
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

8.6.2011

Stor konferens om Ålandsexemplet den 1 november 
/Conference on the Åland Example to be held in November

Ny rapport jämför Åland och Sydtyrolen/
New report compares Åland and the South Tyrol

Fredsinstitutet sponsar deltagande i ungdomsforumet Globsol
/The ÅIPI sponsors partcipation in Youth Forum

Med mera/And more

The Åland Islands Peace 
Institute (ÅIPI) conducts 
projects and research into 
peace and conflict issues in a 
broadly defined sense from 
the vantage-point of Åland 
and the special status that 
Åland enjoys under inter-
national law. The institute 
focuses on security, autonomy 
and minorities.

Ålands fredsinstitut (ÅIPI) 
jobbar både praktiskt och 
med forskning rörande 
freds- och konfliktfrågor 
i vid bemärkelse, med ut-
gångspunkt i Åland och dess 
särställning. Fokus ligger på 
säkerhet, autonomier och 
minoriteter.

Our digital free-of-char-
ge newsletter is distri-
buted 4 to 5 times a year. 
Would you like to sub-
scribe or unsubscribe? 
Register at  
www.peace.ax.

Vårt digitala nyhetsbrev 
utkommer 4-5 gånger 
per år och är gratis. Vill 
du börja prenumerera 
eller avsluta din prenu-
meration? Registrera dig 
på www.peace.ax.

Stipendier för deltagande i Globsol 2011   
Den 14-16 oktober 2011 hålls ungdomsforumet Globsol på Hanahol-
men i Esbo. Globsol är ett ungdomsforum som arbetar för ökad inter-
nationell solidaritet och för samman unga aktiva människor och ger 
en möjlighet att arbeta med angelägna frågor i engagerande work-
shops, föreläsningar och diskussioner. Deltagarna kommer bland 
annat från olika ungdomsförbund och högskolor/universitet från både 
Sverige och Finland. 
Läs mer på www.globsol.info
Är du från Åland, är mellan 18 och 25 år och skulle vilja delta i 
Globsol? Ålands fredsinstitut finansierar deltagandet (inklusive resa) 
för två personer (helst en kille och en tjej) från Åland. Hör av dig till 
informationsansvariga Susann Simolin, susann@peace.ax, om du är 
intresserad. Först till kvarn gäller.

The ÅIPI will sponsor the participation of two Ålandic youth in the 
Youth Forum Globsol 2011, organised in Finland in October, where 
Nordic youth will be discussing international and youth issues.



International conference on the Åland Example in November 2011

Tisdagen den 1 november 2011 anordnas i Alandica kultur och 
kongress i Mariehamn på Åland den internationella konferensen 
”Ålandsexemplet och dess betydelse för internationell konfliktlösning”. 
Konferensen avslutar ett forskningsprojekt om Ålandsexemplet som 
pågår under åren 2010-2011. Projektet analyserar Ålandsregimens 
dynamiska natur och utvecklingen av institutioner, tillämpning av 
lagstiftning och kontakter mellan Åland, Helsingfors och omvärlden 
för att fortsatt hantera de spänningar som oundvikligen kommer upp i 
en självstyrelseregim med delade befogenhetsområden och under glo-
baliseringstrycket. Projektet bidrar med ny kunskap om faktorer som 
påverkar styrkan och långvarigheten i självstyrelselösningar. Genom 
fallstudier följer projektet upp hur Ålandsexemplet har använts i inter-
nationell konflikthantering. Tre forskare på Ålands fredsinstitut och 
flera externa skribenter medverkar i projektet. Inom projektet intervju-
as experter, diplomater och politiker om erfarenheter av användningen 
av autonomier och Ålandsexemplet i konfliktsituationer runt om i 
världen. I samband med konferensen publiceras en bok med resultaten 
från forskningprojektet.
Konferensen öppnas av Finlands president Tarja Halonen, och bland 
talarna finns bland andra den svenske diplomaten Jan Eliasson, Ålands 
representant i Finlands riksdag Elisabeth Nauclér, och direktören för 
European Center of Minority Issues (ECMI) i Flensburg Tove Malloy 
och professor i konstitutionell rätt vid Åbo Akademi Markku Suksi.
Anmälningar för deltagande i konferensen tas emot från 20 augusti. 
För mer information kontakta forskare Heidi Öst, +358 (0)18 21967, 
heidi@peace.ax. 

On Tuesday 1st of November 2011 an international 
conference with the title The Åland Example and 
its Relevance for International Conflict Resolution  
will be held at Alandica conference and cultural 
centre, Mariehamn, The Åland Islands, Finland. The 
conference is Organised by the Åland Islands Peace 
Institute, as a closing conference of the research 
project”The Åland Example: Still of Global Interest 
and Relevance?”
The project analyzes the dynamic nature of the 
Åland regime and its development in terms of 
institutions, practices and contacts between the 
Åland Islands, Helsinki and elsewhere to continue 
to manage the tensions that inevitably arise in a 
regime of self-government with a division of powers 
and under the pressures of globalization. The pro-
ject contributes to knowledge about the longevity 
and robustness of self-government arrangements. 
The project follows up on how the Åland example 
has been used in international conflict through case 
studies. Three researchers at the Peace Institute and 

several external authors are involved in the project. 
Experts, diplomats and politicians were interviewed 
on the experience of the use of autonomy and Åland 
example in conflict situations around the world.The 
conference coincides with the book launch of the 
ongoing research report on the Åland example, its 
theoretical analysis and practical legacy and opens up 
for future follow-ups.  
The conference will be opened by the President of 
Finland, Ms Tarja Halonen and speakers include, 
among others, Swedish diplomat Jan Eliasson, the 
Åland representative in the Finnish Parliament Ms 
Elisabeth Nauclér, the director of the European 
Center of Minority Issues (ECMI) in Flensburg Dr 
Tove Malloy and professor of Constitutional Law at 
Åbo Akademi university, Finland, Markku Suksi.
For more information please contact researcher 
Heidi Öst, +358 (0)18 21967, heidi@peace.ax. Re-
gistrations to the conference can be submitted from 
August 20th 2011.

Internationell konferens om Ålandsexemplet, november 2011



Inför Ålands självstyrelsedag den 9 juni 2011 lanserar Ålands freds-
institut årets första rapport inom Rapportserie från Ålands fredsin-
stitut: Successful Examples of Minority Governance - The Cases of 
the Åland Islands and South Tyrol. I denna rapport jämför Maria 
Ackrén, doktor i statsvetenskap,  självstyrelserna på Åland och i 
Sydtyrolen. 
Liknande jämförelser har gjorts tidigare, men Ackrén väljer en ny 
teoretisk ram genom att granska lösningarna utifrån aspekter om 
delning, institutionell struktur och konsociala komponenter. Ackrén 
placerar på detta sätt sin forskning inom en ny inriktning i själv-
styrelseforskning, en inriktning som inte begränsar sig enbart till 
förutsättningarna för att uppnå någon form av fredlig lösning av 
territoriella och etniska konflikter, utan betonar lika mycket styrkan 
och långvarigheten i dessa arrangemang. Det är det som gör Ålands-
lösningen, med sina 90 år, och Sydtyrolen med närmare 65 år, är 
intressanta och viktiga som forskningsobjekt. Ackréns rapport bidrar 
genom sin rapport till forskning och teoretisk utveckling om minori-
tetsskydd, självstyrelser och konsociala arrangemang.  
Maria Ackréns arbete passar väl in i Ålands fredsinstituts kompara-
tiva forskningsinriktningar om självstyrelser och konfliktlösning. 
Rapporten kan laddas ner i pdf på www.peace.ax eller beställas från 
Ålands fredsinstitut (peace@peace.ax) för 10 euro plus porto.

Vill du stöda Ålands fredsinstituts 
arbete, kan du göra det genom en 
inbetalning till Ålands fredsfond. 
Fonden är inrättad av Ålands fredsin-
stitut med ändamål att stöda fredsar-
bete. Pengarna kan användas tex. för 
stipendier för unga forskare, eller som 

bidrag till våra samarbetspartners i 
andra länder. 
Inbetalningar kan göras till följande 
konton.
Andelsbanken 557804-57 52 48
Ålandsbanken 660100-12 09 154
Nordea 203218 -22 564

Stöd vårt arbete genom fredsfonden

In conjunction with the Autonomy day of Åland, 9th 
of June 2011, the ÅIPI is presenting the third report 
in the Report Series from the Åland Islands Peace 
Institute: Successful Examples of Minority Gover-
nance - The Cases of the Åland Islands and South 
Tyrol. In the report Maria Ackrén, Doctor in Politi-
cal Science, has compared the autonomous arrang-
ements in the Åland Islands and in South Tyrol. 
While this has been done previously, Ackrén choses 
to make her comparison within the theoretical fram-
ework of three institutional directions namely parti-
tion, institutional design and consociationalism. In 
her thinking Ackrén places her work in a new strand 
of writing which emphasises not simply the precon-
ditions for achieving some sort of short term peace-

ful resolution in territorial disputes with an ethnic 
touch. The effort is rather to explain the longevity 
and strength of arrangements that have lasted for 
several decades, or even, as in the case of Åland, 
closer to a century. The work of Ackrén contributes 
thereby in current research and theory concerning 
minority governance, self-government as well as 
consociationalism. 
The work of Maria Ackrén fits well in the long expe-
rience of the Åland Islands Peace Institute in matters 
of comparative autonomy studies and conflict reso-
lution.
The report can be downloaded in pdf at www.peace.
ax or be ordered from the ÅIPI (peace@peace.ax) 
for 10 euros + postage.

Åland och Sydtyrolen jämförs i ny rapport

New report comparing the cases of Åland and the South Tyrol



Nya praktikanter på Ålands Fredsinstitut
Ålands Fredsinstitut välkomnar tre nya praktikanter för sommaren 2011. Charlotte Winberg har nyligen 
avslutat sina politices kandidat-studier med huvudämne folkrätt vid Åbo Akademi och kommer att fungera 
som praktikant på Ålands fredsinstitut samt Ålands medlingsbyrå. Lovisa Helgoson Arlid har varit projektle-
dare och samordnare för samtalsgruppsprojekt inom Rädda Barnen, samt har erfarenhet som föreläsare inom 
genus- och jämställdhetsämnet och kommer främst arbeta inom projektet ”Utmana könsroller för att mot-
verka sexslaveri”. Lovisa har en kandidatexamen i beteendevetenskap med psykologi som huvudämne från 
Uppsala universitet. Martha Hannus, som annars läser ett internationellt mastersprogram i statsvetenskap, 
ekonomi och globala studier i Göteborg kommer att arbeta som projektassistent inom forskningsprojektet 
ELDIA samt med Fredsinstitutets informationsutveckling. 

New interns at the Åland Islands Peace Institute
The ÅIPI welcomes three new interns for summer 2011. Charlotte Winberg has recently finished her Bache-
lor in Public International Law at Åbo Akademi University and will work as an intern at the Åland Islands 
Peace Institute as well as the Mediation Office. Lovisa Helgoson Arlid has been working as a project coordi-
nator for Save the Children, and has experience of giving lectures about gender and equality issues, and will 
mainly be working with the project ”Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking”. Lovisa has a 
Bachelor in Social science with a major in Psychology from Uppsala University. Martha Hannus is a student 
at an international Master program in Political science, Economy and Global studies at the University of 
Gothenburg, and will mainly work as an assistant within the research project ELDIA.

www.peace.ax



Fredsbloggen
Senaste nytt på den åländska fredsbloggen:
- A Response to the Economist’s Critical 

View of Minority Rights
- Problematiskt slopa krav på finländskt 

medborgarskap för hembygdsrätt
- Är skyldighet att skydda lika med rätt att 

använda våld?
Läs på www.peace.ax.

The Peace Blog
Latest postings at the Ålandic Peace Blog:

- A Response to the Economist’s Critical View 
of Minority Rights

- Problematiskt slopa krav på finländskt med-
borgarskap för hembygdsrätt

- Är skyldighet att skydda lika med rätt att 
använda våld?

Read the at www.peace.x.

Den 4-5 maj lanserades kampanjen FAIR 
SEX. Materalet består av teckningar gjorda av 
Hanna Stenman med tillhörande frågor kring 
relationer, sexuella situationer och värdering-
ar.  Hela kampanjen finns på facebook och på 
www.peace.ax.
Kampanjen FAIR SEX vill få unga att fundera 
över grundläggande frågor som: Vad vill jag? 
Hur ska jag uttrycka det jag vill? Hur vet jag 
vad den andra vill? Hur ska jag förhålla mig 
till vad andra tycker?
Att prata om sex på det här sättet kan ge ökad 
chans att få positiva sexuella upplevelser och 
minskad risk för att själv utsättas eller utsätta 
någon annan för kränkande behandling.
Kampanjen är en del av projektet ”Utmana 
könsroller för att motverka sexslaveri” som 
drivs av Ålands fredsinstitut och den lettiska 
organisationen Resurscenter för Kvinnor, Mar-
ta, och finansieras av Central Baltic Interreg 
IVA-programmet och Ålands landskapsreger-
ing. Projektet är förebyggande och syftar till 
att främja jämställdhet mellan könen och att 
förebygga alla former av sexuellt våld, inklu-
sive trafficking. 

Kampanjen FAIR SEX

Fair Sex Campaign
FAIR SEX is the name of a campaign launched on the 4th of May 2011. The campaign includes drawings 
and questions concerning sexual situations and relationships. The material can be found on facebook and 
www.peace.ax. The aim of the campaign is to encourage young people to talk about issues related to sexu-
ality, such as: what do I want? How can I express what I want? How can I know what my partner wants? 
How should I relate to what other people think? To talk and think about such issues can enhance the chan-
ces of experiencing positive sexual relationships and reduce the risk of being exposed to or commit sexual 
violence.
The campaign is a part of the project ”Challenging Gender roles for Prevention of Trafficking”, run by The 
Åland Islands Peace Institute, Finland and Resource Center for Women Marta, Latvia and financed by the 
Central Baltic Interreg IVA- programme and the Åland government.


