstitutets expansion, exem-
pelvis personalfrågor och organisa-
tionsstruktur. Styrelsen har också 
arbetat för att få klarhet i fredsin-
stitutets möjligheter att fortsätta 
verka i  fastigheten på Hamnagatan 
4, då Ålands landskapsregering 
fattat beslut om försäljning av 
fastigheten. 

Under 2010 antog Ålands freds-
institut nya stadgar, med anledning 
av att revisionsreglerna ändras. 

Styrelsemedlemmar samlade 
utanför fredsinstitutet 2010. Från 
vänster: Roger Jansson, Kjell-Åke 
Nordquist, Pär Stenbäck, Lars Ing-
mar Johansson, Barbro Sundback, 
Bertil Jobeus och Leena Lindqvist.

Fredsinstitutets styrelse

Styrelsens sammansättning
Barbro Sundback, ordförande,. Lagtingsledamot, tidigare talman i Ålands lagting.
Leena Lindqvist, vice ordförande. Egenföretagare, utbildad socialarbetare, terapeut, pol. mag. i internationella relationer.
Ulla Backlund. Verksam inom norska Flyktinghjälpen, tidigare direktör för Flyktinghjälpen i Georgien, Burundi res-
pektive Libanon.
Nils-Gustaf Eriksson. Psykiater, expert på krishantering med egen praktik på Åland.
Sunniva Hansson, University of Essex (Master of Laws inom folkrätt/mänskliga rättigheter).
Roger Jansson. Lagtingsledamot, före detta riksdagsledamot i Finland, tidigare talman i Ålands lagting.
Bertil Jobeus. Tidigare Sveriges generalkonsul på Åland, före detta svensk ambassadör i många länder.
Lars Ingmar Johansson. Tidigare lagtingsdirektör på Åland. 
Kjell-Åke Nordquist. Docent vid Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning.
Pär Stenbäck. Oberoende övervakare, Internationella Röda Kors- och Röda Halvmånen-rörelsen, Israel-Palestina 
(MDA-PRCS), styrelseledamot i flera organisationer. Tidigare utbildningsminister, tidigare utrikesminister i Finlands 
regering.
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Besöket ordnades i ett samarbete 
mellan Ålands fredsinstitut och the 
Armenian Committee of Helsinki 
Citizens’ Assembly och the Azer-
bajdzjan Committee of Helsinki 
Citizens’ Assembly with its Karabakh 
Committee and Nagorno Karabakh 
Committee of Helsinki Initiative-92 
och genomfördes med stöd från 
Finlands utrikesministerium. Några 
av deltagarna gjorde intervjuer med 

ålänningar på gatan för att vidga sina 
intryck under besöket.

Deltagarna mötte representan-
ter för Ålands landskapsregering, 
administration, gränsbevakning och 
polismyndighet, som informerade om 
sina arbeten och hur relationerna till 
finländska myndigheter och till lo-
kalbefolkningen fungerar. Besökarna 
diskuterade även möjliga perspektiv 
och lösningar till konflikten i Nagor-

no-Karabakh. Särskild uppmärksam-
het riktades mot problematiken kring 
demokratisering, ekonomisk utveck-
ling, säkerhet, och förtroendeskapan-
de mellan parterna i konflikten.

Besökarna uppskattade den kon-
struktiva atmosfären under mötena, 
och betonade vikten av fortsatta 
diskussioner samt civilsamhällets roll 
i dialogen för fred och harmonisk 
utveckling i Nagorno-Karabach.

Besök från södra Kaukasus
Ålands fredsinstitut fick besök från södra Kaukasus i början av juni. Tjugotvå företrädare 
från det civila samhället i Azerbajdzjan och Armenien besökte Åland den 1-4 juni för att 
fördjupa sig i självstyrelse- och demilitariseringsfrågor. 
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17.2.2010 Konstnären Christine Watkins från 
Storbritannien besökte Ålands fredsinstitut 
inom ramen för ett konstprojekt med tema 
minnen.  
27.4.2010 Studenter från Humanitarian Ac-
tion masters programme vid Uppsala univer-
sitet besökte fredsinstitutet. 
4.6.2010 Besök av politiker från Sydtyrolen.
16-17.6.2010 Markku Suksi och två EMA-
studeranden besökte Ålands fredinstitut.
9.8. Odile Perrot, tidigare democratisation of-
ficer för OSCE besökte fredsinstitutet. Sarah 
Stephan informerade om Ålands självstyrelse 
och demilitarisering/neutralisering och om 
pågående forskningsprojekt
13.8.2010 Sia Spiliopoulou Åkermark träf-
fade unga journalister från runt om i världen 
som besökte Emmaus.
27.8.2010 Sarah Stephan möte den tyska par-
lamentarikern Franz Thönnes och Dr. Ulrich 
Seidenberger, politisk referent vid den tyska 
ambassaden i Helsingfors, på tyska konsu-
latet. Konsul Gun Erikson-Hjärling och lag-
tingsledamot Carina Aaltonen var också med 
under mötet. Sarah presenterade Fredsinstitu-
tets forskningsarbete kring integrationsfrågor 
och regionernas ställning inom EU såsom 
anti-trafficking och ungdomsarbete
30-31.8.2010 Sia Spiliopoulou Åkermark höll 
anförandet ’The Baltic Sea Region as an Area 
of Peace and Security’ för Östersjöparlamen-
tarikerna.
14.10.2010 Japans ambassadör i Finland be-
sökte Ålands fredsinstitut.
5.11.2010 Uppsalas studentorganisation Pax et 
Bellum på besök. 
8.11.2010 Ett tjogotal deltagare i utrikesmi-
nisteriets diplomatkurs Kavaku var på
studiebesök på Åland 7-9.11.2010. Susann 
Simolin och Heidi Öst presenterade fredsin-
stitutets verksamhet.
16.12.2010 Sia Spiliopoulou Åkermark till 
Strasbourg for möte med Europaparlamenta-
riker intresserade i minoritetsfrågor.

Ålands fredsinstitut vill dela med sig av sina forskningsresultat, sin expertis och sina erfarenheter från praktiskt 
fredsarbete för att öka kunskapen om Åland och Ålandsexemplet och för att förbättra möjligheterna för fredlig 
konfliktlösning. Fredsinstitutet vill också fungera som en mötesplats.

Åland och Ålands fredsinstitut tar regelbundet emot gäster från alla världens hörn. Beslutsfattare, forskare och 
journalister från andra självstyrda områden, Södra Kaukasus, forna Jugoslavien, Japan, Kina, Mellanöstern, Iran 
och Centralamerika har under senare år kommit för att lära sig om självstyrelsen som konstitutionellt och folk-
rättsligt förankrat institut och om demilitariseringens och neutraliseringens innehåll och praktiska betydelse.

Fredsinstitutet tar på förfrågan emot grupper av politiker, tjänstemän, medborgarorganisationer, journalister etc. 
För dessa ordnas program beroende på behov. Det kan t.ex. röra sig om kortare presentationer av Ålandsexemplet, 
seminarier om autonomier och minoriteter, forskarseminarier och mer konflikthanteringsinriktade insatser.

   Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark är medlem av kontaktgruppen för Ålands land-
skapsregering och Finlands utrikesministerium har som mål att utveckla och öka Ålandsexemplets användning i 
internationella sammanhang. 

Besök och nätverkande

Exempel på besök under 2010

Den nittonde Parla-
mentariska Östersjö-
konferensen (BSPC) 
hölls i Mariehamn på 
Åland i augusti 2010. 
Ålands fredsinstituts 
direktör, Sia Spilio-
poulou Åkermark, 
höll en presentation 
med titeln ’Conver-
gence or Divergence 
in Baltic Security?’
Foto: Johannes Jans-
son/norden.org

 Fredsinstitutet i Tyskland
I juni 2010 arrangerade Finlandsinstitutet i Berlin temadagarna 
”Kennen Sie Åland?” (Känner du Åland?).  Fredsinstitutets forskare 
Sarah Stephan deltog som föreläsare i två evenemang, vetenskapens 
natt i Berlin och en debatt om ”europeisk integrations vs regionalt 
mångfald, Ålands erfarenheter och strategier” vid Finlandsinstitutet 
med kring 30 deltagare. Samarbetet med Finlandinstitutet kan anses 
som framgångsrikt och kunskapen om Åland och Ålands fredsin-
stitut har spridits inom Tyskland. Bland annat fick fredsinstitutet 
samarbetsförfrågan från universitetet i Erlangen, där Sarah Stephan 
föreläste i november 2011 om Ålandsexemplets bakgrund och nutida 
relevans. 



8

”The Åland Example – still of global 
relevance and interest?” är titeln på 
ett forskningsprojekt om Ålandsex-
emplets innebörd och användning i 
internationella konfliktlösningsförsök 
som för tillfället bedrivs av Ålands 
fredsinstitut. Forskningen, vars resul-
tat kommer att offentliggöras vid ett 
seminarium hösten 2011, är resultatet 
av en forskningsansökan som färdig-
ställdes i början av 2010. 

Målsättningen med forskningen 
är tvådelad. Dels analyseras Ålands-
exemplets olika beståndsdelar; 
självstyrelsen, demilitariseringen 

och de kulturella och språkliga sär-
rättigheterna; och dels Ålandsexem-
plets användning i internationella 
konfliktlösningsförsök. Vad är det 
som skänker Ålands självstyrelse och 
demilitarisering dess hållbarhet och 
varaktighet? Hur har institutionerna 
förändrats över tid och anpassat sig 
efter eller reagerat mot nya omgivan-
de faktorer? Hur har Ålandsexemplet 
använts i internationella konfliktlös-
ningsförsök, av vem och med vilket 
resultat? Det är några av de frågor 
som forskarna inom projektet försö-
ker besvara. 

Tre forskare vid Ålands fredsin-
stitut har under 2010 arbetat med 
projektet. Dessa har arbetat med 
analysen av Ålandsexemplets olika 
beståndsdelar och med att kartlägga 
Ålandsexemplets användning i in-
ternationella konfliktlösningsförsök 
genom intervjuer. Fyra externa förfat-
tare har också anlitats för analysen av 
Ålandsexemplets användning i inter-
nationella konfliktlösningsförsök. 

Forskningen möjliggörs genom 
stöd från Utrikesministeriet, Ålands 
lagtings jubileumsfond och Ålands 
landskapsregering. 

Forskning 2010

Fredsinstitutets forskning rör sig inom överlappningsfältet 
mellan säkerhet, självstyrelsearrangemang och minoritets-
skydd. 

Under 2010 har forskningen på Ålands fredsinstitut fokuse-
rat på följande tre inriktningar:
- Europeisk flerspråkighet (European Language Diversity for 
All, ELDIA, 2010-2013);
- Ålandsexemplets innehåll och relevans (2010-2011); 
- Analys av attityder om jämställdhet, sexuellt våld och män-
niskohandel och effekten av den så kallade tjej- och pojk-
gruppsmetoden på dessa uppfattningar och attityder (2010-
2011).

Fredsinstitutets forskare deltar i forskningsprojekten och 
fungerar även ofta som experter och resurspersoner vid semi-
narier och evenemang som ordnas av andra aktörer. 

Ålands fredsinstitut har ett forskarråd som är underställt 
styrelsen. Forskarrådet har under 2010 bestått av Kjell-Åke 
Nordquist (ordförande), docent vid institutionen för freds- och 
konfliktforskning vid Uppsala universitet, Susanne Junger-
stam, pol.dr., överlärare, sociala området vid Yrkeshögskolan 

 

Institutets publikationsverksamhet består 
av böcker och rapporter. Rapporterna 
publiceras både elektroniskt och i pappers-
form. Rapportserien med titeln ”Rapport 
från Ålands fredsinstitut – Report from the 
Åland Islands Peace Institute” utkommer 
med cirka tre nummer per år. Dessa rap-
porter skrivs av personalen, gästforskare, 
praktikanter eller externa forskare.
Under 2010 publicerades följande rappor-
ter:
Nr 3-2010 Minoritetsutbildning i Finland. 

Rätten för personer som tillhör språkliga 
minoriteter att få utbildning i och på sitt 
eget språk enligt folkrätten och finsk lag-
stiftning / Kristian Myntti
Nr 2-2010 ”Det internationella kortet” - al-
truism och egennytta som skäl till att föra 
fram Ålandsexemplet / John Granlund
Nr 1-2010 Regional voices in the European 
Union – regions with legislative power and 
multi-level governance. Perspectives for 
the Åland Islands / Sarah Stephan

Under 2010 har forskningen vid Ålands freds-
institut fokuserat på Ålandsexemplet, europe-
isk flerspråkighet och empowerment.

Publikationsverksamhet

Ålandsexemplets innebörd och användning i internationella konfliktlösningsförsök

Minoriteter

Säkerhet
Självstyrelse

Ålands 
fredsinstitut

Novia och Nils-Gustaf Eriksson, psykiater, expert på 
krishantering med egen praktik på Åland. Fredsin-
stitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, docent 
i folkrätt, är rådets sekreterare. Rådets uppgift är att 
besluta om verksamhetens vetenskapliga inriktning 
och stödja forskningsverksamheten. Under 2010 har 
forskarrådet presenterat för styrelsen ett nytt forsk-
ningsprogram som godkändes den 16 januari 2010 och 
gäller för perioden 2010-2014. Programmet kan laddas 
ner från fredsinstitutets hemsida: http://www.peace.ax/
sv/forskning/forskningsprogram.

Regional voices in the European Union 
– regions with legislative power 

and multi-level governance. 
Perspectives for the Åland Islands

Sarah Stephan

R E P O RT  F R O M  T H E  Å L A N D  I S L A N D S  P E A C E  I N S T I T U T E

No.  1-2010

Rapport från Ålands fredsinstitut
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I forskningen jämförs 14 olika språkgrupper i åtta europe-
iska länder och ett viktigt syfte är att samla kunskap om 
hur man kan stärka flerspråkigheten och minoritetsspråk 
i Europa och globalt. Projektet ska bland annat utmynna 
i en verktygslåda som kan liknas vid en barometer - en 
”språkvitalitetsbarometer” - som visar hur livskraftiga 
olika språk är. Många menar idag att flerspråkighet är en 
tillgång för individer och samhällen. Men hur fungerar 
sådan här flerspråkighet i praktiken? Och vilka faktorer 
påverkar människors språkval? Det är några av de frågor 
som ska undersökas inom projektet. 
Ålands fredsinstituts roll i projektet är att samordna 
forskningen om lagarnas och rättens betydelse för att 
bevara flerspråkighet och minoritetsspråk. Nio forskare, 
av vilka tre är verksamma på Ålands fredsinstitut, arbetar 

från och med oktober 2010 med den delen av projektet. De 
samarbetar med sociolingvister och sociologer i Tyskland, 
Sverige, Finland, Norge, Estland, Ryssland, Slovenien 
och Österrike. Genom att välja ett stort antal språk inom 
samma språkfamilj och i olika länder hoppas forskarna 
kunna maximera lärdomarna. 
Två större möten hölls under 2010, först ett inlednings-
seminarium i mars i Mainz (Tyskland) där projektets 
samtliga forskare diskuterade upplägget och arbetsmeto-
derna, dels ett mindre seminarium i Võro (Estland) där 
den institutionella, juridiska och statsvetenskapliga ana-
lysmetoden presenterades och diskuterades. Seminariet 
i Estland anordnades av Ålands fredsinstitut i samarbete 
med Universitet i Tartu. 

ELDIA: Flerspråkighet och 
minoritetsspråk i Europa

ELDIA är ett forskningsprojekt som bedrivs inom EU:s sjunde ramprogram för forskning 
och pågår i tre år. Projektet startade i mars 2010.

Fotograf: Peter Thomas. 
www.eldia-project.org
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Hur kan Åland bidra till fred?

Åland används ofta som ett exempel 
på lyckad konfliktlösning som fått 
till resultat att en språklig minoritet 
under lång tid levt i fred med ma-
joriteten. Ö-gruppens självstyrelse, 
demilitarisering och neutralisering 
har blivit en integrerad del av den 
åländska identiteten. 

Ålands demilitariserade status 
samt det faktum att ålänningarna är 
undantagna från militärtjänst, gör att 
Åland inte är involverat i militära 
fredsinsatser. I praktiken har 
enskilda personer, frivilligor-
ganisationer och myndigheter 
på Åland erfarenhet av olika 
former av fredsinsatser i värl-
den, men dessa civila insatser 
är inte samordnade. På basen 
av dessa åländska erfarenheter 
av fredlig konfliktlösning, minoritets-
frågor och fredlig samexistens med 
majoriteten kunde Åland och ålän-
ningarna delta mer strukturerat och 
i större skala i fredsinsatser världen 
över. 

På demilitariseringsdagen den 30 
mars 2010 samlade Ålands fred-
institut åtta talare med erfarenhet 
antingen från direkta insatser inom 
krishantering och empowerment el-
ler från arbete på mer övergripande 
strukturell nivå. 

Barbro Sundback, som länge varit 
en drivkraft inom det åländska civila 
samhällets arbete för fred, beskrev 
Ålandsexemplet som ett fredsprojekt. 

Hon menade att själva ålands-
rörelsen kan betraktas som 

en stor fredsrörelse och 
påminde om att Ålands 
speciella lösning med själv-
styrelse, demilitarisering 
och neutralisering tillkom 
utan att en enda droppe 

blod spilldes. 
Tom Asplund, som represente-

rade Krishanteringscentret i Kuopio 
(CMC) hade ett antal förslag på inom 
vilka områden åländsk expertis kan 
efterfrågas, och nämnde bland annat 
minoritetsfrågor, gränsväsendet, 

sjörätt, demokratisering, mänskliga 
rättigheter, genusfrågor och 

trafficking. 

Roger Jansson är medlem av 
kontaktgruppen mellan Åland och 
Finlands utrikesministerium och 
har aktivt deltagit i internationella 
diskussioner om hur Ålandsexemplet 
kan användas i konfliktområden runt 
om i världen. Han ser en potential i 
att personer som arbetar inom den 
civila sektorn på Åland har speciella 
erfarenheter av förvaltning av en 
”mikrostat” och av samarbete mellan 
minoritet och majoritet, mellan regio-
nal och nationell nivå. Roger menade 
att det finns två problem om Åland 
vill bidra till civil krishantering på 
nationell nivå – dels är det språket, 
dels att militären har en stor roll i 
krishanteringen vilket är komplicerat 
för demilitariserade Åland. 

Talarna illustrerade att erfarenheter 
finns såväl bland enskilda personer 
som inom organisationer och myndig-
heter och att det finns vägar att gå för 
den som vill göra en insats  - men att 
det ännu inte finns någon struktur för 
att i större skala involvera ålänningar 
i fredsarbete utomlands. En väg att 
gå kunde vara att försöka involvera 

ålänningar och åländska organisa-
tioner i CMC:s verksamhet. 

Hur kan man bättre ta till vara åländska erfarenheter inom internationella fredsinsatser?
Frågan diskuterades på seminariet ”Åländska insatser för fred”, som anordnades i Marie-
hamn på Ålands demilitariseringsdag den 30 mars 2010.
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Seminarier och föreläsningar
Ålands fredsinstitut anordnar seminarier, konferenser, 
föreläsningar och diskussioner om aktuella frågeställ-
ningar som är relevanta för fredsinstitutets arbete. 
Fredsinstitutets forskare och övrig personal deltar 
också i seminarier anordnade av andra aktörer, såväl på 
Åland som utomlands.
Syftet med seminarieverksamheten är att dela med sig 
av fredsinstitutets forskningsresultat, expertis och erfa-
renheter från praktiskt fredsarbete för att öka kunska-
pen om och möjligheterna för fredlig konfliktlösning.
En del av denna verksamhet sker i samarbete med 
andra organisationer. Vissa seminarier riktas till den 
åländska allmänheten, andra till en bredare, extern, 
publik.

     I enlighet med verksamhetsplanen har fredsinstitu-
tet under 2010 strävat efter att arbeta såväl proaktivt 
- med planerade seminarier och föreläsningar i sam-
band av lansering av rapporter eller med besök - som 
reaktivt, då institutet bidragit med sin kompetens 
på förfrågan. Under 2010 strävade institutet efter att 
bredda sina informationsaktiviteter för att i högre grad 
nå den åländska allmänheten. 
Planerna på att anordna ett seminarium i antingen 
Stockholm eller Helsingfors fick skjutas upp till 2011.  
Ålands fredsinstitut vill bli mer synligt på fastlandet 
och i Sverige, varför fredsinstitutet ska sträva efter 
att årligen arrangera evenemang i någon av nämnda 
städer.

Fler seminarier på Åland 2010
11.1.2010: ”Strategic options for Åland in the EU”. Mariehamns stadsbibliotek. Seminariet base-
rades på forskaren Sarah Stephans rapport ”Regional voices in the European Union - regions with 
legislative power and multi-level-governance. Perspectives for the Åland Islands”.
15-16.6.2010: Seminarium om Skottlands självstyrelse, med Dr Eve Hepburn från Edinburgh 
University, i Ålands lagting. 
7.9.2010: ”Ålands demilitarisering och neutralisering” mot bakgrund av de nya europeiska 
utmaningarna, med deltagande av utrikesminister Alexander Stubb. Seminariet arrangerades av 
utrikesministeriet och Ålands landskapsregering. Sia Spiliopoulou Åkermark deltog i panelen vid 
seminariet.
21.10.2010 Ålands fredsinstitut och Ålands mångkulturella förening anordnade seminariet ”Språk-

liga minoriteters utbildning” i Mariehamns stadsbibliotek. Huvudtalare var Kristian 
Myntti, specialforskare vid rättsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi, kommen-

tatorer Sveriges generalkonsul på Åland Ingrid Iremark och Jouko Kinnunen. 
30.10.2010 Ålands fredsinstitut och UNIFEM Finland anordnade föreläsningen ”Kan 
folkmord förebyggas?” i Mariehamns stadsbibliotek. Föreläsare var Helena Ranta, 
ordförande för UNIFEM Finland, professor och rättsodontolog vid Helsingfors univer-
sitet, institutionen för rättsmedicin.

Talare på seminariet Åländska insatser för fred, från vänster:
Jürgen Weyand, tidigare anställd av Röda korset arbetat interna-
tionellt i många år, 
Andreas Karlsson, beredskapschef på Finlands Röda kors, 
Ålands distrikt,
Barbro Sundback, lagtingsledamot, drivande kraft inom 
åländskt folkrörelsearbete för fred 
Roger Jansson, lagtingsledamot och medlem av kontaktgrup-
pen mellan Åland och Finlands utrikesministerium
Marika Karlsson, sjuksköterska som varit utsänd av Röda 
Korset till Sudan
Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör för Ålands fredsinsti-
tut, moderator för seminariet
Tom Asplund, representant för Krishanteringscentret i Kuo-
pio (CMC) med lång erfarenhet av arbete utomlands

Carina Aaltonen, aktiv inom Emmaus, och tidigare också 
Ålands fredsinstitut.

Lotta Angergård, tidigare följeslagare i Palestina, utsänd av 
kyrkornas världsråd.

Sarah Stephan

Dr Eve Hepburn
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Vad är tjej- och killgruppsmetoden? Samarbete med Azerbajdzjan

Empowerment och jämställdhet
Fredsinstitutet har tillsammans med 
centret för kvinnor och barn, Nendre 
arbetat med den så kallade tjejgrupp-
smetoden sedan 2003. Samarbetet 
har senare utvidgats till att inkludera 
partnerorganisationer i Vitryssland, 
Kaliningradområdet och Lettland. 
Metoden har främst använts med 
syftet att stärka unga tjejer i riskgrup-
per bland annat för att minska risken 
för att de blir offer för sexslaveri och 
för att skapa möjligheter till ökat 
deltagande i samhället. 

I samarbete med Lettland, 
Kaliningrad och Karelen (Ryss-
land) och Litauen har Ålands 

fredsinstitut under 2010 arbetat 
med ett utvidgat perspektiv. Det 
är lika viktigt att arbeta med killar 
som med tjejer för att nå ökad jäm-
ställdhet och motarbeta strukturer 
som kan leda till trafficking. Det är 
också viktigt att arbeta såväl bland 
vuxna som bland ungdomar samt 
med även andra än direkt margi-
naliserade individer för att försöka 
förändra strukturer och stereotypa 
uppfattningar som kan ligga till 
grund för, och legitimera, sexuali-
serat våld i olika former.

Ålands fredsinstitut ser jäm-
ställdhet som en viktig förutsätt-

ning för fred. I fredsarbete ingår 
att motverka våld, främja fredlig 
konfliktlösning på alla plan och 
stärka individens förmåga till aktivt 
deltagande i samhället.  Ojämställ-
da relationer mellan könen kan leda 
till våld. Stereotypa uppfattningar 
om manligt och kvinnligt kan 
legitimera handlingar som kränker 
eller skadar en annan person. I sin 
yttersta form kan könsstereotyper 
bidra till sexslaveri och männis-
kohandel. Därför arbetar fredsin-
stitutet för jämställdhet och mot 
könsrelaterat våld genom tjej- och 
killgruppsmetoden.

Tjej- och killgruppsmetoden är en nordisk 
modell för jämställdhets- och förändringsarbete 
med ungdomar. Tillsammans med utbildade le-
dare deltar ungdomar i regelbundna gruppträffar 
på fritiden, där det värderingsfria samtalet är den 
grundläggande metoden och där värderingar, 
normer och jämställdhet är viktiga teman. Inom 
gruppen finns en överenskommelse om tystnads-
löfte och närvaroplikt. Ungdomarna väljer själva 
teman för diskussionerna och kan också välja att 
utföra olika aktiviteter. 

Några av målen med verksamheten är att 
stärka individen, förbättra möjligheterna för 
deltagande i samhället och samtidigt ifrågasätta 
könsstereotypa uppfattningar och ge förutsätt-
ningar för ökad jämställdhet. 

”En killgrupp är kul, man kan prata om allt möjligt utan att 
andra får veta”. Det säger Robin som är medlem i en kill-
grupp i Mariehamn på Åland.

Kul diskussioner i killgrupp
Robin Nylund,14 år, från Mariehamn 
på Åland, deltar i en killgrupp som 
har möte på en ungdomsgård en gång i 
veckan. 

- Vi fikar och  pratar om politik, sex 
och samlevnad och fördelar och nack-
delar mellan könen, hur olika saker kan 
vara rätt och fel för killar och tjejer och 
sånt. 

Eftersom det finns en regel i killgrup-
pen om att alla måste lyssna på vad de 
andra har att säga, brukar diskussio-
nerna fungera bra, menar Robin.

Robin tycker att han är ganska frisprå-

kig och vågar säga vad han känner och 
tycker till de flesta, även utanför grup-
pen, men just det där att ha en speciell 
tid och plats att gå till varje vecka för att 
diskutera gör att samtalen blir av.

- Man sätter sig ju inte gärna i skogen 
och diskuterar, bara sådär, annars. 

Robin har mest hört positiva kommen-
tarer från personer som inte själv är med 
i gruppen.

- Jag trodde faktiskt att folk skulle 
tycka att det var löjligt, men det blev 
inte så. Nu är det en kille till som har 
frågat om han får vara med i vår grupp. 

Året 2010 fördjupades samarbetet med kvinnoorganisationen 
Yuva i Baku/Azerbajdzjan, som följd av ungdomsutbytet 
”Living Bridges” där unga kvinnor från Södra Kaukasus 
och Norden fick tillfället att mötas på Åland och diskutera 
genusfrågor såsom kvinnornas roll inom konfliktlösning år 
2009.  Organisationerna utvecklat ett gemensamt projekt som 
ska introducera tjejgruppsarbete i Azerbajdzjan. Projekt-
ledare Sarah Stephan och volontären Kamala Ramazanova 
gjorde ett planeringsbesök till Baku, och våren 2010 lämna-
des en ansökan in till det finska utrikesministeriets program 
för medborgarorganisationers utvecklingssamarbete. Målet 
med projektet ”tjejcentret Öppna Dörrar – samlingspunkt 
för unga kvinnor i Azerbajdzjan” är att stärka unga kvinnors 
självförtroende och delaktighet i samhället. Projektansökan 
blev godkänd i december 2010. Projektet tar sin början hösten 
2011 och pågår till hösten 2013.  

Robin Nylund
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I N V E S T I N G  I N  Y O U R  F U T U R E

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Sedan september 2010 driver Ålands Fredsinstitut 
trepartssamarbetet “Overcoming Gender Disparities” 
tillsammans med den litauiska organisationen Nendre 
och organisationen ”The Star of Hope” från Kalinin-
grad-området (Ryssland). Projektets resultat studeras 
empiriskt av ”Karelian Center for Gender Studies” 
i Petrozavodsk (Ryssland). Projektet finansieras av 
Nordiska Ministerrådet och Emmaus Åland.

Projektets övergripande mål är att utveckla en unik 
empowermentmetod baserad på den nordiska tjej- och 
killgruppsmetoden. Nendre och Star of Hope som tidi-
gare endast har arbetat med kvinnor och barn försöker 
nu engagera hela familjer, inklusive fäder i sin verk-
samhet. Nytt i och med projektet är att man anpassar 
tjejgruppsmetoden till att även användas i separata 
gruppträffar för kvinnor och män. I grupperna disku-
teras ämnen som relationen till sina barn, hushållsar-
bete, synen på det motsatta könet, sexualitet och våld. 
Deltagarna väljer själv vilka ämnen som ska diskuteras 
i grupperna.

Förutom grupperna för kvinnor och män startas 
även grupper för tjejer och killar i både Litauen och i 
Kaliningradregionen. Målgruppen i projektet är socialt 
marginaliserade familjer med låg ekonomisk status, 
låg utbildningsnivå och där beroendeproblem är van-
liga. Totalt deltar ca 100 ungdomar och ca 70 vuxna i 
grupper i projektet.

Sedan oktober 2009 driver Ålands fredsinstitut tillsammans 
med den lettiska partnerorganisationen Resurscenter för 
kvinnor, Marta i Lettland projektet Utmana könsroller för 
att motverka sexslaveri. 

Central Baltic Interreg IVA-programmet finansierar när-
mare 80% av projektets totala budget. Ålands landskapsre-
gering bidrar med nationell medfinansiering. 

Projektet är preventivt, och målet är att utmana könsste-
reotypa uppfattningar för att förebygga människohandel, 
sexslaveri och andra former av könsrelaterat våld. Främst 
sker detta genom att arbeta med “empowerment” bland 
ungdomar samt genom informationsinsatser. Inom projektet 
arbetar också två forskare med att utvärdera den så kallade  
tjej- och killgruppsmetoden, som används inom projektet i 
arbetet med ungdomar.

I år är det första gången som fredsinstitutet bedriver grup-
per även på Åland. Våra partners i Litauen har arbetat med 
killgrupper i pilotprojekt men inom det nuvarande samarbe-
tet med Lettland läggs större fokus på vikten av att involvera 
även killar i verksamheten.

Projektet pågår fram till december 2011, och har alltså 
passerat halvtid. Totalt i båda länderna har 48 ledare utbil-
dats och 21 nya tjej- och killgrupper startats. Totalt är över 
100 ungdomar involverade i verksamheten. På Åland drivs 
fyra tjejgrupper och två killgrupper i projektets regi, och 
ytterligare en tjejgrupp ska startas under 2011.

... med Lettland... med Litauen och Ryssland

Närområdessamarbete
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Ålands fredsinstitut ingår i flera 
nätverk med koppling till EU:s ung-
domsprogram. Inom ramen för dessa 
nätverk ges möjlighet att delta i samt 
arrangera olika ungdomsutbyten. För 
Ålands fredsinstituts del samordnas 
dessa med fredsinstitutets övriga 
utbildningsverksamhet.

Syftet med ungdomsutbytena är 
dels att ge åländska ungdomar möj-

lighet att bekanta sig med människor 
från andra kulturer, dels att sprida 
kunskap om fred och fredlig kon-
fliktlösning.

Under 2010 var fredsintitutet ar-
rangör för ungdomsutbytet Boun-
daries, med 30 deltagare från fem 
länder.

Ålands fredsinstitut är såväl sän-
dande som mottagande organisation 

för europeisk volontärtjänst (EVS). 
Syftet med EVS är att utveckla soli-
daritet och främja aktivt medborgar-
skap och ömsesidig förståelse mellan 
ungdomar. Förutom att vara till nytta 
för lokalsamhället ska volontärerna 
lära sig nya färdigheter och språk 
samt upptäcka andra kulturer.

Under 2010 har ålands fredsinsti-
tut sänt tre åländska ungdomar till 

Volontär både här 

Ungdomsverksamhet

Jeanette Mauricio är journalist och genusvetare och arbetar som EVS-volontär på Fredsinstitutet 
från augusti 2010 till juni 2011. Hon arbetar främst med med kommunikation, EVS-volontärpro-
grammet och genusfrågor. 
Jeanette har en masterexamen i mänskliga rättigheter och även en masterexamen i genusstudier 
vid Complutense Universitet i Spanien samt en magisterutbildning i journalistik från San Marcos 
Nationaluniversitet i Peru. Hon har arbetat med massmedia i olika former samt inom presskonto-
ret vid myndigheten för ungdomsfrågor i Spanien.

Lukrecija Bielskyte är EVS-volontär vid Ålands Fredsinstitut från augusti 2010 till juni 2011. 
Hon kommer från Litauen och har utbildat sig till filolog (språkvetare) vid Vilnius Universitet. 
Hennes huvudämnen var det svenska språket och litteraturen. Hon är språk-, kultur- och psyko-
logi-intresserad samt har en passion för människorättsfrågor. 
På fredsinstitutet arbetar hon med närområdessamarbete och är i synnerhet ansvarig för kontak-
terna mellan Åland och Litauen. 

Ålands fredsinstitut förmedlar volontärplatser inom ramen för EU:s volontärprogram EVS 
(European Voluntary Service). Fredsinstitutet är både mottagande och sändande organisa-
tion. Volontärverksamheten finansieras med EU-medel som förvaltas av nationella organi-
sationer, i Finland är det CIMO - Centret för internationellt utbyte. 

Kamala åkte hem i juli

Jeanette och Lukrecija kom i augusti

Kamala Ramazanova från Azerbajdzjan var volontär på Ålands fredsinstitut från slutet av juli 
2009 till maj 2010. Kamala är utbildad journalist och har tidigare rapporterat om Azerbajdzjansk 
utrikespolitik vid nyhetsbyrån ANSPress. På fredsinstitutet arbetade hons främst med att skapa 
ett nätverk för samarbete mellan Åland och Azerbajdzjan.

”Först och främst måste jag säga att Åland är den plats där 
jag känner mig väldigt nära naturen - och det är ytterst 
viktigt för mig. Som liten brukade jag rita hav och båtar 
trots att jag bodde ganska långt ifrån havet - Vilnius är en 
sorts cementdjungel med några parkoaser. Därför upplever 
jag en viss frihet och hemmakänslan när jag promenerar 
längs vattnet. 

Jag är också imponerad av hur allt fungerar i ett litet 

samhälle: att jag ofta träffar samma personer i olika sam-
manhang där man har olika roller och att man alltid säger 
godmorgon till busschauffören vilket är alldeles otypiskt i 
större städer så som Vilnius.

Å andra sidan saknar jag den överväldigande känslan 
av att vara en pytteliten del av kraftiga människoflöden på 
breda gator mellan de höga husen. Mer rörelse och frimo-
dighet behöver jag också ibland.”

Här berättar Lukrecija om hur det är att vara volontär på Åland:
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internationell volontärverksamhet 
och tagit emot två nya volontärer från 
utlandet. 

Sedan hösten 2008 har Ålands 
fredsinstitut arbetat för att återskapa 
ungdomsgruppen PUNKT. i ett 
samarbete mellan Ålands fredsinsti-
tut och Agenda 21. Idag är PUNKT 
främst ett forum för informations-
utbyte i form av en grupp på Face-

book. Syftet med ungdomsgruppen 
PUNKT. är att väcka intresse hos 
åländska ungdomar för frågor kring 
fred och miljö. Ungdomarna ska få 
ett forum där de kan diskutera med 
likasinnade om olika frågor relate-
rade till fred och miljö, eller föreslå 
egna aktiviteter. Ungdomarna ska 
synas som aktiva medborgare i det 
åländska samhället. 

Målet för 2010 
var att utöka 
aktivitetsnivån i 
nätverket, att uppmuntra medlem-
marna till debatt och initiativ samt 
stöda medlemmarna i utformandet av 
egna projekt. På grund av bristande 
resurser har detta arbete inte kunnat 
prioriteras under 2010, men återupp-
tas under 2011.

Under 2010 åkte tre volontärer från Åland ut i Eu-
ropa genom ungdomsutbytet European Voluntary 
Service (EVS).

Rebecca Lagström, 18, åkte till Aten i Grekland för att jobba på 
Archelon, ett rehabiliteringscentrum för havssköldpaddor, Linda 
Adolfsson, 26, jobbade på en ungdomsgård i Blaubeuren nära Ulm i 
Tyskland och Linda Johansson, 27, arbetade på SOS Social Centre i 
Sarajevo i Bosnien och Hercegovina,

och där

Som EVS-volontär arbetar du inom en organisation eller •	
en kommun i ett annat land i eller utanför Europa. 
Du kan till exempel arbeta på daghem eller äldreboende, •	
sköta om djur eller arbeta med idrott.                    
Normallängd för volontärperioden är 2-12 månader.•	
EU-kommissionen betalar bla fickpengar, mat, logi, •	
försäkring och 90% av din resa. 
Det viktigaste med EVS är att du lär dig någonting. Fram-•	
för allt lär du känna nya människor och ett annat språk, 
men också en ny kultur. Dessutom lär du dig att stå på 
egna ben. 

Men du måste först hitta en plats och 
ansöka om att få bli volontär!

Vänd på bladet och läs om hur man gör ....

InformatIon om EVS 
- EuropEISkt VolontärarbEtE för ungdomar

Är du mellan 18 och 30 år 
och vill ut i världen?

du kan blI 
Volontär

Linda Johanssons bilder från arbetet vid SOS Social Centre i Sarajevo
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Boundaries II var en uppföljning till 
ett ungdomsutbyte med samma tema 
som anordnades i Ysselsteyn i Neder-
länderna år 2009. Utbytet hade som 
mål att ge ungdomar från olika länder 
en chans att mötas för att diskutera 
personliga, kulturella och nationella 
gränser och hur de kan orsaka svåra 
konflikter men också fungera som 
mötesplats. 

Under lägret anordnades workshops 
om ämnen som gränser, identitet, 

tolerans och konfliktlösning, utflykter 
till Mariehamn, Kastelholms slott, 
Bomarsunds fästningsområde och 
Ålands lagting, samt kulturkvällar 
och andra sociala aktiviteter. Syftet 
med lägret var att unga från olika 
kulturer skulle kunna lära känna 
varandra och få en chans att diskutera 
viktiga frågor.

Deltagarna bodde under lägret i fy-
rapersoners stugor på Prästö, Åland. 
Vissa måltider åts även på cafét i 
Prästö. De flesta av inomhusaktivi-
teterna och workshopparna hölls på 
Solhults ungdomslokal på Vårdö, en 
kort promenad och en treminuters 
färjtur från Prästö stugby. Många 
måltider tillreddes och åts på ung-
domslokalen. De deltagare som inte 
hade kökstur använde fritiden bland 
annat till att simma, spela volleyboll, 
biljard, eller bordtennis. Lägret hölls 
dessutom på promenadavstånd från 
Bomarsunds fästning och andra his-
toriska platser.

Under hela utbytet var ungdomarna 
aktivt engagerade i att organisera 
aktiviteterna och aktiviteterna själva 
var uppbyggda för att säkra aktivt 
deltagande. Deltagarna förberedde 

och genomförde flera av workshop-
parna och aktiviteterna själva.

Särskild vikt lades på produktionen 
av en tidning på tema ’gränser och 
identitet’. Deltagarna diskuterade och 
bestämde själva tidningens innehåll. 
Ungdomarna arbetade i små grup-
per med deltagare från olika länder 
för att skriva artiklar, göra intervjuer 
eller undersökningar, ta fotografier, 
och skapa annat material som ska 
ingå i tidningen. Denna aktivitet 
gav deltagarna möjlighet att öva sina 
engelskakunskaper genom att skriva 
artiklar, men tjänade också till att 
ungdomarna lärde känna deltagare 
från andra länder, och fick träna prak-
tiska färdigheter som tidsplanering. 
Tidningen har tryckts och skickats till 
partnerorganisationerna. 

Varje nationell grupp ansvarade 
även för en kulturkväll under veckan, 
en del i programmet under vilken de 
introducerade sin egen kultur, bland 
annat genom dans, sång och lekar, 
och sin egen matkultur genom att 
tillreda nationella rätter åt övriga 
deltagare.

Lägret finansierades av EU:s ung-
domsprogram Youth in Action. 

Fem nationaliteter på fredsläger
Den 6-13 augusti 2010 samlades 30 ungdomar från Åland, Turkiet, Bulgarien, Holland 
och Grekland i Prästö/Vårdö för att diskutera gränser och identitet under ungdomsutbytet 
Boundaries II.
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Inom projektet skolfred erbjuder Ålands fredsinstitut utbildningar 
i StegVis-metoden som är ett undervisningsprogram för daghem 
och skola. 

StegVis är ett undervisningsprogram för daghem och skola 
ämnat att främja elevernas sociala och emotionella kompetens och 
motverka våld.

I april arrangerades en grundkurs för grundskolelärare och da-
gispersonal med Björn Gíslason från Sverige, leg. psykolog, som 
föreläsare.

Under hösten har det arrangerats cirkelträffar för grundskol-
lärare och dagispersonal med tidigare erfarenhet av StegVis. Som 
föreläsare fungerade Sanna Roos, utbildare och doktorand i psyko-
logi.

Skolfredsutlysningen på Torget i Mariehamn lockade re-
kordmånga skolelever när den för fjärde gången utlystes den 
02.09.2010. Närmare 300 elever, lärare och föräldrar mötte upp.

Förutom skolfredsutlysningen och skolfredshälsningar bjöds 
publiken på musikunderhållning av elever från Näfsby och Eckerö 
grundskolor samt en ensemble från Ålands Musikinstitut.

Festtalet hölls av vicelantrådet och utbildningsminister Britt 
Lundberg.

Inom ramen för skolfredsåret 2010 - 2011 jobbar skolorna med 
olika teman som förebygger mobbning och främjar tolerans i 
skolorna.

Under läsåret 2009-2010 har även elever på gymnasialnivå in-
kluderats i skolfredsprojektet.

I ett pilotprojekt har Ålands fredsinstitut erbjudit en föreläs-
ningsserie till Ålands lyceum.

Föreläsningsserien inleddes hösten 2009 med sex tillfällen som 
under våren 2010 följdes upp med fyra tillfällen där fredsinstitu-
tets forskare inom ramen för samhällskunskapsundervisningen 
föreläste om mänskliga rättigheter, minoritetsskydd och Ålands 
demilitarisering. Syftet var att ökar ungdomarnas kunskaper om 
fred och konflikt.

Skolfredens syfte är att skapa en bättre och tryggare miljö för 
elever, lärare och annan skolpersonal. 

Skolfred på Åland
Med Folkhälsan som huvudarrangör samarbetar 
Rädda Barnen, Ålands Fredsinstitut och skolbyrån 
vid landskapsregeringen för skolfred på Åland. 
Med skolfreden vill man betona vikten av att alla i 
skolvärlden tillsammans jobbar för ett medmänsk-
ligt skolklimat. 

I det praktiska arbetet för fred fokuserar Ålands fredinstitut på olika former av empowerment, eller ”stärkt 
egenmakt” med yttersta syfte att genom att stärka individens förmåga till fredlig konfliktlösning och aktivt 
deltagande i samhället bidra till utvecklingen av det civila samhället. Till största delen arbetar fredsinstitutet 
förebyggande och i många fall med ungdomar. Fredsinstitutet vill erbjuda människor utbildning i fredsfrågor 
och också möjlighet att diskutera sina egna värderingar i samspel med andra människor inom sitt eget samhälle, 
men också i möte med människor från andra länder. 
Under 2010 har Ålands fredsinstitut i enlighet med verksamhetsplanen anordnat utbildningar i Steg Vis-metoden 
för åländska pedagoger och också hållit föreläsningar i åländska gymnasieskolor. 

Utbildningsverksamhet
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Hur hörde du om grundkursen i 
medling?
- Jag hörde om utbildningen som ord-
nades 2008 och blev intresserad redan 
då av att utbilda mig som frivillig 
medlare. Hörde också en intervju på 
radio med den som tidigare jobbade 
som medlingsansvarig. Då jag såg an-
nonsen i tidningen för grundkursen i 
februari så anmälde jag mig därför. 

Vad visste du om medlingsverk-
samheten innan grundkursen?
 - Jag visste att det handlade om 
medling mellan brottsoffer och gär-
ningsman och att det handlade om en 
ganska ny verksamhet som det just 
hade kommit en ny lag om. 

Vad fick dig att söka till utbild-
ningen?
- Det var för att jag är intresserad av 
medling och konfliktlösning och att 
jag ville engagera mig i något frivil-

ligt arbete, känna att jag gör någon 
nytta här i världen. 

Känner du det då som medlare?
- Absolut, jo, det gör jag. 

Du har medlat i flera ärenden 
under året, och deltog i de svensk-
språkiga medlingsdagarna i Ekenäs 
i september. Varifrån 
kommer ditt engage-
mang för medling?
- Jag tycker att det är 
viktigt att parter i ett 
brottmål får möjlighet 
att bearbeta händel-
sen, att målsägande 
får upprättelse och att 
gärningspersoner tar 
personligt ansvar för vad de har gjort. 
I medlingsmötet reds många ärenden 
upp och man kommer överens om 
gottgörelse och skriver avtal. Här får 
gärningspersoner själv stå för vad de 

har gjort och jag tror att det har en 
betydelse i fortsättningen. Jag önskar 
det i alla fall. 

Vad tycker du är det roligaste som 
hänt dig som frivillig medlare 
under 2010?
- Det är ju alltid roligt när det går bra. 
När en medling går bra. När man 

känner att båda 
parterna får ut något 
av det. Det var också 
intressant att delta 
i medlingsdagarna 
i Ekenäs, intressant 
och givande. Det 
var fascinerande att 
föreläsaren från Sve-
rige betonade hur 

viktig processen är, att det inte bara är 
avtalet som räknas, utan att processen 
i sig kan ha betydelse för parterna. Att 
få träffas kan ha en mening även om 
parterna inte kommer till ett avtal. 

Syftet med medling på Ålands medlingsbyrå är att 
få parterna i ett brott- eller i vissa tvistemål att ge-
nom konstruktiva diskussioner nå en lösning.
Målsättningen för 2010 var att handlägga 60 med-
lingsinitiativ, att rekrytera nya frivilliga medlare för 
att kunna öka ärendehanterings samt att alla medlare 
ska hållas aktiva och stärkas i rollen som medlare 
genom fortbildning.
Målsättningen på lång sikt är att medlingsverksam-
heten ska bli allmänt känd på Åland samt att den 
ska ge långsiktiga resultat bl.a. genom att förebygga 
upprepad brottslighet och genom att bryta en begyn-
nande brottsspiral särskilt bland unga.

Våren 2010 ordnades en grundutbildning för att 
rekrytera nya frivilliga medlare. I utbildningen 
deltog 11 personer. Målsättningen att rekrytera nya 
medlare har därför nåtts. Under året kom 27 initiativ 
in till medlingsbyrån. Av dessa inleddes medling i 
21 ärenden. Målsättningen att handlägga 60 initiativ, 
som baserade sig på statistik från 2008 och 2009, 
har därmed inte uppnåtts. Polisen stod år 2010 för 
totalt 22 initiativ. Det totala antalet brottsanmäl-
ningar under 2010 har enligt polisen varit lägre än 
föregående år. 

Kristina är frivillig medlare
Sedan 2010 är Kristina Sundman frivillig medlare för Medlingsbyrån som drivs av Ålands 
fredsinstitut. Här berättar hon om sina erfarenheter.

”Jag tycker att det är 
viktigt att parter i ett 
brottmål får möjlighet att 
bearbeta händelsen ...”

Ålands medlingsbyrå 2010
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Händelser under året:
14.1  Kom information från ämbetsverket att regeringen begärde om utlåtande över regeringens proposition med förslag 
om ändring av lagen om medling i brottmål och vissa tvister. En svensk version av propositionen kom först 11.2, varför 
sista datum för inlämnande av utlåtande förlängdes från 15.2 till 1.3. 
22.1 Informerades polisens utredningspersonal om verksamheten i Hotell Arkipelag. 
15.2  Inrapporterades statistik över medlingsåret 2009 till Institutet för hälsa och välfärd. 
20-27.2  Ordnades grundkurs i medling i Ämbetshuset.
26.2  Skickades kommentarer till ämbetsverket angående regeringens proposition med förslag om ändring av lagen om 
medling i brottmål och vissa tvister. 
22.4 Träffades de frivilliga medlarna i Ålands fredsinstituts bibliotek.
26.8 Diskuterades medlingsverksamheten med riksdagens lagutskott i Ämbetshuset vid lagutskottets studiebesök på 
Åland.
11-12.9 Inspirerades den medlingsansvarige och en frivillig medlare vid de svenskspråkiga medlingsdagarna i Ekenäs.
13.9 Deltog den medlingsansvarige vid medlingsdelegationens möte i Åbo.
21.9 Träffades de frivilliga medlarna i Ålands fredsinstituts bibliotek. 
11.11 Sammanträde medlingskommissionen i Ämbetshuset.

Vad tycker du har varit den mest 
utmanande situation du har upp-
levt som frivillig medlare under 
2010?
- Då tänker jag på en situation där 
målsäganden var drabbad både fy-
siskt och psykiskt, och man kände 
av osäkerhet och rädsla mellan par-
terna. Då var utmaningen att skapa 
ett tryggt samtalsrum. 

Känner folk till medlingsverk-
samheten på Åland?
- Ja, både och skulle jag säga. 

Hur har folk reagerat då du sagt 
att du är en frivillig medlare?
- Positivt, jag har inte stött på nå-
gon som skulle ha varit negativ. 

Hur tycker du att medlingsverk-
samheten relaterar till Fredinsti-
tutets övriga verksamhet?
- Fredsinstitutet forskar ju i kon-
flikthantering, och medling är att 
skapa ”fred” mellan människor och 
lösa konflikter. Jag tycker verksam-
heten passar bra på Fredsinstitutet 
och att det finns en koppling. 
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Ålands fredsinstitut vill sprida 
information om sin verksam-
het bland annat genom av 
digitala kanaler, tryckt infor-
mation samt massmedia. 

Syftet är att öka medve-
tandet om fredsinstitutets 
verksamhet och expertis såväl 
lokalt som internationellt samt 
att informera och påverka 
samhällsdebatten i frågor som 
ligger inom fredsinstitutets 
kärnområden.

Information och påverkansarbete

Under 2010 gjordes hemsidan www.peace.ax om för att bättre 
spegla verksamheten som den utvecklats. Vissa projekt har fått 
egna undersidor länkade till fredsinstitutets hemsida. Under 2010 
registrerades totalt 15,473 besök på fredsinstitutets hemsida. De 
8888 unika besökarna kom från 122 olika länder. 

2010 startades den åländska fredsbloggen som skrivs av freds-
institutets nuvarande eller tidigare personal, gästforskare och 
styrelseledamöter eller av inbjudna gästskribenter. Under 2010 
publicerades 11 blogginlägg.

Vissa av fredsinstitutets projekt använder sig också av facebook 
för kommunikation.

Hemsidan www.peace.ax

Fredsinstitutet deltar också i publika evenemang, som 
föreningsmässan Möjligheternas torg och bokmässan. 
Under 2010 anordnades på internationella dagen mot våld 
mot kvinnor en manifestation i centrala Mariehamn.

Nyhetsbrev
Fredsinstitutet sänder per 
e-post gratis nyhetsbrev till 
prenumeranter och information 
till relevanta aktörer. Under 
2010 skickades fyra nyhetsbrev 
ut till institutets kontakter. 
Besökare tillfrågas om de vill 
bli prenumeranter, och den som 
vill prenumerera kan anmäla 
sig via hemsidan www.peace.
ax eller e-posta en anmälan till 
peace@peace.ax.

Fredsinstitutet har även 
tryckt informationsmate-
rial för utdelning. Under 
2010 uppdaterades en 
flyer om institutets publi-
kationer.

PB 85.  AX-22101 MARIEHAMN. ÅLAND. FINLAND. TEL +358 18 15570. FAX +358 18 21026. peace@peace.ax   www.peace.ax

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut
Newsletter from the Åland Islands Peace Institute

24.3.2010Seminarium om åländska insatser för freden/Seminar on Ålandic contributions to peace

Seminarium om tjej- och killgrupper/Seminar on Girl- and Boy groups

ELDIA – ett forskningsprojekt om minoritetsspråk och flerspråkighet/

ELDIA  – a research project on minority languages and multilingualismSeminarium 30.3.2010, Ålands demilitariseringsdag

Tid: 18.00-20.00Plats: Ålands handelsläroverks auditoriumPå Ålands demilitariseringsdag den 30 mars 2010 arrangerar 

Ålands fredsinstitut seminariet ”Åländska insatser för freden”. 

På seminariet berättar personer som själva varit utsända i olika 

delar av världen om sina erfarenheter. Dessutom diskuteras 

möjligheter att använda åländska erfarenheter, med utgångs-

punkt i Ålandsexemplet, vid olika fredsinsatser. 

Seminariet riktar sig såväl till privatpersoner som vill veta mer 

om olika sätt att arbeta för fred som till myndigheter, politiker 

och organisationer som är intresserade av Ålands roll i värl-

den.
Mer information på www.peace.ax

Seminarium: Åländska insatser för freden

Seminarium och utbildningar för blivande tjej- och killgruppsledare

Seminar: Ålandic  contributions to peaceOn the 30th of March, at the day 
of the demilitarization of Åland, a 
seminar on peace work will be held 
at Ålands handelsläroverk in Marie-
hamn. At the seminar persons that 
have contributed to peace related 
work abroad will share their expe-
riences. The possibilities to use Ålan-
dic experiences in peace work will be 
discussed, with the Åland example as 
a point of departure.The seminar will be held in Swedish.More information at www.peace.ax

Den 15 april kl. 14-16 i Båtmansrummet på Hotell Arkipelag hålls introduktionsseminariet  ”Tjej- och 

killgrupper – en metod med genusperspektiv som utgångspunkt” som riktar sig till alla som är intresserade av 

jämställdhetsfrågor och av att stödja unga människors personliga utveckling samt förståelse av könsstruktu-

rer i samhället. Mer information finns på www.peace.ax.

Anmälningar senast den 9 april till Susann Simolin, susann@peace.ax , tel. 15570. 

Kommande utbildningar, med Mia Hanström:

Killgruppsledarutbildning 23-25 april  
Tjejgruppsledarutbildning 9 maj

Seminar for girl and boy group leaders

On 15th of April an introductory seminar for girl and boy group leaders will be 

held at Hotel Arkipelag in Mariehamn from 2 p.m to 4 p.m. The seminar targets 

people who are interested in gender issues and the personal development of young 

people. The seminar, as well as upcoming educational sessions for boy group leaders 

(23-25 April) and girl group leaders (9 May) will be held in Swedish.

Fredens öar
Ålands demilitarisering

och neutralisering

Susanne Eriksson, Lars-Ingmar Johansson, Barbro 

Sundback. ISBN 952-5265-16-1. 128 sidor. Inbun-

den. Ålands fredsinstitut 2006. 25 euro.

Islands of Peace ISBN 952-

5265-17-X. 25 euro.

Rauhan saaret
ISBN 952-5265-21-8. 25 euro.

International Obligations and  

National Debates: Minorities 

around the Baltic Sea

Sia Spiliopoulou Åkermark (red.). Inbunden. 608 

sidor. ISBN 952-5265-18-8. Ålands fredsinstitut 

2006. 30 euro.

Territoriella autonomier

i världen
Maria Ackrén. ISBN 952-5265-15-3. 162 sidor. 

Inbunden. Ålands fredsinstitut 2005. 20 euro.

Demilitariserade och neutraliserade  

områden i Europa
Christer Ahlström. Inbunden, 113 sidor

ISBN 952-5265-14-5. Ålands fredsinstitut 2004. 

20 euro.

Demilitarised and Neutralised  

Territories in Europe

ISBN 952-5265-13-7, 20 euro

Den åländska hembygdsrätten

The Right of Domicile on Åland 

Rapport från seminariet Hembygdsrätt, näringsrätt, 

medborgarrätt – hörnstenar i den åländska självsty-

relsen i Helsingfors den 14 juni 2007. 

A report from the seminar Right of domicile, right 

of trade, citizens’ rights – corner-stones of Åland’s 

autonomy

Red. Sia Spiliopoulou Åkermark Författare: Barbro 

Sundback, Pauliine Koskelo, Sia Spiliopoulou Åker-

mark, Jouko Kinnunen, Anna-Lena Sjölund, Rhodri 

C. Williams, Gunnar Jansson, Peter Lindbäck 

Ålands Lagting och Ålands fredsinstitut 2007

På engelska 2009/In English 2009

139 sidor

Publikationer från Ålands fredsinstitut

www.peace.ax  peace@peace.ax  +3581815570
Den svenska versionen beställs från Ålands Lagting

Fredsinstitutets referensbibliotek ingår i den 
åländska biblioteksdatabasen Katrina och 
bokbeståndet är därmed tillgängligt för allmän-
heten. 

Under året har biblioteket kompletterats med 
speciallitteratur inom områden som är relevanta 
för fredsinstitutets verksamhet. Biblioteket 
innehåller 1608 titlar.

Fredsinstitutets online-databas har under 
året kompletterats med ytterligare material och 
innehåller nu 2141 dokument.

Öppet referensbibliotek
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Under 2010 figurerade fredsinstitutet 
i olika sammanhang i artiklar i de två 
lokaltidningar nya Åland och Ålands-
tidningen sammanlagt ett femtiotal 
gånger. 

Mellan den 30 augusti och den 3 
september 2010 lanserade Ålands 
fredinstitut en informationskampanj 
om jämställdhet. Fem dagar i följd 
publicerades olika annonser i en av de 
åländska lokaltidningarna, på Freds-

institutets hemsida www.peace.ax 
och på facebook. Kampanjen ingick 
i projektet ”Utmana könsroller för 
att motverka sexslaveri/Challenging 
Gender Roles for Prevention of Traf-
ficking”.

Fredsinstitutet bedriver påverksans-
arbete genom att erbjuda debattartik-
lar till olika tidningar. Målsättningen 
är att publicera 4-5 artiklar under 
året. Under 2010 publicerades fyra 

debattartiklar i de lokala medierna: 
Krig eller fred? Om sammanbland-

ning av civila och militära begrepp, 
Sia Spiliopoulou Åkermark, mars

Åland och Nothern coast, Sia Spi-
liopoulou Åkermark, september

Vad är problemet med könsroller? 
Susann Simolin, september

En dialog på Krim,  Heidi Öst, 
augusti

snälla, inte 
nu, jag har 

inte lust
Är det okej för 

män att säga nej 
till sex? Projek-

tet Utmana 
könsroller för 
att motverka 

sexslaveri 
undersöker 
könsroller, 

jämställdhet, 
makt och våld. 

Fundera 
du med på 

www.peace.ax.

Bild: My Longley
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inga bög?
Ska killar leka med dockor? 

Projektet Utmana könsroller 

för att motverka sexslaveri 

undersöker könsroller, jäm-

ställdhet, makt och 
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hälsa 
mamma 

att i mor-
gon ska 

stövlarna 
med!

Har pappor och mammor 
samma ansvar för sina 

barn? Projektet Utmana 
könsroller för att motverka 

sexslaveri undersöker 
könsroller, jämställdhet, 

makt och våld. 
Fundera du med på 

www.peace.ax. 
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Fredsinstitutet i massmedia
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Styrelsen utser fredsinsti-
tutets personal på förslag 
från direktören. Under 2010 
hade fredsinstitutet 6,35 
heltidstjänster, fördelade på 
ett stort antal personer med 
olika anställningsförhållan-
den.

Anställda:

Sia Spiliopoulou Åkermark, di-
rektör, 80 % av heltid. Docent och 
ansvarig för forskningsverksamheten. 
Susann Simolin, informationsan-
svarig, 75 % av heltid.Ansvarig för 
fredsinstitutets informations- och 
publikationsverksamhet. 
Bror Myllykoski, utbildningsansva-
rig och administrationsansvarig, 50 
% av heltid 06.04.2010 – 31.10.2010, 
administrationschef, 80-100 % 
av heltid 01.11.2010 – 31.12.2010. 
Administrationschef och därutöver 
ansvarig för konflikthantering och 
fredsfostran i skolmiljöer.
Heidi Öst, medlingsansvarig och 
forskare, 100 % av heltid tillsvidare.
Som medlingsansvarig (50%) handhar 
hon  medlingsverksamheten. Arbetar 
också med forskning (50%) inom pro-
jekten ELDIA och Ålandsexemplet.
Sarah Stephan, projektansvarig 
och forskare, 75-100 % av heltid 
Ansvarig för utbildning, seminarie-
verksamhet och delar av ungdoms-
aktiviteterna. Arbetar också med 
forskning och samordning inom 
projektet ELDIA.
John Knight, biblioteks- och arki-
vansvarig, 13,5 % av heltid.
Denis Nazarenko, projektanställd 
projektledare, 100 % av heltid, 
01.10.2009 – 31.10.2010, assistent 
01.11.2010 – 31.12.2010.
Frans Jansson, städare, timanställd.
Fredrik Karlsson, bokförare, tim-
anställd.

Projektanställda, Utmana 
könsroller för att motverka 
sexslaveri:

Jenny Jonstoij, projektledare, 100 %.
Ann-Louise Idman, ekonomiansva-
rig, 70 %. Även ekonomiassistent på 
Ålands fredsinstitut, 10 % av heltid. 

Golnar Bahar, forskningsassis-
tent, 50 % av heltid, 04.01.2010 – 
31.12.2011. 
Justina Donielaite, projektassistent, 
40%  av heltid. Även projektledare 
60%  av heltid, för närområdessam-
arbetet med medborgarorganisationer 
i Litauen, Vitryssland och Kalinin-
gradområdet. Föräldraledig fr.o.m. 
23.04.2010. 
Ulrika Navier, vikarierande 
projektassistent, 40 % av heltid 
06.04.2010 – 01.04.2011, ansvarig för 
tjej- och killgruppsverksamheten. 
Även vikarierande projektansva-
rig, 30 % av heltid 30.08.2010 – 
01.04.2011 för närområdessamarbete 
med partners i Litauen och Ryssland.

Projektanställda forskare, 
ELDIA: 

Petra Granholm, Ålands fredsinstitut 
(Finland), Deva Zwitter, University of 
Graz (Österrike), Emma Lantschner, 
University of Graz (Österrike), An-
ders Fogelklou, Uppsala Universitet 
(Sverige), Lisa Grans, Åbo Akademi 
(Finland), Marianne Meiorg, Esto-
nian human Rights Center (Estland), 
Petra Roter, University of Ljubliana 
(Slovenien)

Tillfälligt anställda, övrigt:

Oleg Kasianov, projektanställd kor-
rekturläsare och assistent, 2 månader.
Ulf-Peter Westmark, timanställd 
vikarierande medlingsansvarig, . 
Kristian Myntti, projektanställd 
forskare, två månader.
Katja Daniels, projektassistent, del-
tid, 1 månad.

Praktikanter:

Personal

Högskolepraktikan-
terna Katja Daniels 
och Anna Hannus 
arbetade under 2010 
med att skriva ansö-
kan för och planera 
respektive genom-
föra ungdomsutbytet 
Boundaries, finan-
sierat av  EU:s Youth 
in Action-program. 
De arbetade också 
med textproduktion 
för hemsidan www.
peace.ax och över-
sättningar mellan 
svenska och engelska. 

Två gånger om året hålls konferenser där fredsinstitutets personal diskuterar 
övergripande strategier och planerar för verksamheten. Bilden är från Lots-
stugan i Mariehamn  9.9.2010.
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Intäkter 2010

Kostnader  2010

Ålands fredsinstituts budget höjdes 
från 366.501 euro år 2009 till 
578.113 euro år 2010, dvs. med ca 
55 procent. Fredsinstitutet har un-
der 2010 fått EU-stöd för två stora 
projekt. Då dessa stora projekt ställt 
höga krav på grundfunktionerna 
har 2010 har varit en utmaning när 
det gäller resurser för nödvändiga 
kanslifunktioner.

Institutets grundfunktioner 
såsom lokaler och kansli, personal-
administration, styrelsens arbete, 
budgetering, redovisning och verk-
samhetsplanering samt planering 
av nya projekt och samarbeten 
utgör en grund för genomförandet 
av all annan verksamhet samt ger 
förutsättningar för att dra in extern 
finansiering för olika projekt. 

Fredsinstitutet strävar efter en 
stabilare finansiering av institutets 
grundfunktioner inklusive biblio-
tek, och publikations- och informa-
tionsverksamhet och projektutveck-
ling. För att kunna driva institutet 
med hög kvalitet krävs en stabil 
grundfunktion. Grundfinansiering 
erhålls främst från Ålands land-
skapsregering, Finlands undervis-
ningsministerium och Mariehamns 
stad. Övrig finansiering söks från 
olika bidragsgivare för de olika 
projekten.

Fredsinstitutets kunskaper är 
efterfrågade såväl lokalt som inter-
nationellt, vilket är positivt, men 
tar i anspråk resurser från grund-
funktionerna. Målsättningen är att 
de lokala verksamhetsbidragen ska 
täcka större delen av dessa grund-
kostnader.

Ett nytt ekonomi- och lönead-
ministrationsprogram togs i bruk 
under år 2010 och det finjusteras 
vidare och anpassas till Fredsinsti-
tutet behov och rutiner.

Då fredsinstitutet har beviljats 
medel från EU för två stora projekt 
har fredsinstitutet expanderat såväl 
vad gäller lokaler som personal. De 
lokaler som nu finns tillgängliga 
utnyttjas maximalt och det finns 
redan behov för vidare expansion, 
t.ex. för att kunna ta emot gäst-
forskare och högskolepraktikanter. 
Det är i dagsläget oklart vad som 
ska ske med de lokaler på Hamn-
gatan 4 som fredsinstitutet hyr. 
Förhoppningen är att det ska finnas 
möjlighet att förbli i lokalerna på 
lång sikt.

Finansiering

   1.  Grundfunktioner    117 134  19%
    2.  Seminarier och ungdomsutbyte    41 155  7%
    3.  Internationella empowermentprojekt  205 745  35%
    4.  Forskning     113 443  20%
    5.  Utbildning       27 643  5%
    6.  Medlingsverksamhet     26 504  5%
    7.  Information och publikationer    20 628  4%
    8.  Volontärsverksamhet     21 236  4%
    9.  Biblioteksverksamhet       4 880  1%
   Totalt:               578 368  100%

 1. Utrikesministeriet (forskning)      23 400             4%
 2. Undervisningsministeriet        9 000             2%
 3. Ålands landskapsregering , inkl. PAF    123 300           22%
 4. Mariehamns Stad       16 000             3%
 5. CIMO (ungdomsverksamhet)      42 745             8%
 6. EU-medel ( Central Baltic och ELDIA)   227 917           41%
 7. Nordiska Ministerrådet (närområdessamarbete)      17 909             3%
 8. Länsstyrelsen (medling)      31 730             6%
 9. Övriga bidrag, donationer och reseersättningar    25 500              5%
10. Övriga intäkter, sålda tjänster, hyresintäkter m.m.   33 869             6%
    Totalt:     551 370         100%
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The Åland Islands Peace Institute        
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Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut
Newsletter from the Åland Islands Peace Institute

25.11.2010
Manifestation mot våld mot kvinnor/Manifestation against violence against women

Bror Myllykoski ny administrationschef/ Bror Myllykoski new as Head of Administration
Ny ekonom sökes/ Financial officer needed

Ny utländsk volontär sökes/ A volunteer for 2011 will be recruited
Med mera... / And more ...

I Finland dödas varje år omkring 20 kvinnor av sin 
partner. År 2007 anmäldes på Åland 76 misshandels-
brott med en kvinna som målsägande, 
enligt statistik från Ålands polismyndighet. Av dessa 
kvinnor hade 45 utsatts för våld i bostaden. 
För att uppmärksamma problemet med våld mot 
kvinnor anordnar Ålands fredsinstitut den 25 no-
vember, den internationella dagen mot våld mot 
kvinnor, en manifestation på torget i Mariehamn. 
Under manifestationen tänds ljus för kvinnor som 
överlevt könsrelaterat våld, och skor – som symbo-
liserar de kvinnor som blivit offer för våld och inte 
längre finns ibland oss – ställs ut på torget.
Den internationella dagen mot våld mot kvinnor, 
instiftades av FN år 1999. 
Ålands fredsinstitut samarbetar sedan länge med 
utländska organisationer inom projekt med målet 

att främja jämställdhet och bekämpa sexslaveri och 
könsrelaterat våld. Projekten fokuserar på förebyg-
gande jämställdhets- och ”empowerment”-insatser, 
bland annat genom den så kallade tjej- och kill-
gruppsmetoden. Samarbetspartners finns bland 
annat i Litauen, Vitryssland och Lettland samt i 
Kaliningradområdet och Karelen i Ryssland.

Manifestationen hålls mellan 17.30 och 19.00. 
Drop in. 

Manifestation mot våld mot kvinnor, 25 november

In Finland, every year around 20 women are murde-
red by their partners. In 2007, 76 aggressions with 
a woman as a victim were reported to the Ålandic 
police. Of these, in 45 cases the woman had been at-
tacked in her home. 
To acknowledge the problem of violence against 
women, the Peace Institute organizes this 25th of 
November, the International day for the elimination 
of violence against women, a manifestation at the 
square in Mariehamn, Åland, Finland. 
During the manifestation, candles will be lit  in ho-
nor of victims and survivors of gender violence, and  
shoes will be placed on the square to symbolize the 

killed women that are no longer with us.
The Åland Islands Peace institute is since long 
involved in implementing projects aimed at promo-
ting gender equality and combat sexual slavery and 
gender based violence, in cooperation with partner 
organisations in various countries. The projects focus 
on preventive empowerment measures in the field 
of gender equality, for example through the Nordic 
girl- and boy group method. Partners are located in 
Belarus, Latvia, Lithuania and in the Kaliningrad 
region and Karelia (Russia).
The manifestation will be hled between 5.30 and 7 
p.m. Drop in.

Manifestation for the elimination of violence against women

Ålands fredsfond är inrättad av Ålands 
fredsinstitut med ändamål att stöda 
fredsarbete. När fredsfonden har för-
kovrats kan räntan på fonderade medel 
beviljas som stöd till ändamål som 
styrelsen beslutar om. Fredsfondens 
medel kan även användas för speci-
aländamål, t.ex. vid kondoleans för 
specifikt ändamål.
Syftet med fredsfonden är att stöda 
fredsarbete.

Inbetalning kan göras till:

Andelsbanken 557804-57 52 48
IBAN: FI45 5578 0450 0752 48
BIC: OKOYFIHH

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

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

Fredsadresser finns i alla banker samt 
på begravningsbyråerna på Åland.

Ålands fredsfondNyhetsbrev
Fredsinstitutet sänder 
per e-post gratis nyhets-
brev till prenumeranter 
4-5 gånger per år. 
För prenumeration e-
posta en anmälan till 
peace@peace.ax.

Ålands fredsinstitut

the Åland islands Peace institute

hamngatan 4/PB85
aX-22101 mariehamn, Åland, finland

tel. +358 18 15570, faX +358 18 21026
Peace@Peace.aX


