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Inbjudan till nordiskt fredsforum 
Tema: Norden och freden  

Med deltagande av president Tarja Halonen 
 

28 mars 2014 klockan 15.30  
på Smakbyn, Sund, Åland 

Kaffe serveras från klockan 15.00 
 

Norden har erfarenheter av fredlig konfliktlösning och fredlig samexistens som är värda att lyfta fram och 
dra lärdomar av. Det finns ett stort internationellt intresse för dessa erfarenheter. Samtidigt finns det teck-
en som tyder på att Norden är på väg att frångå sin traditionella fredsprofil. Hur rimmar fredsprofilen med 
ökat samarbete kring säkerhets- och försvarsfrågor mellan de nordiska länderna? Ska Norden vara och 
betraktas som en fredsregion även i framtiden? Hur kan man förstärka och utveckla fredsprofilen? Hur 
kan nordiska erfarenheter bidra till fredlig samhällsutveckling runt om i världen? 

 
Inledare från nätverket ”Norden för fred?” 

Norges fredsråd, Verksamhetsledare Hedda Langemyr 
Finlands fredsförbund, ordförande Tarja Cronberg 

GAMIP/Peace Alliance Denmark, Verksamhetsledare Birger Norup 
Föreningen Norden Sverige, Styrelseledamot Fredrik Harstad 

Islands universitet, forskare Silja Bara Omarsdottir 
Moderator: Ålands fredsinstituts Informationsansvariga/projektledare Susann Simolin 

Obligatorisk anmälan till Sarah Stephan, sarah@peace.ax senast 21.3.2014 
 
 

 
Kontakt: 
Informationsansvariga Susann Simolin  
Tel. +358 18 15570 
E-post: susann@peace.ax   
 
Arrangörer: Ålands fredsinstitut och projektet/nätverket ”Norden för fred?”.  
Projektet finansieras av Nordplus vuxen-programmet. Medfinansiering för  
forumet från Letterstedtska föreningen och Svenska kulturfonden. 
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Projektet Norden för fred 
 
 
Seminariet ”nordiskt fredsforum” ingår i projektet Norden för fred?, ett Nordplus-
vuxenfinansierat projekt som leds av Ålands fredsinstitut, där sex organisationer från de nordiska 
länderna genom interna möten, öppna seminarier och debattartiklar diskuterar Nordens och de 
nordiska ländernas förhållande till fred.  
   
De sex partnerorganisationerna arbetar alla på sitt sätt för en fredligare och mindre våldsam värld och 
menar att nordiska erfarenheter kan användas i det arbetet. Organisationerna menar också att Nordens 
fredliga erfarenheter och fredsprofil får för lite utrymme i aktuella debatter, i synnerhet i relation till sä-
kerhets- och försvarsfrågorna. Norden och freden behöver därför diskuteras mera i alla nordiska länder 
och inom det formella nordiska samarbetet. 
 
Inom projektet vill organisationerna diskutera frågor som: Vad har de nordiska länderna - var för sig och 
gemensamt - för relation till fred? Får säkerhets- och försvarstänkande i dag för mycket utrymme, medan 
fredsfrågorna hamnar i skymundan? Om Norden vill vara och betraktas som en fredsregion - hur kan man 
i så fall arbeta för en sådan utveckling? Hur kan nordiska erfarenheter bidra till fredliga lösningar av kon-
flikter runt om i världen? 
 
På nordiskt fredsforum den 28.3 inleder representanter från de olika organisationerna med sina tankar om 
Norden och freden och därefter följer öppen diskussion. På mötet deltar också Finlands tidigare president 
Tarja Halonen, som tidigare på dagen medverkar i så kallade Kastelholmssamtal på Kastelholms slott, 
tillsammans med utrikesminister Erkki Tuomioja och Nordiska rådets direktör Britt Bohlin inför inbjuden 
publik.  
 
Kommande evenemang: 
 
10-11 oktober 2014 Island 
Tema: Fredsutbildning för vuxna och på universitetsnivå, fredliga förhållningssätt och kommunikation.  
 
Juni 2015 Norge 
Tema: Arktis. Militarisering, demilitarisering, säkerhetsperspektiv och civilsamhället. 
 
Hösten 2015 Sverige 
Tema: Fred på nordisk nivå. Vad vill vi att Norden ska vara? Civilsamhällets perspektiv. 
 


