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Seminarium om självstyre i Skottland 
Onsdagen den 16 juni kl 13.00 till 15.00 anordnas seminariet ”En avstämning efter tio års självstyre i 
Skottland” med Dr Eve Hepburn i Ålands lagting. Seminariet anordnas av Ålands lagting i samarbete 
med Ålands fredsinstitut och kommentator är lagtingsledamot Harry Jansson.
Det skotska parlamentet har varit verksamt i över tio år. Stora förändringar kan konstateras i det skotska 
politiska livet men behovet av konstitutionella ändringar fortsätter att dominera det politiska samtalet. I 
sin presentation diskuterar Eve Hepburn frågan om varför utvecklingen har tagit en sådan riktning mot 
ökat självstyre och hur självstyrelsen i Skottland har institutionaliserats. Till sist kommer hon att disku-
tera vilka resultat och konsekvenser som följer med de politiska förändringarna i Skottland. Kan man tala 
om framsteg eller misslyckande? Och ska det verkligen ses som ett viktigt steg mot självständighet?
Dr Eve Hepburn är seniorforskare i statsvetenskap och internationella relationer vid universitetet i Edin-
burgh. Hon är biträdande direktör vid universitetets Academy of Government. Hon har forskat länge om 
det skotska politiska livet och leder nu ett forskningsprojekt med titel ’The Politics of Island Regions: A 
Framework for Comparative Research’, där även Åland kommer att undersökas.

Seminar on Scottish devolution
On 16th of June at 13.00-15.00 a seminar with Dr. Eve Hepburn on 
Scottish devolution will be held in the Parliament building of Marie-
hamn. The organizers are the Åland Parliament and the Åland Islands 
Peace Institute. The seminar will be held in English, but questions can 
be asked in Swedish and can be translated. Mr Harry Jansson, member 
of the Åland Parliament will act as a commentator.
Scotland’s parliament is now over a decade old. The Scottish nation has 
been irrevocably changed by the devolution settlement in 1999, but the 
need for further constitutional change continues to dominate the poli-
tical agenda. This lecture will explore three main questions. First, why 
did devolution take place? Second, what are the main features of the 
devolution settlement, in terms of institutions and powers for Scotland? 
And finally, what are the consequences of devolution? Has it been a 
success or a failure? And is it really a stepping stone to independence?



På www.peace.ax:
 - Läs en sammanfattning från 
seminariet ”Åländska insatser för 
freden” som hölls 30 mars 2010 i 
Mariehamn under menyn semina-
rier.
- Läs en rapport från årets nordiska 
forum för säkerhetspolitik som hölls 
i St Petersburg 26-27 april. Du hit-
tar den under menyn seminarier & 
föreläsningar, övriga evenemang.

At www.peace.ax:
A report from the Nordic forum 
for security policy in St Petersburg 
26th to 27th of april can be found 
under the menu seminars & lectu-
res, other events.

Platser kvar på ungdomsläger
Den 7-14 augusti samlas 30 ungdomar från 
Åland, turkiet, Bulgarien, Holland och Grekland i 
Prästö/Vårdö för att diskutera gränser och iden-
titet. Under lägret anordnas work shops, utflykter, 
kulturkvällar och ands sociala aktiviteter. Syftet 
med lägret är att unga från olika kulturer ska lära 
känna varandra och   få en chans att diskutera 
viktiga frågor.
Lägret finansieras av EU:s ungdomsprogram 
Youth in Action och är avgiftsfritt för deltagarna.
Det finns tre platser kvar till lägret som är rik-
tat till ungdomar i 16-19-årsåldern. Eftersom 
vi redan har tre tjejer anmälda (de deltog i ett 
motsvarande läger i Holland förra sommaren) är 
vi speciellt intresserad av att få med killar. Tjejer 
får gärna söka, men killar har förtur.

Anmäl intresse till susann@peace.ax, tel 15770.

Är du mellan 16 och 19 år? Vill du tillsammans med fem 
andra åländska ungdomar vara med på ett fredsläger 
med deltagare från 5 olika länder på Åland i sommar?

Häng med på  

fredsläger i 

sommar !

Tillsammans med ungdomar från Holland, Bulgarien, Turkiet och 
Grekland diskuterar vi frågor om gränser, fred och konflikt, gör ut-
flykter (bla. till Bomarsund och Kastelholm), gör en tidning, umgås 
och gör praktiska övningar som har med personliga, kulturella och 

nationella gränser att göra. 

Lägret hålls 7-14 augusti på Prästö/Vårdö

Lägret finansieras av EU programmet Youth in Action  
och är avgiftsfritt för deltagarna.

Är du intresserad? Hör av dig till Susann Simolin,  
susann@peace.ax, tel. 15570

Ålands fredsinstitut

Youth exchange on Åland 
From 7th to 14th of August 30 young people from 
five countries will gather on Åland to discuss issues 
of boundaries and identity. The exchange is a follow 
up of a similar exchange in Holland last year. It is 
financed by the EU youth in action programme.

Fredsinstitutet bloggar
Visste du att Ålands fredsinstitut nu också bloggar? I den 
åländska fredsbloggen delar styrelsemedlemmar och perso-
nal med sig av sina reflektioner gällande aktuella nyheter, 
händelser och fenomen relaterade till fredsinstitutets intresse-
områden, säkerhet, minoriteter och självstyrelser. Bloggen är 
kunskapsorienterad och vill ge fördjupad förståelse för både 
lokala fenomen och för trender i stora världen som också 
påverkar Åland. 
Bloggen finns på www.peace.ax

The Åland peace blog
Did you know that the Åland Islands Peace Institute has got 
a blog? At ”The Åland peace blog” staff and board members 
share their reflections on current news, events anf phenome-
nons related to the Peace institutes’ areas of interest: secu-
rity, minorities and self-government. The blog is knowledge 
oriented and wants to provide enhanced understanding on 
both local  phenomenons and trends in the big world that 
may also affect Åland.
So far four blog pieces have been posted.
You can find the blog at www.peace.ax



Utbildning för tjej- och killgruppsledare ordnas i september
Vi söker dig som vill bidra till att unga tjejer och killar mår bra och tar för 
sig i livet samt är intresserad av jämställdhetsarbete.
Ålands Fredsinstitut erbjuder utbildning för dig som är över 18 år och vill 
bli tjej- eller killgruppsledare. Du behöver inga särskilda förkunskaper för 
att delta i utbildningarna, det räcker gott och väl med ett stort intresse och 
engagemang samt en medvetenhet om könsorättvisor i samhället.
Utbildningen för tjej- och killgruppsledare hålls den 3-5 september.  Både 
kvinnor och män är välkomna att leda grupper. Anmälan till ledarutbild-
ningen sker senast fredagen den 27 augusti till:  ulrika@peace.ax eller tel: 
23977.
Alla utbildningar är gratis! Vi bjuder även på fika under kursdagarna. Var 
utbildningen kommer att hållas meddelas senare.
Om du deltagit i utbildningstillfället och vill bilda en egen grupp till hös-
ten kan vi erbjuda arvode á 50 euro per gång. Så passa på!
Utbildningarna hålls inom projektet ”Challenging Gender roles for Pre-
vention of Trafficking”.

Education for boy and girl group leaders in September
September 3rd  to 5th the Åland Islands Peace Institute organizes a train-
ing for boy- and girl group leaders on Åland. The education is carried out 
within the INTERREG IV A project entitled ”Challenging Gender Ste-
reotypes for Prevention of Trafficking ”. The project is implemented in 
close partnership with Riga-based Resource Center for Women ”Marta”, 
to work on implementing the unique Nordic Girl and Boy Group method, 
informing the wider audience about the importance of making the links 
between empowerment, gender equality and gender based crime, as well 
as scientifically researching the outcome.
The BG and GG groups provide the young people with a base from where 
they can form their own individual opinions on how to act and make choi-
ces in everyday life. Group work will lead to enhanced social skills and 
social networks, this strengthens the participants’ possibilities to become 
active citizens and reduces the risk of them being marginalized.

Besök från södra Kaukasus
Ålands  fredsinstitut får besök från södra Kau-
kasus i början av juni. Tjugotvå företrädare från  
det civila samhället i Azerbajdzan och Armenien 
besöker Åland den 1-4 juni för  att fördjupa 
sig i självstyrelse- och demilitariseringsfrågor. 
Besöket ordnas  i ett samarbete mellan Ålands 
fredsinstitut och the Armenian Committee of 
Helsinki Citizens’ Assembly och the Azerbaijan 
Committee of Helsinki Citizens’ Assembly with 
its Karabakh Committee and Nagorno Karabakh 
Committee of Helsinki Initiative-92 och genom-
förs med stöd från Finlands utrikesministerium. 
Några av deltagarna  planerar göra intervjuer 
med ålänningar på gatan för att vidga sina in-
tryck  under besöket. 

Visitors from the South Caucasus 
The Åland Peace Institute is hosting a South Caucasian 
visit in early June. Twenty two Armenian and Azer-
biajani civil societies’ representatives will visit Åland 
from 1-4th of June to enhance their understanding of 
self-government and demilitarization issues. The visit 
will be organized in collaboration between the Åland 
Islands Peace Institute the Armenian Committee of 
Helsinki Citizens’ Assembly, and the Azerbaijan Com-
mittee of Helsinki Citizens’ Assembly with its Kara-
bakh Committee and Nagorno Karabakh Committee of 
Helsinki Initiative-92. The project will be implemented 
with the support from the Ministry for foreigh Affairs 
of Finland. Some of the participants are planning to 
conduct interviews with Ålanders on the street in order 
to deepen their insights during the visit.



Ulrika Navier är sedan slutet av april ansvarig för 
utbildning av tjej- och killgruppsledare samt för 
tjej- och killgruppsverksamheten inom projektet 
”Challenging Gender Roles for Prevention of 
Trafficking”. Hon vikarierar Justina Donielaite 
som är föräldraledig.
Ulrika har en kandidatexamen i genusvetenskap 
från Uppsala Universitet. Parallellt med arbetet 
på Ålands Fredsinstitut studerar hon inom Poli-
tices Magisterprogrammet i Uppsala där hon har 
statsvetenskap som sitt huvudämne. Ulrika har 
tidigare arbetat med ensamkommande asylsökan-
de flyktingungdomar i Uppland och hon har alltid 
engagerat sig i jämställdhetsfrågor. 

Since the end of April Ulrika Navier is re-
sponsible for education of girl- and boy group 
leaders within the project ”Challenging Gen-
der Roles for Prevention of Trafficking”. she is 
substituting JustinaDonielaite who is on parental 
leave.
Ulrika has a bachelors degree in gender research 
from the University of Uppsala. In parrallell with 
the work at the Peace Institute she is studying 
for a masters degree in political science in Upp-
sala. Ulrika has previously worked with refugee 
children and has always been angaged in gender 
issues.

Ny personal / New staff

Bror Myllykoski är sedan slutet av april ansvarig för 
konflikthantering och fredsfostran i skolmiljöer och 
arbetar även med personalfrågor.
Bror kommer närmast från Föreningen Norden på 
Åland r.f. där han jobbade som verksamhetsledare. 
Dessförinnan har Bror jobbat under lång tid inom den 
offentliga sektorn, inledningsvis inom Mariehamns 
Stad som bl.a. ungdomsledare, ungdomssekreterare 
och idrottsinstruktör för att sedan övergå till Finströms 
kommun där han verkade som fritidschef, med ansvar 
för bl.a. fritidssektorn, turist- och näringslivsfrågor.
Bror har en idrottsinstruktörs- och ungdomssekreterar-
examen från Solvalla Idrottsinstitut. Han är också en 
aktiv föreningsmänniska med ett stort idrottsintresse 
och främst simning upptar mycket av fritiden.

Bror Myllykoski is since the end of April responsible 
for conflict management and peace education in school 
environments and also works with personnel issues.
Bror comes from the Föreningen Norden på Åland r.f. 
where he worked as a director.
Prior to that Bror worked for a long time in the public 
sector, initially in Mariehamn which includes youth 
workers, youth and sports secretary instructor. He then 
moved on to the municipality of Finström where he 
served as recreation director, with responsibility for 
particular leisure, tourism and economic affairs.
Bror has a physical instructor and youth secretarial 
degree from Solvalla Sports Institute – Institute of 
physical education.

Bror Myllykoski,  
projektledare
Tel +358 18 23238
bror@peace.ax

Ulrika Navier, pro-
jektassistent 

Tel. +358 18 23977
ulrika@peace.ax

Möjligheternas torg
Ålands fredsinstitut deltar den 22 maj mel-
lan kl 11 och 14 tillsammans med ett 20-tal 
andra organisationer i föreningsmässan 
Möjligheternas torg på torget i Mariehamn. 
Kom dit och prata med oss om vår forsk-
ning och övriga verksamhet, tex  ung-
domsverksamheten (volontärverksamhet, 
ungdomsläger mm)! 

We will be present at 
”Möjligheternas torg” 
at the market squ-
are in Mariehamn on 
Saturday 22d of May 
between 11 a.m and 2 
p.m. Please come chat 
with us!


