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Projektledare sökes till projektet Fair Sex

26-27 september 2013 anordnar Ålands fredsinstitut tillsammans med ”The Civic Constellation Project” ett 
internationellt seminarium med titeln ”Ideas and Realities of Democracy”. Fram till den 5 maj kan papper 
föreslås till denna workshop som äger rum på Åland. Mer information finns på www.peace.ax.

We are hereby inviting papers for the workshop ”Ideas and Realities of Democracy”, the third international 
workshop of The Civic Constellation Project to be held in Mariehamn on Åland 26-27 September 2013. 
This is a cooperation between scientists from across the social sciences. We invite proposals dealing with 
the workshop themes and which can be addressed from a number of disciplines and academic traditions of 
enquiry, from theoretical, historical, methodological and empirical views. Deadline for papers is 5th of May. 
Please forward the call to anyone interested. For the workshop concept and more information see:  
www.peace.ax.

Projektledare sökes till projektet Fair Sex 2013, arbete mot sexuella trakasserier och sexuellt våld på Ålands 
gymnasieskolor. Sex månaders anställning (75%) under 2013. Se annons på www.peace.ax.

Project Manager needed for the project Fair Sex 2013 - work against sexual harassment and sexual violence 
in Upper Secondary Schools on Åland. Six months part time (75%) during 2013. See full ad (in Swedish) at 
www.peace.ax.

 

betyder rättvist, bra, schyst. 
Fair Sex ska alltid:

Jag har sex för att jag själv känner mig redo.

Jag vågar berätta vad jag tycker är skönt och 
hur jag vill ha sex.       

Jag vågar säga till min partner att jag inte vill 
ha sex.

Jag är säker på att den jag ligger med 
respekterar vad jag vill och inte vill göra.

Jag är säker på att den jag ligger med vill ha sex 
och jag vågar fråga hur han/hon vill ha sex.

Jag vågar prata med den jag ligger med om 
hur vi ska skydda oss.

Fair Sex är ett projekt finansierat av Ålands 
landskapsregering, utvecklat och genomfört av 
Ålands fredsinstitut. 

Ofta vågar vi inte prata rakt ut om sex. Istället 
måste andra tolka och gissa vad vi menar och 
det kan leda till missförstånd.

För att försäkra oss om att det är Fair Sex 
måste vi prata om sex. Fundera över om 
och i så fall hur du vill ha sex, berätta det och 
ta reda på vad den andra vill. 
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Har du Fair Sex?

kan man ha ensam eller 
tillsammans med andra, med 
någon av samma kön eller annat 
kön, sällan, ofta eller aldrig och 
på en massa olika sätt – oralsex, 
smeksex, onanera, hångla, 
analsex, samlag...

Alla tänder på olika saker. Ändå finns det många 
fördomar kring sex – vem som ska vilja ha sex med 
vem, vad man ska gilla och hur ofta man ska ha 
sex. Fördomarna är ofta olika för tjejer och killar, 
till exempel att killar alltid ska vilja ha sex och att 
tjejer bara ligger när dom är kära i någon. Det kan 
leda till att killar känner sig pressade till att ha sex 
fast de inte vill, och att tjejer inte har sex fast de vill 
för att de är rädda för att få ett horarykte.

vara ömsesidigt – du och din 
partner har sagt ja till sex och ni kan avbryta 
sexet när som helst om någon ändrar sig.

Kännas bra – du har en bra känsla i 
magen.  Du gör bara det du känner dig redo för. 

vara säKert – du utsätter varken dig 
själv eller din partner för skada. Ni tar båda 
ansvar för att skydda er mot könssjukdomar 
och oönskad graviditet. 

H
ur vet m

an att någon annan vill ha sex?

Se
x Fairkan man ha med sig själv eller 

tillsammans med andra, med 
någon av samma kön eller annat 
kön, sällan, ofta eller aldrig och på 
en massa olika sätt – till exempel 
hångel, oralsex, smeksex, analsex, 
vaginalsex.

Det gäller före, under och efter ni har 
sex.

Papper sökes till internationell workshop om demokrati

Call for papers to international workshop on democracy



 q Fredagen den 1 mars arrangerades runda-
bordsdiskussionen ”’EU, Grekland och freden” på 
Mariehamns stadsbibliotek. EU-parlamentariker 
Nils Torvalds, Ålands lantråd Camilla Gunell och 
fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark 
diskuterade då den ekonomiska och sociala krisen i 
Grekland och hur den påverkar freden i Europa.

q Hur har Ålandslösningens tillkomst tolkats histo-
riskt, hur förstår vi den idag med 2000-talsglasögon 
och vilka historiska fakta tillmäts betydelse medan 
andra förblir i skymundan? Det var några av huvud-
frågorna vid rundabordssamtalet ”Ålandslösningens 
tillkomst – nutida tolkningar” som hölls i Marie-
hamn 21.3.2013. Mats Adamczak inledde och kom-
menterades av Jerker Örjans, Folke Wickström och 
Nina Fellman. Moderator var fredsinstitutets direktör 
Sia Spiliopoulou Åkermark.

q 25.3.2013 anordnade Ålands fredsinstitut i sam-
arbete med Föreningen Norden Åland en debatt med 
anledning av planerna om nordiskt försvars- och 
säkerhetssamarbete. Seniorforskare Pertti Joenniemi 
inledde följd av kommentarer från Sia Spiliopoulou 
Åkermark, docent i folkrätt,  direktör Ålands freds-
institut, Wille Valve, lagtingsledamot, ordförande 
för Ålands parlamentariska delegation  till Nord-
iska rådet, Kjell-Åke Nordquist, docent freds- och 
konfliktforskning och Susann Simolin, informa-
tionsansvarig, Ålands fredsinstitut. Moderator var 
doktor Mikael Wigell, forskare vid Utrikespolitiska 
institutet, Helsingfors och ledamot i fredsinstitutets 
forskarråd. 

Institutets forskning fokuserar på självstyrel-
se, minoriteter och säkerhet i ett jämförande 
perspektiv och med beaktande av genusfrå-
gornas betydelse. Forskningen är tvärveten-
skaplig med utgångspunkt i folkrätten. 

Forskningsresultat och erfarenheter av metoder 
och processer för bemäktande  presenteras på 
seminarier och konferenser både på och utanför 
Åland och publiceras i rapporter, böcker samt 
på hemsidan www.peace.ax.

The institute’s multidisciplinary research 
activities focus on security, minorities and 
self-government in a comparative perspective, 
with international law as the point of depar-
ture and an interest in gender issues. 

Research projects and experiences from empo-
werment work are regularly presented at semi-
nars and conferences, on Åland and abroad, in 
the form of reports and edited volumes publis-
hed in print and on www.peace.ax.

q On March 1st a round table discussion on ”EU, 
Greece and peace” was arranged with EU-parliamen-
tarian Nils Torvalds, Head of the Åland Government 
Camilla Gunell and the Director of the ÅIPI Dr. Sia 
Spiliopoulou Åkermark.

q How has the creation of the Åland solution been 
interpreted in history, how do we understand it today 
through the glasses of the 21st century and which 
historic facts have been emphasized while others 
have remained in the shadows? These were some of 
the main questions at the round table discussion with 
the title “The Åland solution’s creation – contem-
porary interpretations”,  that was held on 21 March 
2012 and was opened by Mats Adamczak followed 
by the commentaries of Jerker Örjans, Folke Wick-

ström and Nina Fellman. The ÅIPI’s director Sia 
Spiliopoulou Åkermark functioned as moderator.

q The ÅIPI, in cooperation with the Association 
Norden on Åland, arranged a seminar on Monday, 25 
March connected to the current debate about Nordic 
defense and security cooperation. Senior researcher 
Pertti Joenniemi held a keynote speech, followed 
by four commentaries and an open discussion. The 
debate was moderated by Dr. Mikael Wigell, resear-
cher at the Finish Institute for International Affairs 
and member of the research council of the Peace 
Institute. The seminar was arranged in light of the 
swiftly progressing debate concerning the strengthe-
ning and deepening of Nordic defense and security 
cooperation. 

Seminars about Åland, Norden, EU, Greece and peaceSeminarier om Ålandslösningen, 
Norden, EU, Grekland och freden

Läs mer på www.peace.ax

Under första delen av 2013 arrangerade Ålands fredsinstitut tre seminarier på Åland.

During the first months of 2013 the ÅIPI has arranged three seminars on Åland.

Results and conclusions from preventive work on Åland 2012
During 2013 the ÅIPI har worked to prevent violence, in particular sexual violence in schools on Åland. The 
ÅIPI has also produced two working papers, based on interviews, one on girl and boy group activities on 
Åland, the other on preventive work in schools. Documentation and conclusions from 2012 are now availa-
ble at www.peace.ax (for downloading in pdf, most material in Swedish only).



Samlade slutsatser från förebyggande 
arbete och utredningar 2012
2012 arbetade Ålands fredsinstitut med förebyggande arbete för unga på Åland på 
flera sätt. Nu finns slutsatserna och sammanställningarna från förra årets arbete sam-
lade för nedladdning på ett och samma ställe på hemsidan www.peace.ax. 

Ålands fredsinstitut arbetar både praktiskt och 
med forskning rörande freds- och konflikt-
frågor i vid bemärkelse, med utgångspunkt i 
Åland och dess särställning. Ålands fredsin-
stituts huvudsakliga uppdrag är att främja fred 
och förebygga våld genom kunskap och meto-
der för bemäktande (empowerment).

The Åland Islands Peace Institute (ÅIPI) 
works practically and with research into peace 
and conflict issues in a broadly defined sense, 
from the vantage point of Åland and the spe-
cial status it enjoys under international law. The 
Institute’s core task is to foster peace through 
knowledge and methods for empowerment.

q Slutsatser från Fair Sex-projektet, workshopar 
med elever och fortbildning för skolpersonal.med  
syfte att förebygga sexuellt våld och främja positiva 
sexuella upplevelser och relationer bland unga på 
Åland. 
q Utredningen ”Tjej- och killgruppsverksam-
het på Åland – möjligheter och utmaningar” där 
Jenny Jonstoij intervjuat de största aktörerna inom 
tjej- och killgruppsverksamhet på Åland. 
q ”Skolfred och andra förebyggande verksam-
heter i grundskola och på gymnasiala stadiet på 
Åland” bygger på Petra Bergs intervjuer med skol-
personal i några utvalda åländska skolor.
q Liselott Lindén har sammanställt slutsatserna från 
utredningar, projekt och diskussioner från slutsemi-
narier i arbetspappret ”Översikt av slutsatser från 
Ålands fredsinstituts förebyggande arbete bland 
ungdomar 2012”.  
q  I texten ”Mycket i skolan händer i det tysta” 
beskriver praoelev Emma Lindvall skolmiljön och 
det förebyggande arbetet ur ett elevperspektiv. 

Några av slutsatserna:
- Det finns en tendens bland unga att förringa sexu-
ella övergrepp när de sker i relationer eller då förö-
varen är ung.
- Skolpersonal efterfrågar större engagemang från 
ledningen för att kunna arbeta vidare mot sexuella 
trakasserier i skolan.
- Det är svårt att bygga tjej- och killgruppsverksam-
het enbart på ideell verksamhet, då det är svårt att 
hitta ledare som kan dra grupper, samtidigt som det 
ideella engagemanget inte fullt ut tas till vara.
- Lejonparten av det förebyggande arbetet i skolan 
idag sker i de lägre klasserna
- Skolorna efterfrågar kvalitet och långsiktighet i 
förebyggande arbete.
- Det saknas en helhetssyn över det förebyggande 
arbetet inom hem, skola och fritid. Det finns därmed 
en risk för att flera förebyggande eller främjande in-
satser överlappar varandra på ett fält, tematiskt om-
råde eller för en viss åldersgrupp medan de saknas i 
ett annat och att behov och utbud inte matchas.

ARBETSPAPPER	  FRÅN	  ÅLANDS	  FREDSINSTITUT	  
WORKING	  PAPERS	  FROM	  THE	  ÅLAND	  ISLANDS	  PEACE	  INSTITUTE	  
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Seniorforskare Pertti Joenniemi har utnämnts till fredsinstitutets första specialrådg-
vare.  Pertti Joenniemi är fil. dr. och har under sin långa karriär arbetat för flera kända 
fredsinstitut i Norden och författat ett stort antal artiklar och publikationer. 
Joenniemi var involverad i planerna på att starta ett fredsinstitut på Åland redan på 
1980-talet och att satt med i fredsinstitutets första forskarråd.
Tanken med specialrådgivare är att fredsinstitutet vill stärka kontakten med nyckelper-
soner inom sina nätverk. Specialrådgivarna är resurspersoner som kan bistå fredsinsti-
tutets styrelse och personal med råd och kunskap samt med internationella kontakter. 

The Peace Institute edits special issue of international journal
The International Journal for Minority and Group Rights has published a special issue on territorial arrang-
ements in conflict resolution. A number of researchers associated with the Åland Islands Peace Institute have 
contributed to the special edition, which has been initiated and edited by the Peace Institute’s director Sia 
Spiliopoulou Åkermark. 
- I am very content with the extent and depth of the articles. The contributions advance the discussions 
concerning the theoretical foundations and practical conditions for territorial solutions in today’s globalized 
world, says Åkermark.
The journal is available electronically and in hard copy at many libraries and through academic databases. 
The abstracts of the individual articles can be downloaded at http://booksandjournals.brillonline.com/con-
tent/15718115/20/1.

Den internationella forskningstidskriften ”International Journal for Minority 
and Group Rights” har utkommit med ett specialnummer om territoriella ar-
rangemang som verktyg för konfliktlösning. Flera forskare med anknytning till 
Ålands fredsinstitut har medverkat med artiklar i specialnumret som initierats 
och redigerats av fredsinstitutet med direktör Sia Spiliopoulou Åkermark i 
spetsen. 
- Jag är mycket nöjd över bredden och djupet i bidragen. Den för framåt dis-
kussionen om de teoretiska grunderna och de praktiska förutsättningarna för 
territoriella lösningar i dagens globaliserade värld, säger Åkermark.
Tidskriften finns tillgänglig elektroniskt i många bibliotek och databaser och 
även i tryckt form. Sammanfattningarna av de enskilda bidragen finns att ladda 
ned på http://booksandjournals.brillonline.com/content/15718115/20/1

Åland i internationell forskningstidskrift

The Peace Institute appoints its first special adviser

International Journal    on Minority and
Group Rights

Volume 20  No. 1, 2013 ISSN 1385-4879
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Rethinking Territorial Arrangements in Confl ict Resolution 

Guest Editors: Sia Spiliopoulou Åkermark and Sarah Stephan
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Sia Spiliopoulou Åkermark And Sarah Stephan / Rethinking 
Territorial Arrangements in Conflict Resolution 1-3
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Sia Spiliopoulou Åkermark / Internal Self-Determination 
and the Role of Territorial Autonomy as a Tool for the Resolution 
of Ethno-Political Disputes 5-25
  
Stefan Wolff / Conflict Management in Divided Societies: 
The Many Uses of Territorial Self-Governance  27-50
 
Markku Suksi / Explaining the Robustness and Longevity of the 
Åland Example in Comparison with Other Autonomy Solutions 51-66
  
Mikael Wigell / The Åland Example as Norm Entrepreneurship 67-85

Tove H. Malloy / Nordic (Minority) Autonomies and Territorial 
Management in Europe: Empowerment through Regionalisation? 87-108

Kjell-Åke Nordquist / Autonomy, Local Voices and Conflict 
Resolution: Lessons from East Timor 109-119

Sarah Stephan / The Proliferation of Status Proposals 
for Abkhazia – Distinct Concepts or Mere Labels? 121-143

Erratum

Prosper Nobirabo Musafiri / Erratum to “Right to Self-Determination 
in International Law: Towards Theorisation of the Concept 
of Indigenous Peoples/National Minority?” [International Journal 
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Senior researcher Pertti Joenniemi has been appointed as the Peace Institute’s first special adviser. Phil. Dr. 
Pertti Joenniemi has during his long career worked for a number of well-known peace research institutes in 
the Nordic countries and is the author of a large number of articles and books within this field. During the 
1980s Pertti has been involved in the discussions about the creation of a peace institute on Åland, an idea 
that gained his support. He was also a member of the Peace Institute’s first research council. Through ap-
pointing special advisers the Peace Institute wishes to institutionalize contacts to key persons in its network. 
Special advisers function as resource persons for the institute’s board and staff and contribute to the exten-
sion of the institute’s international network.

Joenniemi fredsinstitutets förste specialrådgivare

Vill du stöda Ålands fredsinstituts arbete, kan 
du göra det genom en inbetalning till Ålands 

fredsfond. Fonden är inrättad av Ålands freds-
institut med ändamål att stöda fredsarbete.  

Inbetalningar kan göras på hemdsidan (pay-
pal) eller till bankkonto (se förteckning på  

www.peace.ax)

Stöd fredsarbete



Verksamhetsberättelsen 
för 2012 finns för ned-

laddning på  
www.peace.ax

Activity Report from 
2012 (in Swedish) can 
be downloaded from 

www.peace.ax

Inom ramen för Ålands fredsinstituts konsultativa 
status inom ECOSOC deltog fredsinstitutets ord-
förande Barbro Sundback och Jenny Jonstoij, som 
arbetat som projektledare och metodutvecklare med 
genusperspektiv för Ålands fredsinstitut, i FN:s 57:e 
kvinnokommissions första sammanträdesvecka i 

New York, med start den 4 mars. Fredsinstitutet lyfte 
särskilt fram vikten av våldsförebyggande arbete 
med genusperspektiv bland ungdomar och att kil-
lar och män behöver involveras i sådant arbete. På 
www.peace.ax finns en blogg från sessionen, skriven 
av Jenny jonstoij. Mer material är på kommande.

ÅIPI at the 57th Session of the UN Commission on the status of Women

16 17

Projekt för schysst sex och 
mot sexuella trakasserier 

Uppe: Artiklar i lokalmedierna om fair sex-projektet. 
Nere från vänster: Slutseminarium för Fair sex 2012. Workshopledarna Liselott Lindén och Katja Söderbäck. 

Under 2011 och 2012 har Ålands 
fredsinstitut genomfört projektet Fair 
sex i åländska gymnasie- och hög-
stadieskolor med finansiering från 
Ålands landskapsregering. Sedan 
2011 har interaktiva workshops om 
Fair sex hållits för samtliga stude-
randen i årskurs två på gymnasiet. 
Efter den uppmärksammade ”Hälsa 
i Skolan”- rapporten 2011 som bland 
annat visade att en stor andel tjejer i 
de åländska högstadie- och gymna-
sieskolorna hade utsatts för sexuellt 
våld, fortbildade Ålands fredsinstitut 
samtliga lärare på högstadie- och 
gymnasienivå i arbete mot sexuella 
trakasserier och sexuellt våld. 

Fair sexworkshopens syfte är att 
uppmuntra till samtal om sex och 
relationer, ömsesidighet, respekt och 
jämställdhet för att förebygga sexuellt 

våld och att främja positiva sexuella 
upplevelser bland unga. Workshopen 
fokuserar på frågor som ömsesidig-
het, gränssättning, bra-känsla, att 
lyssna efter ett ja, ryktesspridning, 
gråzoner, sexuella övergrepp samt 
de förväntningar som finns på killar 
respektive tjejer när det kommer till 
sex. Workshopen är interaktiv där 
de unga tillsammans med utbildade 
workshopledare under två tillfällen á 
75 minuter problematiserar sexuella 
förväntningar och könsnormer.

Erfarenheterna och utvärderingarna 
från workshoparna visar att eleverna 
välkomnar denna typ av diskussio-
ner och att det finns ett behov av att 
diskutera frågor kopplade till sex och 
relationer.

Personalen har fortbildats om hur 
man arbetar för en skola fri från 

sexuellt våld och sexuella trakas-
serier. Fortbildningen skedde under 
tre tillfällen och var ett viktigt första 
steg. Fortbildningen visade dock att 
kunskapen bland lärarpersonal om 
sexuella trakasserier och diskrimine-
rande normer är begränsad, det sak-
nas initiativtagande från ledningen att 
driva arbetet, och engagerad skolper-
sonal efterfrågar fortsatt utbildning 
och stöd från experter för att kunna 
fortsätta driva arbetet mot sexuellt 
våld. För att arbetet ska bli långsik-
tigt måste det integreras i skolornas 
ordinarie verksamhet och inkluderas i 
handlingsplaner och rutiner.

Projektet har väckt intresse även 
utanför Åland och har bland annat 
presenterats för två ministrar i Fin-
lands regering.

Projektet Fair sex 2012 har inkluderat workshoppar med elever och fortbildning för skol-
personal. Projektet hade som målsättning att förebygga sexuellt våld och främja positiva  

sexuella upplevelser bland unga på Åland. 

Under hösten 2012 har Ålands Fredsinstitut haft fortbildning med samtliga lärare, skolhälsovårdare och rektorer på högstadiet och gymnasiet om hur man arbetar för en skola fri från sexuellt våld och sexuella trakasserier. Fortbildningen skedde under tre tillfällen och var ett viktigt första steg. Fortbildningen visade dock att kunskapen bland lärarpersonal om sexuella trakasserier och diskriminerande normer är begränsad, det saknas initiativtagande från ledningen att driva arbetet, och engagerad skolpersonal efterfrågar fortsatt utbildning och stöd från experter för att kunna fortsätta driva arbetet mot sexuellt våld. För att arbetet ska bli långsiktigt måste det integreras i skolornas ordinarie verksamhet och inkluderas i handlingsplaner och rutiner.

Kartläggning av förebyggande 
arbete bland unga på Åland

Ålands fredsinstitut arbetar med 
förebyggande och främjande arbete 
bland ungdomar såväl i skolan som på 
fritiden. Fredsinstitutets prioritering 
är att arbeta mot olika former av våld, 
inklusive könsrelaterat våld och för 
att främja fredliga konfliktlösnings-
metoder. Det här görs bland annat ge-
nom det så kallade skolfredssamarbe-
tet, genom Fair Sex-workshops 
på gymnasialstadiet och 
genom metodutveckling 
och stöd riktat till tjej- 
och killgruppsledare. 

År 2011 fördes 
diskussioner om 
utmaningar och möj-
ligheter inom alla dessa 
verksamheter och hur 
de organiseras, prioriteras, 
samordnas och finansieras samt 
hur ett långsiktigt arbete med konti-
nuitet kan tryggas. Ålands fredsinsti-
tut beviljades för 2012 projektmedel 
från Ålands landskapsregering (Paf-
medel) för att utreda och tydliggöra 
roller, ansvarsfördelning, utmaningar 
och möjligheter vad gäller förebyg-
gande arbete bland ungdomar på 
Åland.

Under 2012 har Ålands fredsinstitut 
arbetat med två utredningar inom 

detta tema. Petra Berg, som är psyko-
terapeut och som tidigare jobbat med 
ungdomsfrågor på Folkhälsan Åland 
och som skolkurator vid studerande-
hälsan på Ålands yrkesskola har skri-
vit ett  arbetspapper om förebyggande 
arbete i några utvalda skolor baserad 
på intervjuer med skolpersonal. Jenny 
Jonstoij, som arbetat med såväl tjej- 

och killgrupper som Fair Sex 
för Ålands fredsinstitut har 

utrett utmaningar och 
möjligheter för tjej- och 
killgruppsverksamheten 
på Åland. 

I slutet av året hölls 
två öppna slutmöten 

för 2012-års projekt 
och utredningar. Liselott 

Lindén, som arbetat som 
workshopledare inom Fair Sex-

projektet under året, fick i uppdrag 
att sammanställa slutsatserna som 
kommit fram i Fair Sex och i Bergs 
och Jonstoijs rapporter samt att fånga 
upp de kommentarer och de diskus-
sioner som framkom under slutmö-
tena. Detta gjordes i arbetspappret 

”Översikt av slutsatser från Ålands 
fredsinstitutet förebyggande arbete 
bland ungdomar 2012”. 

Utredningarna indikerar att även 
om det görs många insatser med 
förebyggande och främjande ambitio-
ner på Åland så saknas en helhetssyn 
över metoder och aktörer inom hem, 
skola och fritid vilket gör att behov 
och utbud inte nödvändigtvis match-
as. Det finns också risk för att flera 
förebyggande eller främjande pro-
gram konkurrerar på ett fält eller te-
matiskt område medan de saknas i ett 
annat. Det behövs därför en tydligare 
överblick och ökad samordning mel-
lan olika fält (skola, hem och fritid), 
nivåer (som barn och ledning) och 
ämnesområden (t ex våld, missbruk, 
jämställdhet). Det har också påpekats 
att det saknas system för samarbete 
mellan skola och externa aktörer och 
att det är viktigt att olika program och 
metoder kvalitetssäkras bland annat 
genom att insatserna följs upp med 
utvärderingar. 

 

betyder rättvist, bra, schyst. 

Fair Sex ska alltid:
Jag har sex för att jag själv känner mig redo.

Jag vågar berätta vad jag tycker är skönt och 

hur jag vill ha sex.       

Jag vågar säga till min partner att jag inte vill 

ha sex.

Jag är säker på att den jag ligger med 

respekterar vad jag vill och inte vill göra.

Jag är säker på att den jag ligger med vill ha sex 

och jag vågar fråga hur han/hon vill ha sex.

Jag vågar prata med den jag ligger med om 

hur vi ska skydda oss.

Fair Sex är ett projekt finansierat av Ålands 

landskapsregering, utvecklat och genomfört av 

Ålands fredsinstitut. 

Ofta vågar vi inte prata rakt ut om sex. Istället 

måste andra tolka och gissa vad vi menar och 

det kan leda till missförstånd.

För att försäkra oss om att det är Fair Sex 

måste vi prata om sex. Fundera över om 

och i så fall hur du vill ha sex, berätta det och 

ta reda på vad den andra vill. 
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Checklista:

□ 

□ 

□
 

□ 

□ 

□    

Har du Fair Sex?kan man ha ensam eller 

tillsammans med andra, med 

någon av samma kön eller annat 

kön, sällan, ofta eller aldrig och 

på en massa olika sätt – oralsex, 

smeksex, onanera, hångla, 

analsex, samlag...

Alla tänder på olika saker. Ändå finns det många 

fördomar kring sex – vem som ska vilja ha sex med 

vem, vad man ska gilla och hur ofta man ska ha 

sex. Fördomarna är ofta olika för tjejer och killar, 

till exempel att killar alltid ska vilja ha sex och att 

tjejer bara ligger när dom är kära i någon. Det kan 

leda till att killar känner sig pressade till att ha sex 

även när de inte vill och att tjejer inte har sex fast 

de vill för att de är rädda för att få ett horarykte.

vara ömsesidigt – du och din 

partner har sagt ja till sex och ni kan avbryta 

sexet när som helst om någon ändrar sig.

Kännas bra – du har en bra känsla i 

magen.  Du gör bara det du känner dig redo för. 

vara säKert – du utsätter varken dig 

själv eller din partner för skada. Ni tar båda 

ansvar för att skydda er mot könssjukdomar 

och oönskad graviditet. 

H
ur vet m

an att någon annan vill ha sex?

Se
x

Fair
kan man ha med sig själv eller 

tillsammans med andra, med 

någon av samma kön eller annat 

kön, sällan, ofta eller aldrig och på 

en massa olika sätt – till exempel 

hångel, oralsex, smeksex, analsex, 

vaginalsex.

Det gäller före, under och efter att ni 

har sex.

Under år 2012 har Ålands fredsinstitut börjat kartlägga och dokumentera vad som görs i 
form av preventivt och främjande arbete för barn och ungdomar på Åland. 

Du är min 
kompis!

Du är min 
kompis!

Du är min 
kompis!

Du är min 
kompis!

Du är min 
kompis!

Du är min 
kompis!

Du är min 
kompis!

Du är min 
kompis!

Inom projektet fair sex togs en informationsfolder fram och delades ut till åländska skolelever. 
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Ålandsexemplet på turné

Ett av fredsinstitutets viktigaste uppdrag är att analysera och bidra med kunskap om 

Ålandsexemplet och dess användbarhet inom internationell konfliktlösning. Under 2012 

har fredsinstitutet bidragit till diskussioner om Ålandsexemplet och självstyrelselösningar i 

bredare bemärkelse i flera seminarier utanför Åland

Den 10 april 2012 anordnades ett 

seminarium om Ålandsexemplet 

i Finlands riksdag i Helsingfors. 

Seminariet arrangerades i ett samar-

bete mellan Ålands fredsinstitut och 

Utrikespolitiska institutet med stöd 

av riksdagens grundlagsutskott. Se-

minariet hölls på engelska med titeln 

”The Prospects of the Åland Example 

as a tool of Nordic Peace Mediation 

- Tackling Identity Conflicts, Auto-

nomy and Minority Rights”. Tjäns-

temän, politiker, forskare och dip-

lomater var bland deltagarna på det 

välbesökta seminariet. Huvudtalare 

var utrikesminister Erkki Tuomioja 

och bland de övriga talarna fanns 

Johannes Koskinen, ordförande för 

grundlagsutskottet, Ålands lagtings 

talman Britt Lundberg, doktor Kris-

tine Höglund, docent vid institutionen 

för freds- och konfliktforskning vid 

Uppsala universitet, ambassadör Kai 

Eide, Norge, Ålands fredsinstituts 

direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, 

samt Elisabeth Nauclér, ledamot i 

Finlands riksdag. Moderator var 

doktor Teija Tiilikainen, direktör för 

Utrikespolitiska institutet.

Finlands ständiga representation i Ge-

nève och Centret för säkerhetspolitik 

i Genève (GCSP) arrangerade den 19 

juni 2012 ett internationellt sympo-

sium om utmaningar och möjligheter 

för fredsmedling nittio år efter att Na-

tionernas förbund löste Ålandsfrågan. 

Huvudtalare var Finlands utrikesmi-

nister Erkki Tuomioja. Ålands lantråd 

Camilla Gunell var en av öppningsta-

larna och Ålands fredsinstituts direk-

tör Sia Spiliopoulou Åkermark deltog 

i panelen. Fredsinstitutets direktör 

talade om de centrala förutsättning-

arna och delarna för Ålandslösningen 

och deras beständiga relevans för 

internationell konfliktlösning idag. 

Varför visar folkrätten så lite intresse för frågor beträffande 

institutionella lösningar och framgångar såväl som misslyckanden 

rörande territoriella autonomier? Denna fråga ställdes av direktör 

Sia Spiliopoulou Åkermark i ett anförande och paneldebatt vid 

Europeiska folkrättsföreningens konferens i Valencia (Spanien) i 

september 2012. På konferensen deltog folkrättsjurister från hela 

Europa och ett fåtal deltagare från utvecklingsländer och från 

andra kontinenter. 

Den 2 oktober 2012 anordnades 

seminariet ”90 Years of Autonomy: 

The Åland Example as a Tool for 

Resolving Conflicts” i Europaparla-

mentet i Bryssel. Seminariet arrang-

erades av Ålands landskapsregering 

i samarbete med Finlands utrikes-

ministerium och Finlands ständiga 

representation i EU. Det diskute-

rade hur Ålandsexemplet och dess 

komponenter kan användas inom 

medling och i konfliktsituationer och 

hur man kan utöka Ålandsexemplets 

användningsområden inom EU.

Huvudtalare var Paavo Lipponen, 

tidigare Finlands statsminister. Freds-

institutets direktör, Sia Spiliopoulou 

Åkermark, fungerade som moderator 

för en panel bestående av Elisabeth 

Nauclér, Ålands riksdagsledamot i 

Finlands riksdag, Nils Torvalds, leda-

mot i Europaparlamentet för Finland 

och Kinga Gál, ledamot i Europapar-

lamentet för Ungern.

Folkrätten och territoriella autonomier

Fredsinstitutets forskning och publicering om Ålandsexemplet har utvecklats vidare 

och i nya riktningar genom redigering av ett specialnummer i en internationell veten-

skaplig tidskrift (International Journal of Minority and Group Rights) som ges ut våren 

2013. Ålands fredsinstituts forskare, Sia Spiliopoulou Åkermark och Sarah Stephan, 

har i denna volym redigerat åtta texter skrivna av väletablerade forskare som diskuterar 

självstyrelseinstitutet som verktyg för lösning av konflikter. 

Lärdomar och reflektioner utgående ifrån boken ’The Åland Example and Its 

Components’ har sammanfattats i en rapport på svenska som gavs ut som Rapport 

nummer 1 - 2012 i fredsinstitutets rapportserie. Den är författad av Heidi Öst och har 

titeln Ålandsexemplets komplexitet, flexibilitet och kontinuitet. Rapporten presente-

rades, på Ålands demilitariseringsdag 30 mars, för ledamöterna i Ålands lagting.

Helsingfors       Genève         Bryssel

Forskning om Ålandsexemplet

Sia Spiliopoulou Åkermark valdes den 9 oktober till president 

för Europarådets kommitté för ramkonventionen om nationel-

la minoriteter. Sia Spiliopoulou Åkermark har redan tidigare 

utsetts till svensk expert i kommittén för två mandatperioder, 

först 2002-2006 och senare även för 2010-2014. Hennes nya 

post som president innebär att fredsinstitutets direktör under 

de två kommande åren leder det omfattande övervakningsar-

betet i frågor som rör personer som tillhör nationella minori-

teter runt om i Europa, dvs. i de 39 stater som har ratificerat 

Ramkonventionen om nationella minoriteter och även i den 

internationella administrationen UNMIK i Kosovo.

Fredsinstitutets direktör president för Europarådskommitté

Forskarrådet
Forskarrådet har haft ett sammanträde under 

året. Forskarrådet är rådgivande organ till 

styrelsen och utgör en resurs och en kvalitets-

säkringsfunktion för fredsinstitutets forsk-

ning. Ålands fredsinstituts forskarråd bestod 

under 2012 av styrelsemedlemmarna Kjell-

Åke Nordquist (ordförande), Nils-Gustaf 

Eriksson och Mikael Wigell. Fredsinstitutets 

direktör leder forskningsverksamheten och 

fungerar som sekreterare för forskarrådet.

Presentationer om Ålandsexemplet

13-15.9.2012 Sarah Stephan föreläste om Ålands- 

exemplet inom sommarskolan ”National minorities and 

border regions“ samt på konferensen ”Autonomy arrange-

ments around the world” vid European Centre for Minority 

Issues (ECMI) Flensburg, Tyskland. 

28.5.2012 Presentation av Ålandsexemplet för deltagare 

i kursen International Training Programme (ITP) on 

Peace and Security in Africa (PASA). Kursen finansieras 

av svenska Sida, och organiseras av Uppsala freds- och 

konlikt, tillsammans med African Centre for the Construc-

tive Resolution of Disputes (ACCORD) samt det svenska 

konsultföretaget Indevelop. 

26.10.2012 Heldagskurs om Ålandsexemplet för Sidas 

internationella utbildningsprogram (ITP) i ”Human Rights, 

Peace and Security” med deltagare från Liberia, Sierra 

Leone, Östtimor, Colombia och Kambodja.

Ålandsexemplet i Helsingfors. Erkki Tuomioja, Johannes Koskinen, Britt Lundberg, Roger Jansson och Camilla Gunell. 

Wigell, Nordquist, Eriksson
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Verksamhetsberättelse  

Our digital free-of-charge newslet-
ter is distributed 4 to 5 times a year. 
Would you like to subscribe or unsub-
scribe? Register at www.peace.ax.

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

Fredsinstitutet till FN:s 57:e kvinnokommission i New York

Within the framework of the ÅIPI:s special consul-
tative status with the Economic and Social Council 
(ECOSOC) of the United Nations the ÅIPI cahirper-
son Barbro Sundback and Jenny Jonstoij, who has 
worked with gender issues at the ÅIPI, participated 
in the 57th session of the Commission on the Status 
of Women, held in New York starting from the 4th of 
March.

The ÅIPI mainteined the importance of working pre-
ventively with a gender perspective and in particular 
among boys and men. 
A blog piece written by Jenny Jonstoij about the ses-
sion can be found at www.peace.ax. 
More documentation is under way.

www.peace.ax


