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I år är det 20 år sedan Stiftelsen Ålands fredsinstitut grundades. Detta firas på olika sätt vid flera tillfällen 
under året genom öppna programpunkter dit alla är välkomna. Hjälp oss gärna att få kontakt med alla som 
gjort viktiga insatser för fredsinstitutet genom åren genom att skicka nyhetsbrevet vidare! Håll dig uppdate-
rad om vad som händer under 2012 på www.peace.ax. Delar av programmet presenteras också i detta ny-
hetsbrev. 

This year it is 20 yeas since the ÅIPI was founded. This will be celebrated at different occasions during the 
year. Stay updated at www.peace.ax to get information about the different events. Part of the programme is 
described in this newsletter

Lotta Angergård, statsvetare med bakgrund 
inom såväl offentliga som tredje sektorn, 
är ny i Ålands fredsinstituts styrelse. Lotta 
är ungdomskonsulent vid Ålands land-
skapsregering. Tidigare har hon arbetat 
som verksamhetsledare för Rädda Barnen 
på Åland, sekreterare för Språkrådet vid 
Ålands landskapsregering, projektledare 
och utredare. Hon har också bedrivit och 
bistått i olika utvecklingssamarbeten med 
fokus på demokrati, mänskliga rättigheter 
och jämställdhet samt varit representant 
för KFUKs världsförbund vid FN:s kom-
mission för mänskliga rättigheter.

The ÅIPI board of directors has 
elected a new member; Ms Lotta 
Angergård, B. Sc. in political science. 
Ms Angergård is an Adviser in youth 
policy at the Åland government  and 
has previously worked as director for 
Save the children Åland, secretary 
of the language council at the Åland 
government, project manager and 
administrator. She has also got ex-
periences from various  international 
development co-operations focusing 
on democracy, equality and human 
rights. 

Ny i styrelsen New in the board



Historiskt möte för  
samarbetspartners  
från sex länder 

Historic meeting for  
partners from six countries

Den 21-25 maj samlas representanter för sam-
arbetspartners från alla de länder som Ålands 
fredsinstitut samarbetat med gällande jäm-
ställdhet och empowerment sedan starten 1992. 
Det är första gången samtliga träffas. Deltagar-
na kommer  från Litauen, Lettland, Ryssland 
(Karelen och Kaliningradområdet), Vitryssland 
och Azerbajdzjan. Alla partnerorganisationerna 
har i samarbete med fredsinstitutet anammat 
den så kallade tjej- och killgruppsmetoden som 
syftar till att stärka deltagarnas självkänsla och 
samtidigt ge verktyg för att ifrågasätta normer 
kopplade till makt och kön, hantera konflikter 
och delta som aktiva medborgare i samhälls-
livet.. Sedan 2003 då metoden först introdu-
cerades i Litauen har den blivit en mycket 
uppskattad verksamhet både bland ledarna och 
gruppmedlemmarna. Totalt kommer 43 utländ-
ska deltagare tillsammans med representanter 
från Åland att få en möjlighet att fördjupa sina 
kunskaper i genusteori, utbyta erfarenheter av 
arbetet med grupperna samt diskutera om fram-
tidsutmaningar och visioner. Mötet anordnas 
i samarbete med Emmaus Åland och Rädda 
Barnen på Åland.
I samband med det internationella mötet för 
tjej- och killgruppsledare anordnas en öppen 
diskussion med temat ”jämställdhet - fram-
steg och utmaningar” med representanter alla 
länder.
Diskussionen (på ryska och svenska) hålls i 
Mariehamns stadsbibliotek den 23 maj klockan 
18.00 och alla intresserade är välkomna.

On May 21-25 the Åland Islands Peace Institute is happy 
to gather on Åland representatives from partner orga-
nizations in all countries where the ÅIPI has been co-
operating on gender equality and empowerment since the 
foundation in 1992.  Participants come from Lithuania, 
Latvia, Russia (Karelia and the Kaliningrad region), Be-
larus and Azerbaijan. All the partner organisations have in 
cooperation with the Peace Institute adopted the so called 
girl and boy group method that aims to strenghten indivi-
duals’ selfesteem and to promote their abilities to question 
prevailing gender norms, to solve conflicts peacefully and 
to take an active part in society. Since 2003 when the met-
hod was introduced in Lithuania it has become a highly 
appreciated activity both among the leaders and the group 
members. In total 43 foreign participants together with 
the representatives from Åland will get an opportunity 
to develop their knowledge in the field of gender theory, 
exchange experiences of group work and discuss the 
challenges and visions for the future. The seminar is co-
ordinated with local partners Emmaus Åland and Save the 
Children Åland.
In connection with the meeting, on the 23rd of May at 6 
p.m. an open discussion held in Russian and Swedish, on 
the theme of gender equality, progress and challenges, 
will be arranged at the city library of Mariehamn.

Internationell paneldiskussion: 

Jämställdhet  
- framsteg och utmaningar

23 maj kl. 18-20, Mariehamns stadsbibliotek

Paneldeltagare från Lettland, Litauen,  
Ryssland (Kaliningrad och Karelen),  

Vitryssland samt Azerbajdzjan. 
Översättning mellan svenska och ryska. Läs mer på www.peace.ax.
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Jubileumsprogram

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna annons ansvarar 
endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna 
i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget 
ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication, however, 
reflects the views of the author only, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein.



Jubileumsprogram

Inbetalning kan göras till:

Andelsbanken 
557804-57 52 48
IBAN: FI45 5578 0450 0752 48
BIC: OKOYFIHH

Ålandsbanken 
660100-12 09 154
IBAN: FI22 6601 0001 2091 54
BIC: AABAFI22

Nordea 177930 – 431
IBAN: FI177930 00000 431
BIC: NDEAFIHH

Fredsadresser för gratulation eller kondoleans finns i alla ban-
ker samt på begravningsbyråerna.

Stöd vårt arbete! 
Gör en inbetalning till

Ålands fredsfond
Ålands fredsfond är inrättad av Ålands 
fredsinstitut med ändamål att stöda freds-
arbete. Pengarna kan användas bland annat 
inom internationella samarbeten eller som 
stipendier för unga forskare och studerande. 
För att få projektfinansiering från stora 
offentliga och internationella institutioner 
behövs ofta egenfinansiering från privata 
eller lokala källor. Därför betyder ditt bidrag 
mycket för vår verksamhet. 

Gårdsfest 9 juni
Med anledning av Ålands fredsinstituts 20-årsjubileum anordnas 
på Ålands självstyrelsedag en den 9 juni 2012 mellan klockan 12 

och 14 en gårdsfest på Hamngatan 4 i Mariehamn

Program:

Högtidligt överlämnande: Ålands landskapsregering genom kans-
liminister Gun-Mari Lindholm överlämnar fastigheten på 

Hamngatan 4 till Stiftelsen Ålands fredsinstitut.

Festtal: Ålands fredsinstituts styrelseordförande  
Barbro Sundback

Musik: Berry High
Dessutom: Tilltugg, tipspromenad, öppet hus, workshop, försälj-

ning av tygkassar och böcker, pinstillverkning, lotteri mm

Alla välkomna!

Garden party, June 9th
On the Åland self-government day, 9th of June, a garden party 
to celebrate the 20th birthday of the Åland Islands Peace In-
stitute will be held at Hamngatan 4 in Mariehamn on Åland. 

The programme starts with a ceremony where the real estate of 
Hamngatan 4 will be donated from the government, represented 

by member of the Åland government Gun-Mari Lindholm. 
The programme further includes snacks, workshops, quiz walk, 

lottery etc. Everyone is welcome!

Gåvor undanbedes, men gör görna en 
inbetalning till Ålands fredsfond.



6 augusti: Hiroshimaafton
På Hiroshimadagen den 6 augusti anordnas kvälls-
program i Sjökvarteret i Mariehamn, i samarbete 
med Emmaus Åland och Agenda 21. 

10 augusti: Kaukasisk-nordisk fredskonsert 
I samband med Voices for Peace - ett ungdomslä-
ger med musik- och fredstema med deltagare från 
Armenien, Azerbajdzjan, Sverige och Åland/Fin-
land - anordnas den 10 augusti en konsert i samar-
rangemang med festivalen Islands of Peace.

6th of August: Hiroshima Day 
On the 6th of August there will be an evening pro-
gramme in Sjökvarteret in Mariehamn, in co-opera-
tion with Emmaus Åland and Agenda 21.

10th of Augusti: Caucasian-Nordic Peace concert
In connection with the youth camp Voices for Peace 
(se above) a concert with musicians from Armenia, 
Azerbaijan and Åland will be arranged in co-operation 
with the festival Islands of Peace.

Jubileumsprogram

Musiker och journalister från södra 
Kaukasien till fredsläger på Åland
Ålands fredsinstitut har långvariga kontakter och samar-
bete med länderna i Södra Kaukasus. I sommar samarbetar 
vi inom projektet ”Voices for Peace” med Public Journalism 
Club i Armenien, Internews i Azerbajdzjan och Utrikespoli-
tiska föreningen i Uppsala för ett veckolångt evenemang som 
för samman ungdomar, journalister och musiker från dessa 
länder som tillsammans med musiker och ungdomar från 
Åland diskuterar om bl.a. fredsfrågor och Nagorno  Karabakh 
och om vardagslivet i de olika länderna. Evenemanget inleds 
med medverkan i Hiroshimaceremonin som ordnas av Em-
maus Åland den 6/8 och avslutas med en konsert den 10/8 
där samarbetets resultat presenteras. Konserten blir en del av 
inledningen av festivalen Islands of Peace.

Musicians and journalists 
from South Caucasus in 
peace camp on Åland
Peace and conflict issues in the South 
Caucasus has been one of the long lasting 
engagements of the ÅIPI. This summer the 
project ”Voices for Peace”, arranged in co-
operation with Public Journalism Club in 
Armenia, Internews in Azerbaijan and the 
Foreign policy association in Uppsala, will 
bring together musicians, journalists and 
youth from Azerbaijan, Armenia, Sweden, 
mainland Finland and Åland. The activity, 
that starts on the 6th of August, will include 
musical workshops and panel discussions, 
seminars, media work and  visits and will 
culminate in a final peace concert which will 
be free to the public, on the 10th of August. 
The final concert will be a part of the festi-
val Islands of Peace.
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Ålands fredsinstituts jubileumsfrimärke, 
designat av Amanda Chanfreau, finns till salu 
hela året  i valörerna Europa och världen. För 
beställning kontakta Bror Myllykoski, bror@
peace.ax, tel +358 (0)18 23238.

The jubilée stamp of the ÅIPI, de-
signed by Amanda Chanfreau, can 
be purchased during 2012. To order 
please contact Bror Myllykoski, 
bror@peace.ax, tel +358 (0)18 23238.



Within the ELDIA project experts on applied ling-
uistics and sociolinguistics, law, social studies and 
statistics, drawn from eight universities in six Eu-
ropean countries, work together to contribute to a 
better understanding of how local, ”national” and 
”international” (vehicular) languages interact in 
contemporary Europe. The first results of the pro-
ject have started appearing within the report series 
Working Papers in European Language Diversity at 
www.eldia-project.org. 
 On 27 September 2012 the Åland Islands Peace 

Institute, which has been responsible for the legal 
frameworks analyses within ELDIA, will arrange 
an open conference entitled ”Changing Linguistic 
Landscapes”. Keynote speakers will be Fernand de 
Varennes (University of Peking), Reetta Toiva-
nen (University of Helsinki) and Sia Spiliopoulou 
Åkermark (The Åland Islands Peace Institute). The 
conference will include three panels which will  deal 
with languages, law and multilingualism in broad 
conceptual and geographical contexts. 

Jubileumsprogram

Forskningsprojektet ELDIA (European Langu-
age Diversity for All) studerar och jämför 14 olika 
finnougriska språkgrupper i åtta europeiska länder. 
Syftet är att samla kunskap om hur man kan stärka 
minoritetsspråk i Europa och globalt. Projektet pågår 
under perioden mars 2010 - juni 2013 och Ålands 
fredsinstituts roll är att utveckla den juridiska och 
institutionella forskningsdelen. De första preliminära 
resultaten i projektet har börjat publiceras inom rap-
portserien Working Papers in European Language 

Diversity elektroniskt på projektets hemsida www.
eldia-project.org.
Den 27 september arrangerar Ålands fredsinstitut 
inom ELDIA-projektet en öppen konferens på engel-
ska om språkpolitik och reglering. Konferensen vän-
der sig till forskare och andra intresserade av språk, 
språkpolitik, språkreglering, språkundervisning, och 
olika språks föränderliga och förändrade roller och 
funktioner inom och mellan stater och folkgrupper. 

Öppen konferens om språkpolitik och regleringar 

Open conference on language policies and regulations

Registration is open until 31 August 2012 at www.peace.ax.

Anmälan senast 31 augusti 2012 på www.peace.ax.

Our digital free-of-charge news-
letter is distributed 4 to 5 times a 
year. To subscribe, please register at 
www.peace.ax.

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



Praktikant sökes till våldsförebyggande och jämställdhetsfrämjande projekt
Ålands fredsinstitut söker en praktikant för hösten 2012 för projektet Fair Sex. Projektet syftar till att före-
bygga sexuellt våld och kränkningar bland unga i skolan. Projektet kommer under hösten 2012 hålla fort-
bildning för skolpersonal inom högstadie- och gymnasieskolan samt workshops med elever i årskurs två på 
gymnasiet. Läs mer på www.peace.ax.

The ÅIPI looking for intern to project ”Fair Sex”. Swedish speaking applicants only.

Study visit to Armenia
- Mellan den 25 och den 31 mars 2012 

deltog Sarah Stephan från Ålands fredsin-
stitut i ett studiebesök i Armenien. Sarah 

och 18 andra deltagare från åtta olika 
länder engagerade i europeiska unionens 

ungdomsprogram fick bland annat kunskap 
om ungdomspolitik och ungdomsarbete i 

Armenien.

Study visit to Armenia
- Between 25 and 31 March 2012 the 

Åland Islands Peace Institute’s EVS coordi-
nator Sarah Stephan participated in a study 
visit to Armenia. Sarah and her 18 collea-

gues from altogether eight Youth in Action 
programme countries were invited to learn 
about youth policies and youth work reali-

ties in Armenia.

Första tjejgruppsutbild-
ningen i Azerbajdzjan

- Mellan 13 och 15 april anordnades den 
första tjejgruppsutbildningen inom projektet 
Open Doors i Baku, Azerbajdzjan. Förutom 

personal och volontärer verksamma vid 
fredsinstitutets lokala partnerorganisation 

Yuva deltog tolv unga kvinnor i utbildningen.

First girl group training 
in Azerbaijan

On 13-15 April the first Girl Group leader 
training within the  project Open Doors 

took place in Baku. In addition to staff and 
volunteers from Yuva, the Peace Institute’s 
local partner, 12 young women participated 

in the training.

The Åland Islands Peace Institute conducts projects 
and research into peace and conflict issues in a broad-
ly defined sense from the vantage-point of Åland and 
the special status that Åland enjoys under internatio-
nal law. The institute focuses on security, autonomy 
and minorities.

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

www.peace.ax



Ladda ner från www.peace.ax
- Tal från seminariet ”The Prospects of the 

Åland Example as a tool of Nordic Peace Medi-
ation - Tackling Identity Conflicts, Autonomy 
and Minority Rights”  som anordnades i Fin-
lands riksdag i Helsingfors den 10 april 2012. 
med Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja 

som huvudtalare. 

- Dabattartikel om demilitariseringens 
aktuella utmaningar, skriven av Ålands 
fredsinstituts direktör, Sia Spiliopoulou 

Åkermark.

- Rapport nr 2-2012 i serien Rap-
port från Ålands fredsinstitut/Report 

from the Åland Islands Peace Institute; 
Ålandsexemplets komplexitet, flexibilitet 
och kontinuitet. Heidi Öst sammanfat-
tar och vidareutvecklar här de viktigaste 
forskningsresultaten från den vetenskap-
liga publikationen ”The Åland Example 

and Its Components – Relevance for 
International Conflict Resolution” .

Download at www.peace.ax:
-  Speeches from the seminar ”The Prospects 

of the Åland Example as a tool of Nordic 
Peace Mediation - Tackling Identity Con-
flicts, Autonomy and Minority Rights” that 
was held in Helsinki the 10th of April 2012 

and where the key note spekaer was the 
foreign minister of Finland. 

- A debate article on the current 
challenges of the demilitarisation, 
written by the director of the ÅIPI 

Dr. Sia Spiliopoulou Åkermark
 

- Report no. 1-2012 in the report 
series Report from the Åland 

Islands Peace Institute. Researcher 
Heidi Öst makes a summary in 

Swedish of the conclusions from 
the research project and publi-
cation ”The Åland Example and 
Its Components – Relevance for 

International Conflict Resolution”. 


