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q Slutkonferens för projekt mot sexuellt våld

q Closing conference of project against sexual violence
q Workshops om Fair Sex på gymnasiet

q Workshops on Fair sex in Upper Secondary Schools
q Ny publikation om Ålandsexemplet

q New publication about the Åland Example
q God jul! Merry Christmas!

Closing conferences of project 
against gender related violence
The EU-financed project Challenging Gender Roles 
for Prevention of Trafficking is approaching its end, 
which will be marked through two closing conferences, 
one in Riga, Latvia, and one on Åland, Finland. 
On the 15th of December a closing conference will be 
held in Swedish on Åland. At this conference a newly 
published manual for boy and girl group leaders will 
be launched, and results from research on the effects 
of the boy and girl group method will be presented to 
the audience on Åland. In addition to project staff and 
consultants from Åland, two international guests are 
invited to give speeches. Ms Iluta Lace, Manager of 
Resource Center for women Marta in Lativa will share 
how the introduction and implementation of the girl 
and boy group in Latvia has worked out. The ÅIPI is 
also happy to welcome Mr Magnus Sjögren, Swedish 
expert on gender issues and one of the initiators of 
developing methodologies for boy group activities.
The conference will be held between 1 p.m and 5 p.m 
in the Hotel Pommern in Mariehamn.

Slutkonferenser för projekt  
mot könsrelaterat våld  
Projektet Utmana könsroller för att motverka 
sexslaveri går mot sitt slut och avslutas med två 
konferenser, en i Riga, Lettland och en på Åland. 
Den åländska avslutningskonferensen hålls tors-
dagen den 15 december klockan 13-17 på Hotell 
Pommern. 
På konferensen diskuteras tjej- och killgrupps-
verksamhet som förebyggande metod. Resultat 
från forskning om gruppernas effektivitet presen-
teras och IIuta Lace - grundare av Resurscenter 
för Kvinnor, Marta - berättar om arbetet med 
att starta och driva grupper i Lettland. Inbjuden 
som talare är också Magnus Sjögren  från Sverige. 
Han är legitimerad psykolog med inriktning mot 
kognitiv beteendeterapi (KBT), har mer än 10 
års erfarenhet av jämställdhetsarbete, och är en av 
initiativtagarna till att utveckla killgruppsmetoden. 
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The ÅIPI has been requested by school staff to 
develop and hold work shops on ”Fair Sex”  in 
local upper secondary schools. The Åland go-
vernment has kindly provided funding for a first 
round of such workshops. the workshops are ba-
sed on the campaign ”Fair Sex” launched within 
the project Challenging Gender Roles for Pre-
vention of Trafficking. The aim of the campaign 
and the workshops is to encourage young people 
to talk about issues related to relationships and 
sexuality, 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 chances of experiencing positive sexual rela-
tionships and reduce the risk of being exposed to 
or commit sexual violence. The campaign inclu-
des drawings and questions concerning sexual 
situations and relationships.
The ÅIPI is currently investigating whether such 
activities can be financed and carried out on a 
regular basis in the coming years. 

Fair Sex-workshops hålls i gymnasiet
Ålands landskapsregering har beviljat finansiering för Ålands fredsinstitut att inom Skolfredssamarbetet ut-
veckla och hålla workshops om Fair Sex i åländska skolor. Workshopen bygger på material från en kampanj 
med samma namn som lanserades sommaren 2011. 
Workshopens syfte är att uppmuntra till samtal om sexualitet och frågor som 
t. ex., 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 och fundera på 
sådana frågor kan ge ökad chans att få positiva sexuella upplevelser och mins-
kad risk för att själv utsättas eller utsätta någon annan för kränkande behand-
ling. Kampanjen innefattar teckningar och olika frågor om sex och relationer.
För närvarande utreder Ålands fredsinstitut om denna verksamhet kan finansie-
ras och genomföras på regelbunden bas under de kommande åren.

Workshops for students 
about  Fair Sex

The Åland Islands Peace Institute conducts pro-
jects 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 international law. The institute 
focuses on security, autonomy and minorities.

Ålands fredsinstitut jobbar både prak-
tiskt och med forskning rörande freds- 
och konfliktfrågor i vid bemärkelse, 
med utgångspunkt i Åland och dess 
särställning. Fokus ligger på säkerhet, 
autonomier och minoriteter.

When is it too 
late to say no?
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The publication 
can be ordered at 
books@peace.ax 
(30 euro + postage)

More infor-
mation about 

the publication 
and  from the 

conference can 
be found at  

www.peace.ax

Boken kan  
beställas från 

books@peace.ax.
(30€ + porto)

Läs mer om  
boken och  

konferensen på  
www.peace.ax

The publication “The Åland Ex-
ample and Its Components – Re-
levance for International Conflict 
Resolution”, was launched on 1 
November 2011 in the framework 
of an international conference that 
attracted more than 100 partici-
pants, among them prominent 
diplomats, politicians and scholars. 
The volume features contributions 
by Professor Emeritus Yash Ghai, 
Professor Kjell-Åke Nordquist,  
Dr. Fuijo Ohnishi and by Mem-
ber of Parliament Elisabeth Nau-
clér.  The ÅIPI researchers Ass. 
prof. Sia Spiliopoulou Åkermark, 
Sarah Stephan and Heidi Öst have 
analyzed the components of the 
Åland Example and have  had the 
opportunity to interview prominent 
diplomats, politicians and scholars, 
namely Heikki Talvitie, Jan Elias-
son, Pär Stenbäck, Terhi Hakala, 
Thorvald Stoltenberg and Sten 
Widmalm, on the use of the Åland 
example in relation to various 
conflicts.

New publication about the Åland Example

Ny publikation om Ålandsexemplet
Ålands fredsinstituts senaste publikation, “The Åland Example and 
Its Components – Relevance for International Conflict Resolution” 
lanserades 1 november 2011 i samband med en internationell konfe-
rens med över 100 deltagare, bland dem flera framstående diploma-
ter, politiker och forskare.
I publikationen samlas resultaten från ett forskningsprojekt om 
Ålandsexemplets dynamiska natur och om dess betydelse för inter-
nationell konfliktlösning, som pågått under 2010 och 2011.
Volymen innehåller bidrag från professor emeritus Yash Ghai, 
professor Kjell-Åke Nordquist, dr. Fujio Ohnishi samt av Ålands 
representant i riksdagen Elisabeth Nauclér. Fredsinstitutets forskare 
Sia Spiliopoulou Åkermark, Sarah Stephan och Heidi Öst har dels 
analyserat Ålandsexemplets komponenter, dels intervjuat framståen-
de diplomater, politiker och forskare, nämligen Heikki Talvitie, Jan 
Eliasson, Pär Stenbäck, Terhi Hakala, Thorvald Stoltenberg och Sten 
Widmalm, gällande användningen av Ålandsexemplet i samband 
med konflikterna i Nagorno-Karabakh, Abchazien och Syd-Ossetien, 
Kashmir, Syd-Sudan och Israel-Palestina.
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Vill du stöda Ålands fredsinstituts 
arbete, kan du göra det genom en 
inbetalning till Ålands fredsfond. 
Fonden är inrättad av Ålands 
fredsinstitut med ändamål att stöda 
fredsarbete. Pengarna kan användas 
tex. för stipendier för unga forskare, 
eller som bidrag till våra samarbets-
partners 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

Fredsbloggen
Senaste nytt på den  

åländska fredsbloggen:

- Gender based violence in 
Azerbaijan/Gunel Isakova

- Viktigt att motverka 
dubbla budskap om våld/

Jenny Jonstoij

Läs på www.peace.ax.

The Peace 
Blog

Latest posting at the 
Ålandic Peace Blog:

”Gender based violence 
in Azerbaijan” by Gunel 

Isakova

Read at  
www.peace.ax.

. Gunel Isakova är volontär 
från Azerbajdzjan och Vincent 
Okeyo är praktikant på freds-

institutet. Bekanta dig med 
dem på www.peace.ax 

. Gunel Isakova is our volun-
teer from Azerbaijan and Vin-
cent Okeyo is an intern at the 
ÅIPI. Get aquainted to them  

at www.peace.ax

Merry christmas

God jul!

www.peace.ax


