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Bakgrund	  
Ålands	  fredsinstitut	  är	  en	  politiskt	  och	  religiöst	  obunden	  stiftelse	  som	  grundades	  1992.	  
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.	  
Ålands	  fredsinstitut	  ingår	  i	  flera	  nätverk	  av	  organisationer	  och	  institutioner	  som	  arbetar	  med	  
närliggande	  frågor.	  Institutet	  har	  konsultativ	  status	  inom	  FN:s	  ekonomiska	  och	  sociala	  råd,	  
ECOSOC.	  	  

	  

Arbetet	  idag	  
Forskningens	  syfte	  är	  att	  verka	  för	  kunskapsfördjupning	  och	  saklig	  diskussion	  som	  bidrar	  till	  
fredlig	  samhällsutveckling.	  Forskningsverksamheten	  stöds	  och	  kompletteras	  med	  hjälp	  av	  
institutets	  andra	  verksamhetsområden,	  i	  synnerhet	  kunskapsspridningen	  genom	  utbildnings-‐,	  
seminarie-‐	  och	  informationsinsatser.	  

Fredsinstitutets	  forskning	  bedrivs	  utifrån	  följande	  grundläggande	  utgångspunkter,	  vilka	  baseras	  
i	  Ålands	  fredsinstituts	  stadgar	  och	  institutionella	  erfarenhet:	  

- Forskningen	  ska	  bidra	  till	  fredlig	  samhällsutveckling	  och	  fredligkonfliktlösning	  samt	  
konfliktförebyggande;	  

- Åland,	  Norden	  och	  Östersjöområdet	  utgör	  givna	  och	  centrala	  referenspunkter	  både	  för	  
forskningen	  och	  för	  fredsinstitutets	  verksamhet	  som	  helhet.	  I	  forskningen	  kan	  dock	  
exempel	  och	  jämförelseobjekt	  hämtas	  även	  från	  andra	  regioner	  i	  världen,	  i	  synnerhet	  
vad	  gäller	  Ålandsexemplets	  relevans,	  t.ex.	  i	  frågor	  om	  självstyrelseformer,	  
demilitarisering,	  språk	  och	  kulturskydd,	  och	  det	  civila	  samhällets	  betydelse	  för	  
demokratin;	  

	  

Ålands	  fredsinstituts	  intresse	  för	  icke-‐våld	  och	  för	  bemäktande	  (empowerment)	  innebär	  vidare	  
att	  vetenskapliga	  analyser	  kan	  och	  bör	  ta	  hänsyn	  till	  könsnormers	  betydelse	  och	  till	  specifika	  
gruppers	  utsatthet,	  i	  synnerhet	  minoriteter	  av	  olika	  slag.	  På	  så	  sätt	  är	  genus	  eller	  
minoritetstillhörighet	  såväl	  självständiga	  forskningsfält	  som	  faktorer	  som	  kan	  tas	  i	  beaktande	  i	  
forskning	  om	  andra	  frågeställningar,	  såsom	  självstyrelser,	  säkerhetsfrågor	  och	  sambandet	  
mellan	  våld	  och	  genus.	  

Ålands	  fredsinstitutskunskapsutvecklande	  verksamhet	  riktar	  sig	  till	  en	  bred	  målgrupp,	  både	  på	  
Åland,	  i	  Finland	  och	  Norden	  samt	  internationellt.	  Ålands	  fredsinstituts	  forskningsverksamhet	  
har	  ambitionen	  att	  vara	  vetenskapligt	  relevant	  och	  behandla	  frågor	  som	  ibland	  åsidosatts.	  
Forsknings-‐	  och	  utredningsverksamheten	  rör	  förhållandena	  på	  Åland	  såväl	  som	  nordiska	  och	  
internationella	  frågeställningar.	  Ålands	  fredsinstitut	  vill	  främja	  ålänningarnas	  internationella	  
kontakter	  och	  kunskap	  om	  folkrätt	  och	  EU-‐rätt,	  internationella	  relationer	  och	  mänsklig	  
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säkerhet.	  Institutet	  vill	  även	  bidra	  till	  utvecklingen	  av	  kunskap,	  analys	  och	  diskussion	  rörande	  
det	  egna	  samhället.	  Fredsinstitutet	  fördjupar	  därmed	  diskussion	  och	  forskning	  om	  bl.a.	  
självstyrelser,	  minoriteter,	  våld,	  demilitarisering	  och	  frågor	  rörande	  Östersjöregionen	  och	  
Europautvecklingen,	  d.v.s.	  ämnen	  av	  stor	  vikt	  för	  Åland	  och	  närregionen	  men	  även	  av	  relevans	  
för	  liknande	  situationer	  globalt.	  

För	  den	  internationella	  målgruppen	  strävar	  Ålands	  fredsinstitut	  att	  tillmötesgå	  behovet	  av	  
kunskap	  och	  information	  om,	  samt	  kritisk	  analys	  och	  diskussion	  av,	  Ålands	  ställning	  och	  av	  
Ålandsexemplet,	  såsom	  en	  inspirations-‐	  och	  referenspunkt	  i	  konflikt-‐	  och	  medlingssituationer,	  
speciellt	  i	  anslutning	  till	  frågor	  om	  minoriteter,	  demilitarisering	  och	  självstyrelseformer.	  
Kompetensen	  inom	  detta	  område	  används	  till	  rådgivning,	  informationsspridning	  och	  annan	  
medverkan	  i	  internationell	  konflikthantering	  och	  internationella	  relationer.	  

Ovan	  nämnda	  utgångspunkter	  och	  målgrupper	  är	  inte	  isolerade	  från	  varandra.	  Målsättningen	  är	  
att	  forskningsaktivitet	  och	  projekt	  ska	  överspänna	  de	  olika	  kategorierna	  när	  så	  är	  möjligt.	  
Fredsinstitutet	  har	  under	  senare	  år	  arbetat	  aktivt	  med	  att	  förstärka	  den	  teoretiska	  grunden	  och	  
analysen	  av	  den	  praktiska	  verksamheten	  och	  att	  vetenskapligt	  analysera	  frågor	  om	  säkerhet,	  
självstyrelser	  och	  minoriteter	  med	  hjälp	  av	  fallstudier	  och	  genom	  fördjupade	  kontakter	  med	  
praktiker.	  Inriktningen	  mot	  analys	  av	  och	  stöd	  till	  tillämpad	  verksamhet	  innebär	  även	  att	  Ålands	  
fredsinstitut	  utvecklar	  metodologiskt,	  förankrar	  teoretiskt	  eller	  utvärderar	  underlag	  för	  arbete	  
för	  t.ex.	  icke-‐våld,	  bemäktande	  och	  jämlikhet	  såsom	  tjej-‐	  och	  killgruppsmetoder	  och	  Fair	  Sex-‐
metoden	  mot	  sexuellt	  våld.	  

I	  Ålands	  fredsinstituts	  verksamhet	  ses	  den	  ”lilla	  freden”	  i	  vardagen	  och	  den	  ”stora	  freden”	  på	  
nationellt	  och	  internationellt	  plan	  som	  en	  helhet.	  Fred	  kan	  förstås	  först	  och	  främst	  såsom	  
avsaknaden	  av	  väpnad	  konflikt	  mellan	  stater	  eller	  inom	  stater.	  Denna	  är	  en	  negativ	  eller	  passiv	  
definition	  av	  fred,	  dock	  är	  den	  fortsatt	  väsentlig	  i	  dagens	  på	  nytt	  militariserade	  värld	  och	  som	  
en	  förutsättning	  för	  att	  det	  som	  nedan	  beskrivs	  som	  positiv	  eller	  aktiv	  fred	  ska	  kunna	  grundas	  
och	  utvecklas.	  	  

Fred	  i	  vid	  och	  positiv	  bemärkelse	  innebär	  avsaknad	  av	  våld	  och	  möjlighet	  för	  individer	  att	  
utveckla	  sin	  fulla	  potential.	  I	  den	  meningen	  kan	  fred	  ses	  både	  som	  ett	  mål	  i	  sig	  och	  som	  ett	  
instrument	  eller	  en	  förutsättning	  för	  människors	  bemäktande	  (”empowerment”	  eller	  stärkt	  
egenmakt),	  såväl	  individuellt	  liksom	  tillhörande	  olika	  grupper.	  Genom	  det	  dubbla	  
analysinstrumentet	  av	  icke-‐våld	  och	  bemäktande,	  kan	  Ålands	  fredsinstitut	  främja	  forskning	  som	  
ställer	  kritiska	  frågor	  inom	  samtliga	  forskningsområden.	  Bemäktande	  innebär	  att	  individers	  
jämlikhet	  erkänns	  och	  de	  både	  ges	  och	  själva	  skapar	  de	  förutsättningar	  som	  gör	  det	  möjligt	  för	  
dem	  att	  utveckla	  sin	  fulla	  potential.	  Institutionella	  strukturer	  och	  begränsningar	  och	  individuella	  
handlingar	  tillmäts	  båda	  betydelse	  och	  samverkar	  för	  att	  främja	  eller	  hindra	  människors	  
möjligheter	  att	  utveckla	  sin	  fulla	  potential.	  Olika	  aspekter	  och	  former	  av	  delaktighet	  och	  
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exkludering	  är	  centrala	  delar	  av	  bemäktandets	  förutsättningar	  för	  enskilda	  (både	  kvinnor	  och	  
män),	  för	  minoritetsgrupper,	  självstyrelser	  och	  civilsamhällsorganisationer.	  Ålands	  fredsinstitut	  
har	  hittills	  arbetat	  främst	  med	  att	  utveckla	  och	  i	  mindre	  utsträckning	  teoretiskt	  förankra	  
metoder	  som	  främjar	  bemäktande	  med	  ett	  jämställdhetsmål.	  

Institutets	  styrelse	  fattar	  övergripande	  beslut	  om	  verksamheten	  medan	  forskarrådet	  ansvarar	  
för	  den	  vetenskapliga	  inriktningen.	  Enligt	  fredsinstitutets	  stadgar	  består	  forskarrådet	  av	  minst	  
tre	  sakkunniga.	  Forskarrådets	  mandatperiod	  är	  två	  år.	  Fredsinstitutets	  direktör	  leder	  
forskningsverksamheten	  och	  fungerar	  som	  sekreterare	  för	  forskarrådet.	  

Forskningens	  fokusområden	  
Fredsinstitutets	  ursprungliga	  idé	  om	  att	  verka	  inom	  överlappningsfältet	  mellan	  säkerhet,	  
självstyrelsearrangemang	  och	  minoritetsskydd	  är	  fortsatt	  vetenskapligt	  relevant	  och	  viktig.	  En	  
optisk	  framställning	  av	  dessa	  överlappande	  områden	  ges	  nedan.	  Forskningen	  ska	  beakta	  
strukturella	  och	  processuella	  frågor	  och	  kunna	  förena	  intresse	  om	  enskildas	  ställning	  och	  
utsatthet	  med	  det	  om	  institutioners	  och	  samhällens	  utveckling.	  	  

	  

Minoriteter.	  Styrkan	  och	  kvaliteten	  i	  en	  demokrati	  beror	  inte	  endast	  på	  majoritetens	  
absoluta	  dominans,	  utan	  beror	  även	  på	  förmågan	  att	  hantera	  och	  acceptera	  olikhet	  och	  
mångfald.	  Frågan	  om	  minoriteters	  rätt	  till	  en	  egen	  identitet	  och	  till	  deltagande	  i	  de	  
demokratiska	  beslutsprocesserna	  är	  en	  av	  de	  brännande	  frågorna	  i	  efterkrigstidens	  Europa	  och	  
i	  synnerhet	  efter	  tidigare	  och	  nuvarande	  identitetsrörelsers	  kamp	  och	  aktioner,	  men	  även	  
genomdagens	  globalisering	  och	  etniska,	  religiösa	  och	  språkliga	  konflikter	  världen	  över.	  
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Migrationens	  påverkan	  har	  förstärkt	  mångfalden	  och	  förekomsten	  av	  överlappande	  identiteter,	  
varmed	  olika	  livsuppfattningar	  och	  historiska	  erfarenheter	  gör	  att	  världen	  omkring	  oss	  tolkas	  på	  
olika,	  ibland	  kolliderande,	  sätt.	  För	  Norden	  är	  frågan	  kanske	  främst	  den	  om	  huruvida	  det	  är	  
möjligt	  att	  förena	  ett	  välfärdssamhälle,	  i	  vilket	  jämlikhetsidealet	  har	  haft	  en	  framträdande	  roll,	  
med	  ett	  erkännande	  av	  kulturell	  mångfald	  och	  identitet.	  På	  vilka	  sätt	  kan	  dessa	  ideal	  om	  
jämlikhet	  och	  mångfald	  förenas?	  Hur	  toleranta	  är	  de	  nordiska	  samhällena	  gentemot	  dem	  som	  
förespråkar	  andra	  levnadssätt	  än	  våra	  egna?	  Hur	  kan	  vi	  möjliggöra	  ett	  brett	  och	  inkluderande	  
politiskt	  deltagande	  för	  minoritetsgrupper?	  Hur	  bör	  vi	  bemöta	  dem	  som	  kanske	  t.o.m.	  hotar	  de	  
demokratiska	  grundvalarna?	  Frågor	  om	  identiteters	  skapande	  och	  beståndsdelar,	  om	  
lagstiftning	  och	  konstitutionell	  praxis,	  frågor	  om	  sambandet	  mellan	  internationell	  utveckling	  
och	  nationella	  diskussioner	  och	  om	  det	  civila	  samhällets	  roll	  i	  den	  moderna	  demokratin	  är	  
områden	  där	  fredsinstitutet	  har	  lång	  erfarenhet,	  inte	  minst	  tack	  vare	  Ålandsexemplets	  potential	  
som	  jämförande	  analysobjekt.	  	  	  

Säkerhet.	  Fredsinstitutets	  arbete	  med	  säkerhetsfrågor	  rör	  såväl	  frågor	  om	  militär	  säkerhet	  
och	  våldsanvändning	  som	  mänsklig	  säkerhet.	  Ålands	  demilitarisering	  och	  neutralisering	  är	  
fortfarande	  i	  behov	  av	  analys	  och	  kritisk	  granskning	  i	  ljuset	  av	  nya	  säkerhetspolitiska	  situationer	  
och	  i	  ljuset	  av	  det	  europeiska,	  nordiska	  och	  multilaterala	  säkerhetssamarbetet.	  
Demilitariseringen	  tillkom	  redan	  1856,	  men	  neutraliseringen,	  d.v.s.	  förbudet	  mot	  
krigshandlingar	  inom	  eller	  mot	  åländskt	  territorium	  under	  krigstid	  tillkom	  senare,	  och	  den	  har	  
analyserats	  och	  diskuterats	  i	  mindre	  grad.	  Demilitariseringens	  och	  neutraliseringens	  historiska	  
förankring	  och	  tillämpning	  över	  tid	  är	  fortsatt	  i	  behov	  av	  vetenskaplig	  forskning,	  inte	  enbart	  ur	  
ett	  historiskt	  utan	  även	  ur	  juridiskt,	  sociologiskt,	  statsvetenskapligt	  och	  internationellt	  
perspektiv.	  Olika	  former	  av	  nordiska,	  europeiska	  och	  internationella	  militära	  samarbeten,	  
såsom	  allianser,	  men	  även	  mer	  avgränsade	  tematiska	  och	  funktionella	  samarbeten	  för	  t.ex.	  
övervakning,	  gränskontroll	  och	  flygledning	  ställer	  nya	  krav	  på	  demilitariseringens	  och	  
potentiellt	  neutraliseringens	  ställning	  och	  säkerställande.	  Demilitariseringen	  och	  
neutraliseringen	  är	  viktiga	  inte	  enbart	  för	  att	  de	  utgör	  beståndsdelar	  i	  det	  som	  kallas	  
Ålandsexemplet,	  utan	  främst	  därför	  att	  demilitarisering	  och	  neutralisering	  är	  alternativ	  till	  
militär	  upprustning	  och	  kapplöpning,	  dvs.	  alternativ	  till	  våld	  i	  internationella	  relationer.	  Effekten	  
av	  bekämpningen	  av	  terrorism	  på	  nu	  gällande	  säkerhetsbegrepp	  och	  uppfattningar	  är	  tydlig;	  
tillsammans	  med	  oron	  och	  upptagenheten	  med	  andra	  s.k.	  ”nya	  hot”,	  såsom	  miljö-‐	  och	  
naturkatastrofer,	  epidemier,	  cyberattacker	  eller	  extrema	  migrationsvågor,	  omskapar	  dessa	  
orosmoment	  den	  redan	  tidigare	  problematiska	  distinktionen	  mellan	  fred	  och	  krig	  och	  mellan	  
det	  civila	  och	  det	  militära.	  Den	  demokratiska	  delaktigheten	  i	  denna	  utveckling	  kan	  ses	  som	  
bristfällig	  hittills	  och	  ger	  stort	  utrymme	  för	  närmare	  granskning.	  Etniska	  konflikter	  och	  
territoriella	  spänningar	  som	  ofta	  är	  interna,	  förekommer	  både	  på	  den	  i	  vid	  bemärkelse	  
europeiska	  kontinenten	  och	  i	  övriga	  världen.	  Kopplingen	  mellan	  dessa	  konflikter	  och	  
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identitetsfrågor,	  inklusive	  religion,	  territoriella	  anspråk	  och	  konflikt	  kommer	  sannolikt	  att	  bestå	  
och	  förstärkas	  i	  framtiden	  och	  därmed	  vara	  relevanta	  forskningsområden	  för	  fredsinstitutet.	  

Autonomi.	  Territoriella	  och	  icke-‐territoriella	  autonomiarrangemang	  (självstyrelselösningar)	  
fortsätter	  att	  utvecklas	  i	  den	  ständiga	  rörelsen	  mellan	  centrum	  och	  periferi	  och	  beroende	  på	  
definitionen	  av	  vad	  som	  uppfattas	  som	  centrum	  och	  vad	  som	  uppfattas	  som	  periferi.	  I	  Norden	  
märks	  detta	  dels	  beträffande	  de	  självstyrda	  öarna,	  dvs.	  Åland,	  Grönland	  och	  Färöarna,	  dels	  
beträffande	  den	  avgränsade	  självstyrelsen	  för	  samerna	  i	  angelägenheter	  som	  rör	  dem	  och	  deras	  
traditionella	  territorier,	  i	  synnerhet	  i	  norska	  Finnmark.	  I	  Europa	  fortsätter	  regionaliseringen,	  
decentraliseringen	  och	  autonomifrågorna	  att	  diskuteras	  och	  utvecklas	  i	  många	  länder	  och	  
områden,	  samtidigt	  som	  vi	  också	  ser	  tendenser	  mot	  ökad	  nationalism,	  minoritetshat	  och	  
främlingsfientlighet.	  I	  många	  av	  dessa	  självstyrelsearrangemang	  kombineras	  den	  politiska	  
självstyrelsen	  med	  olika	  former	  av	  stöd	  och	  rättsligt	  skydd	  för	  språk	  och	  kultur.	  Självstyrelsen	  
betraktas	  i	  Ålands	  fredsinstituts	  arbete	  både	  som	  en	  samling	  idéer	  och	  principer,	  som	  ett	  
nätverk	  av	  institutioner,	  men	  även	  som	  en	  process	  med	  dynamik,	  riktning	  och	  aktörer	  som	  
interagerar	  på	  olika	  nivåer.	  Uppfattningar	  och	  teorier	  om	  det	  demokratiska	  underskottet	  i	  det	  
europeiska	  samarbetet	  harresulterat	  i	  en	  politisk	  legitimitetskris	  vilken	  samverkar	  med	  
effekterna	  av	  den	  nuvarande	  ekonomiska	  krisen	  i	  Europa.	  I	  ett	  sådant	  läge	  finns	  det	  risk	  att	  
protektionistiska	  och	  introverta	  nationalistiska	  strömningar	  stärks	  samtidigt	  som	  
medvetenheten	  om	  flerfaldiga	  och	  överlappande	  identiteter	  och	  fördjupad	  mångfald	  och	  
fluiditet	  pekar	  åt	  ett	  annat	  håll.	  Regionernas	  roll,	  rättsliga	  ställning	  och	  politiska	  strategier	  i	  det	  
europeiska	  och	  nordiska	  samarbetet	  förtjänar	  härmed	  närmare	  analys	  då	  en	  sådan	  kan	  ange	  en	  
möjlig	  utväg,	  bland	  många,	  i	  den	  nödvändiga	  balansen	  mellan	  det	  lokala	  och	  det	  globala,	  mellan	  
närhet	  och	  distans.	  Territoriella	  lösningar	  i	  konflikter	  är	  ett	  fält	  där	  Ålands	  fredsinstitut	  redan	  
samlat	  betydande	  kunskap,	  vilken	  kan	  fördjupas	  genom	  jämförande	  studier	  på	  bredare	  basis,	  
nordiskt	  och	  globalt,	  i	  syfte	  att	  analysera	  de	  faktorer	  som	  påverkar	  territoriella	  lösningars	  
hållbarhet	  och	  demokratiska	  kvaliteter.	  Det	  internationella	  intresset	  för	  sådan	  kunskap	  är	  stort.	  

	  

Tvärvetenskaplighet	  och	  vetenskapliga	  nätverk	  
Öppenhet	  för	  tvärvetenskapliga	  möten	  och	  arbeten	  är	  redan	  ett	  viktigt	  kännemärke	  för	  Ålands	  
fredsinstituts	  arbete	  och	  har	  varit	  en	  källa	  till	  fördjupad	  kunskap	  och	  inspiration	  i	  de	  flesta	  av	  
fredsinstitutets	  projekt	  under	  senare	  år.	  Tvärvetenskaplighet	  ställer	  i	  allmänhet	  krav	  på	  längre	  
tidsperspektiv	  för	  arbetet	  då	  olika	  vetenskapliga	  metoder	  bör	  samordnas	  och	  teoretiska	  och	  
begreppsliga	  ramverk	  ska	  växa	  fram.	  Fredsinstitutet	  skall	  även	  i	  fortsättningen	  prioritera	  
tvärvetenskapliga	  möten,	  arbeten	  och	  miljöer	  inom	  sina	  forskningsområden.	  Fredsinstitutet	  
kommer	  att	  arbeta	  vidare	  med	  att	  knyta	  till	  sig	  såväl	  etablerade	  forskare	  som	  besöker	  Åland	  



7	  

	  

och	  deltar	  i	  specifika	  projekt	  och	  seminarier	  som	  yngre	  forskare	  som	  skall	  erbjudas	  möjlighet	  att	  
spendera	  några	  veckor	  eller	  månader	  på	  Åland	  för	  att	  forska	  och	  skriva.	  	  

Ålands	  fredsinstitut	  ingår	  i	  flera	  nätverk	  av	  forskningsinstitutioner	  och	  andra	  organisationer	  
som	  arbetar	  med	  närliggande	  frågor.	  Institutet	  har	  konsultativ	  status	  inom	  FN:s	  ekonomiska	  
och	  sociala	  råd,	  ECOSOC.	  Fredsinstitutet	  har	  genom	  sin	  mer	  än	  tjugoåriga	  verksamhet	  skapat	  
ett	  brett	  nätverk	  av	  partnerorganisationer	  som	  arbetar	  med	  fredsfrågor	  eller	  med	  
specialiserade	  delar	  av	  fredsinstitutets	  verksamhet	  (såsom	  minoritetsfrågor,	  jämställdhet,	  våld	  i	  
nära	  relationer,	  militära	  samarbeten	  osv.).	  Dessa	  samarbetspartners	  finns	  lokalt	  på	  Åland	  
(såsom	  Högskolan	  på	  Åland	  och	  Ålands	  Statistik-‐	  och	  Utredningsbyrå,	  ÅSUB)	  och	  i	  övriga	  
Finland,	  såsom	  Finlands	  fredsförbund	  och	  Utrikespolitiska	  institutet	  i	  Helsingfors;	  Åbo	  Akademi,	  
i	  synnerhet	  rättsvetenskapliga	  institutionen;	  Jyväskylä	  universitet,	  institutionen	  för	  
samhällsvetenskap	  och	  filosofi;	  fredsforskningsinstitutet	  i	  Tammerfors,	  TAPRI;	  Kontaktgruppen	  
Åland	  –	  Utrikesministeriet;	  i	  Sverige	  t.ex.	  genom	  kontakter	  med	  minoritetsforskningsnätverket	  
NAMIS,	  Institutionen	  för	  freds-‐	  och	  konfliktforskning	  och	  Centret	  för	  Rysslandsstudier	  vid	  
Uppsala	  universitet	  och	  med	  SIPRI	  i	  Stockholm.	  Internationellt	  har	  Ålands	  fredsinstitut	  
etablerade	  samarbeten	  med	  European	  Academy	  i	  Sydtyrolen	  (EURAC,	  Institutet	  om	  
minoritetsrättigheter)	  där	  fredsinstitutets	  direktör	  är	  ledamot	  i	  rådgivande	  forskarrådet	  och	  
European	  Center	  for	  Minority	  Issues	  (ECMI)	  i	  Flensburg	  Tyskland.	  Deltagandet	  i	  
forskarnätverket	  ”Civil	  Constellation”	  som	  samordnas	  av	  Universitetet	  i	  Malaga	  (Spanien)	  har	  
givit	  fredsinstitutets	  forskare	  möjlighet	  till	  fördjupning	  och	  nya	  kontakter	  i	  frågor	  om	  
demokratisk	  delaktighet	  och	  parlamentarism.	  Dessa	  kontakter	  fördjupas	  och	  utvecklas	  under	  de	  
närmaste	  åren,	  bl.a.	  genom	  olika	  typer	  av	  utbyten	  och	  gemensamma	  aktiviteter.	  

Utmaningarna	  inom	  den	  närmaste	  perioden	  väntas	  bli	  främst	  av	  tre	  slag:	  för	  det	  första	  måste	  
fredsinstitutet	  aktivt	  arbeta	  för	  att	  på	  olika	  sätt	  och	  för	  olika	  målgrupper	  få	  ut	  de	  vetenskapliga	  
resultaten	  som	  tagits	  fram	  hittills;	  för	  det	  andra	  måste	  fredsinstitutet	  bredda	  sina	  potentiella	  
forskningsfinansiärer,	  då	  fredsinstitutets	  grundfinansiering	  inte	  innehåller	  något	  betydande	  
utrymme	  för	  långsiktig	  forskning;	  till	  sist	  måste	  tillgången	  till	  intressanta	  och	  duktiga	  forskare	  
säkras.	  Intresset	  för	  gästforskarvistelser	  är	  redan	  stort	  och	  förväntas	  öka.	  	  	  

Forskningens	  resultat	  	  
Fredsinstitutet	  har	  sedan	  början	  främjat	  forskning	  om	  självstyrelsen	  på	  Åland,	  internationellt	  
och	  jämförande	  om	  demilitarisering	  och	  neutralisering	  samt	  om	  minoritetsskydd	  nationellt	  och	  
internationellt.	  Det	  civila	  samhällets	  roll	  i	  dessa	  frågor	  har	  varit	  och	  är	  ett	  återkommande	  tema	  i	  
detta	  arbete	  liksom	  i	  flera	  av	  institutets	  publikationer.	  Fredsinstitutet	  har	  tidigt	  även	  lyft	  fram	  
frågan	  om	  minoritetskvinnors	  ställning	  och	  rättigheter	  och	  om	  genusmedvetna	  bemäktande	  
metoder.	  Otaliga	  seminarier,	  konferenser,	  såväl	  nationella	  som	  internationella,	  och	  
publikationer	  på	  svenska,	  engelska	  och	  finska	  har	  under	  åren	  varit	  resultatet	  av	  denna	  
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kunskapsfördjupning.	  Bland	  annat	  kan	  nämnas	  de	  tidiga	  ”Minoritetsdagarna”	  och	  mera	  nyligen	  
flera	  olika	  seminarier	  och	  konferenser	  kring	  Ålandsexemplet	  i	  samarbete	  med	  bl.a.	  Ålands	  
lagting,	  Finlands	  riksdag,	  Ålands	  landskapsregering,	  Utrikespolitiska	  institutet	  i	  Helsingfors	  och	  
Finlands	  utrikesministerium.	  	  	  

Bland	  publikationerna	  kan	  särskilt	  nämnas	  följande.	  

Specialnumret	  ’Rethinking	  Territorial	  Arrangements	  in	  Conflict	  Resolution’,	  i	  tidskriften	  
International	  Journal	  ofMinority	  and	  Group	  Rights	  (IJMGR),	  Vol.	  20,	  No.	  1	  (2013)	  med	  bidrag	  
från	  flera	  framstående	  forskare.	  

’The	  Åland	  Example	  and	  Its	  Components	  –	  Relevance	  for	  International	  Conflict	  Resolution’	  (Sia	  
Spiliopoulou	  Åkermark,	  red.,	  (2011)	  

’Den	  åländska	  hembygdsrätten’	  (Sia	  Spiliopoulou	  Åkermark,	  red.,	  2007,	  på	  engelska	  2009);	  	  

’Fredens	  öar’,	  Susanne	  Eriksson,	  Lars-‐Ingmar	  Johansson	  &	  Barbro	  Sundback	  (2006,	  finns	  även	  på	  
finska,	  2007	  och	  engelska,	  2006);	  	  

’International	  Obligations	  and	  National	  Debates:	  Minorities	  around	  the	  Baltic	  Sea’	  (Sia	  
Spiliopoulou	  Åkermark,	  red.,	  2006);	  	  

Manualer	  och	  forskningsrapporter	  om	  genus	  och	  metoder	  för	  bemäktande.	  Se:	  
http://www.peace.ax/sv/publikationer/metodmaterial	  

’Tjej-‐	  och	  killgruppsmetodens	  effekter’	  (Golnar	  Bahar,	  Egita	  Gritane	  och	  Jenny	  Jonstoij,	  Rapport	  
från	  Ålands	  fredsinstitut,	  Nr.	  3	  -‐	  2011)	  	  

’Territoriella	  autonomier	  i	  världen’	  (Maria	  Ackrén,	  2006);	  	  

’Demilitariserade	  och	  neutraliserade	  områden	  i	  Europa’	  (Christer	  Ahlström,	  2004;	  på	  
engelska2004);	  

’Åland,	  Finland	  och	  europeisk	  säkerhet’	  (Teija	  Tiilikainen,	  2002;	  även	  på	  finska	  och	  engelska);	  	  

’Human	  Rights	  of	  Minority	  Women	  –	  A	  Manual	  of	  International	  Law’	  (Sia	  Spiliopoulou	  
Åkermark,	  2000)	  

Kontinuiteten	  på	  forskningssidan	  har	  tillförsäkrats	  genom	  återkommande	  teman	  i	  
fredsinstitutets	  forskningsarbete	  och	  publikationer:	  Ålandsexemplets	  beståndsdelar	  och	  
potential,	  regionernas	  ställning	  i	  nordiskt	  eller	  europeiskt	  samarbete,	  demilitariseringen	  som	  
rättslig	  regim	  och	  som	  förtroendeskapande	  åtgärd,	  det	  säkerhetspolitiska	  samarbetet	  i	  Europa,	  
minoriteters	  rättigheter	  och	  deltagande	  samt	  autonomier	  i	  komparativ	  belysning.	  De	  senaste	  
årens	  forskningsprogram	  speglar	  sin	  tid	  genom	  att	  betona	  vikten	  av	  alla	  dessa	  frågor	  i	  ett	  
bredare	  resonemang	  om	  demokratiskt	  deltagande	  och	  enskildas	  mänskliga	  rättigheter	  och	  
potential.	  
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Sedan	  år	  2007	  publicerar	  Ålands	  fredsinstitut	  en	  rapportserie,	  som	  kommer	  ut	  med	  3-‐4	  
rapporter	  varje	  år	  och	  som	  finns	  att	  tillgå	  utan	  kostnad	  på	  fredsinstitutets	  hemsida	  
(http://www.peace.ax/sv/publikationer/rapportserie).	  Temat	  för	  rapporterna	  varierar	  inom	  
ramen	  för	  fredsinstitutets	  breda	  sakområden	  och	  de	  skrivs	  av	  fredsinstitutets	  forskare	  eller	  
inbjudna	  författare.	  Under	  perioden	  2014-‐2017	  kommer	  denna	  utgivning	  att	  fortgå,	  samtidigt	  
som	  fredsinstitutets	  forskare	  kommer	  att	  publicera	  sina	  resultat	  även	  i	  till	  exempel	  
internationella	  tidskrifter	  för	  att	  öka	  spridningen	  av	  forskningsresultaten	  och	  ytterligare	  höja	  
fredsinstitutets	  ställning	  som	  en	  forskningsinstitution	  som	  besitter	  hög	  kompetens.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Inom	  det	  av	  EU	  finansierade	  forskningsprojektet	  ELDIA	  har	  Ålands	  fredsinstitut	  ansvarat	  för	  ett	  
flertal	  juridiska	  och	  institutionella	  rapporter	  som	  analyserat	  minoritetsspråkens	  och	  
flerspråkighetens	  ställning	  i	  olika	  länder	  i	  Europa.	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

Några	  rapporter	  i	  serien	  ”Rapporter	  från	  Ålands	  fredsinstitut	  –	  Reports	  from	  the	  Åland	  
Islands	  Peace	  Institute”	  (http://www.peace.ax/sv/publikationer/rapportserie): 

No.	  1-‐2013	  A	  Peace	  Institute	  on	  Åland.	  Processes,	  motives	  and	  arguments	  1981-‐1992,	  
Martha	  Hannus	  

Nr	  2-‐2010	  ”Det	  internationella	  kortet”	  -‐	  altruism	  och	  egennytta	  som	  skäl	  till	  att	  föra	  fram	  
Ålandsexemplet,	  John	  Granlund	  

No.	  1-‐2010	  Regional	  voices	  in	  the	  European	  Union	  –	  regions	  with	  legislative	  power	  and	  
multi-‐level	  governance.	  Perspectives	  for	  the	  Åland	  Islands.	  Sarah	  Stephan	  

No.	  2-‐2007	  Immigrant	  Integration	  on	  Åland	  –	  an	  exploratory	  study.	  Bogdan	  State	  

Några	  rapporter	  publicerade	  av	  Ålands	  fredsinstituts	  anknutna	  forskare	  i	  projektet	  ELDIA	  
(Working	  Papers	  in	  European	  Language	  Diversity):	  

GRANS,	  Lisa.	  2012.	  Legal	  and	  Institutional	  Framework	  Analysis:	  Karelian	  and	  Estonian	  in	  
Finland.	  

ÖST,	  Heidi.	  2012.	  Legal	  and	  Institutional	  Framework	  Analysis:	  Sweden	  Finnish	  and	  
Meänkieli	  in	  Sweden.	  

ROTER,	  Petra.	  2012.	  Legal	  and	  Institutional	  Framework	  Analysis:	  Hungarian	  in	  Slovenia.	  

För	  övriga	  rapporter	  se:	  http://www.peace.ax/sv/component/content/article/825	  och	  

http://www.eldia-‐project.org/index.php/nyheter-‐aktiviteter-‐publikationer/seld-‐wpeld	  
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I	  tillägg	  till	  dessa	  redan	  publicerade	  rapporter	  är	  Ålands	  fredsinstitut	  i	  samarbete	  med	  andra	  
ELDIA-‐forskare	  i	  färd	  med	  att	  förbereda	  publiceringen	  av	  den	  jämförande	  slutliga	  och	  teoretiskt	  
förankrade	  rapporten	  i	  form	  av	  en	  publikation	  utgiven	  på	  ett	  internationellt	  förlag.	  	  	  

Forskningsprogrammets	  inriktning	  de	  närmaste	  åren	  
Inom	  de	  närmaste	  fyra	  åren	  kommer	  följande	  inriktning	  ha	  en	  prioriterad	  ställning	  i	  
fredsinstitutets	  forskningsarbete.	  

Nordens	  roll	  som	  fredsregion	  i	  en	  globaliserad	  värld	  
Det	  nordiska	  samarbetet	  är	  idag	  under	  utvärdering	  politiskt	  såväl	  som	  vetenskapligt.	  Olika	  
åsikter,	  idéer	  och	  planer	  förs	  fram	  beträffande	  erfarenheterna	  hittills	  och	  de	  prioriteringar	  och	  
institutionella	  lösningar	  som	  kan	  bli	  aktuella	  i	  framtiden.	  Försvarspolitiskt	  har	  det	  praktiska	  
samarbetet	  varit	  en	  realitet	  under	  flera	  år,	  inklusive	  NORDEFCO-‐samarbetet,	  men	  utan	  att	  detta	  
fått	  den	  analys	  som	  skulle	  behövas	  folkrättsligt,	  eller	  utifrån	  ett	  fredsperspektiv.	  Det	  nordiska	  
samarbetet	  såsom	  en	  fredsfrämjande	  plattform	  och	  som	  ett	  långvarigt	  och	  mångsidigt	  
multilateralt	  samarbete	  har	  inte	  fått	  den	  analys	  och	  granskning	  som	  det	  förtjänar.	  
Demilitariseringen	  och	  neutraliseringen	  förväntas	  få	  ny	  aktualitet	  inom	  denna	  kontext.	  Bland	  de	  
frågor	  som	  Ålands	  fredsinstitut	  ställer	  inom	  ramen	  för	  sitt	  intresse	  för	  Norden	  är	  följande:	  Hur	  
kan	  vi	  förklara	  den	  nordiska	  freden?	  Vad	  har	  åstadkommits	  i	  det	  nordiska	  samarbetet?	  Vilken	  är	  
Nordens	  roll	  som	  fredsaktör	  i	  världen?	  Finns	  det	  en	  nordisk	  syn	  på	  medling	  såsom	  
konfliktlösningsmetod	  och	  i	  så	  fall	  i	  vilken	  utsträckning	  tar	  denna	  hänsyn	  till	  frågor	  om	  
minoriteters	  ställning	  eller	  till	  autonomi	  såsom	  ett	  möjligt	  konfliktlösningsalternativ?	  Vilka	  
fredsarrangemang	  och	  verktyg	  har	  använts	  i	  Norden?	  Är	  Norden	  lika	  fredligt	  för	  alla	  nordbor?	  
Hur	  påverkas	  den	  nordiska	  identiteten	  och	  det	  nordiska	  samarbetet	  av	  diskussioner	  och	  
aktiviteter	  för	  ökat	  militärt	  samarbete?	  Vilken	  relation	  har	  Norden	  med	  det	  bredare	  
Östersjöområdet?	  Hur	  har	  de	  nordiska	  autonomierna	  utvecklats	  över	  tid	  och	  vilken	  ställning	  har	  
de	  idag	  konstitutionellt	  och	  inom	  det	  nordiska	  och	  europeiska	  samarbetet?	  Vilken	  betydelse	  har	  
den	  regionala	  och	  subregionala	  integrationen	  och	  interaktionen	  för	  de	  självstyrda	  regionernas	  
ställning	  och	  utveckling?	  Hur	  har	  autonomi	  som	  rättsligt	  och	  politiskt	  verktyg	  fått	  sin	  ställning	  i	  
Norden	  och	  i	  Europa?	  Vilken	  betydelse	  har	  EU:s	  Östersjöstrategi	  för	  samarbetet	  i	  regionen?	  Hur	  
hanterar	  Europa	  de	  omtvistade	  regioner	  som	  finns	  på	  utkanten	  av	  EU?	  Vilken	  relevans	  har	  
nordiska	  och	  europeiska	  erfarenheter	  för	  andra	  delar	  av	  världen	  vad	  gäller	  t.ex.	  
självstyrelsearrangemang,	  minoritetsskydd,	  demilitarisering	  och	  jämställdhetsarbete?	  Är	  dessa	  
erfarenheter	  relevanta	  för	  Europas	  omtvistade	  regioner,	  såsom	  t.ex.	  Transnistrien,	  Nagorno	  
Karabakh,	  Abkhazien,	  Sydossetien,	  Norra	  Cypern	  och	  Kosovo?	  Vilken	  roll	  har	  civilsamhället	  i	  
fredsfrågor	  och	  demokratin?	  Hur	  har	  de	  nordiska	  länderna	  hanterat	  frågor	  om	  etniska	  och	  
kulturella	  minoriteter	  och	  mångfald?	  Har	  den	  nordiska	  mångfaldsmodellen,	  om	  det	  finns	  en	  
sådan,	  bidragit	  till	  minoriteters	  bemäktande?	  
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Inom	  ramen	  för	  detta	  frågekomplex	  kan	  ett	  antal	  forskningsbara	  tematiseringar	  utkristalliseras,	  
som	  t.ex.:	  

Säkerhet	  och	  demilitarisering	  i	  Norden	  och	  i	  Östersjöregionen;	  

Nordiska	  identiteter,	  Nordens	  självstyrelseformer	  liksom	  självstyrelsetanken	  som	  sådan	  i	  Norden;	  

Mångfald,	  minoriteter	  och	  delaktighet	  i	  Norden	  och	  i	  Östersjöområdet;	  

Europas	  omtvistade	  regioner:	  frågan	  om	  rättsligt	  vakuum	  och	  möjliga	  alternativ	  utifrån	  nordiska	  
erfarenheter;	  

Jämställdhet	  och	  metoder	  för	  bemäktande	  på	  Åland	  och	  i	  Norden;	  

Genus	  och	  våld	  i	  synnerhet	  i	  ljuset	  av	  FN:s	  resolution	  1325	  om	  kvinnors	  ställning	  i	  konflikter	  och	  i	  
fredsarbete.	  	  

Ålands	  fredsinstitut	  kommer	  att	  på	  olika	  sätt	  verka	  för	  utveckling	  inom	  alla	  dessa	  områden,	  
även	  om	  några	  kan	  främjas	  i	  första	  hand	  med	  utforskande	  seminarier	  eller	  mindre	  publikationer	  
och	  andra	  mera	  som	  större	  och	  långsiktigare	  forskningsprojekt.	  	  

	  

Övrigt	  kommande	  forskningsarbete	  
Forskningsresultaten	  från	  de	  mångåriga	  forskningsprojekten	  om	  Ålandsexemplets	  
beståndsdelar	  (2010-‐2012)	  och	  om	  europeisk	  flerspråkighet	  (European	  Language	  Diversity	  for	  
All,	  ELDIA,	  2010-‐2013),	  kommer	  att	  fortsätta	  analyseras	  och	  presenteras	  i	  olika	  sammanhang	  
och	  för	  olika	  målgrupper.	  Utvecklingen	  av	  ett	  informationspaket/kursmodul	  om	  
Ålandsexemplet	  är	  ett	  led	  i	  detta	  arbete,	  men	  däri	  ingår	  även	  vetenskapliga	  artiklar	  och	  
konferenspresentationer.	  	  

Dessa	  huvudsakliga	  inriktningar	  kompletteras	  genom	  mera	  kortsiktiga	  eller	  begränsade	  projekt	  
inom	  fredsinstitutets	  sakområden,	  rapportserien,	  seminarieverksamheten	  och	  genom	  
fredsinstitutets	  mottagande	  av	  gästforskare	  med	  specialintressen.	  Synen	  på	  medling	  i	  
nationella	  såsom	  internationella	  konfliktsituationer	  och	  enligt	  gällande	  lagstiftning	  i	  flera	  länder	  
i	  Europa,	  lösning	  av	  konflikter	  i	  skolan	  inklusive	  genom	  skolmedling,	  Ålands	  deltagande	  och	  
inflytande	  i	  EU,	  språkpolitiken	  i	  självstyrda	  regioner	  och	  förhållandet	  mellan	  minoritetsskydd	  
och	  integration	  av	  invandrare	  är	  andra	  områden	  där	  fredsinstitutet	  redan	  har	  kunskap	  som	  kan	  
utvecklas	  och	  fördjupas.	  


