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Åland och Northern Coasts övningen 
 
Ålands fredsinstitut har sedan det grundades år 1992 arbetat med att följa tillämpningen av reglerna om 
Ålands demilitariserade och neutraliserade status. I januari 2010 offentliggjordes planerna om en stor 
marin övning i Ålands närområde, övningen Northern Coasts. Finska marinen står värd för den multina-
tionella ’krishanteringsövningen’ under perioden 10–24.9.2010. I övningen deltar upp till 4.000 soldater, 
50 militärfartyg, 10 helikoptrar, en ubåt och 25 flygplan. Tretton länder, samtliga Nato-medlemmar med 
undantag för Finland och Sverige, deltar i övningen.  Flertalet av dessa länder är även bundna av demilita-
riseringskonventionerna från 1856 och 1921.  
Ålands fredsinstitut har under året arbetat för att samtliga de deltagande stridskrafterna ska få en uppdate-
rad information om Ålands speciella status och vi gläds åt att sådan information nyligen presenterades av 
landskapsregeringen.  
Övningen hålls enligt övningsledningens budskap helt utanför det demilitariserade området. Under öv-
ningen förekommer aktiviteter på Norra östersjön, Skärgårdshavet, vid mynningen till Finska viken, 
Ålands hav och Bottniska viken. Enligt senaste uppgifter från marinen kommer jaktplan att flyga ’från 
Tammerfors till området söder om Ålands skärgård och till Finska viken’.  
Östersjön bör förbli ett fredligt hav och det är därför oroväckande att det sker en militär och säkerhetspo-
litisk upptrappning i vårt närområde, något som Ålands fredsinstitut har haft anledning att ta upp vid flera 
tillfällen, senast under seminariet om demilitariseringen den 7e september i närvaro av utrikesminister 
Alexander Stubb.  
Ålands fredsinstitut menar att Ålands status som demilitariserad och neutraliserad region är en långvarig 
förtroendeskapande åtgärd som, trots ifrågasättanden och tillfälliga avbrott, har överlevt båda världskri-
gen och det kalla kriget och kommit att bli en garanti för bestående fred i Östersjön.  
Marinen har i samband med Norden Coasts varit tydlig med sina garantier om att det demilitariserade 
området ska hållas utanför övningen. Som nämnts har de deltagande styrkorna fått information om regi-
mens innehåll. Vi hoppas att liknande förfaranden kommer att förbli riktgivande i den långsiktiga synen 
på Åland.  
Ålands fredsinstitut menar att demilitariseringen och neutraliseringen blivit en del av den åländska identi-
teten och vi vet sedan tidigare att befolkningen på Åland slår vakt om denna status. Den som vill ha mer 
information om Ålands status eller vill berätta om egna iakttagelser i samband med den pågående militära 
övningen är välkommen att ta kontakt med Ålands fredsinstitut. 
 
Länkar med mer information finns på Fredsinstitutets hemsida: 
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/svenska 
http://www.peace.ax/en/blogg-usermenu-31/470-krig-eller-fred-om-sammanblandning-av-civila-och-
militaera-begrepp 
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/Erikoissivustot/noco2010/English/ (där man ska kunna följa övning-
en även på YouTube)  
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