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PROJEKTET NORDEN FÖR FRED? 

•  Projektet och nätverket ”Norden för fred?” 

•  Pågår mellan hösten 2013 och våren 2016 

•  Nätverksmöten, seminarier och informationsspridning i alla 
nordiska länder om fredsfrågor 

•  Lyfta fredsperspektiv 

•  Fog för frågetecket – ställer mest frågor 



Partners och finansiering 

•  Nordiska ministerrådet genom Nordplus-vuxenprogrammet  

•  Sex organisationer i de nordiska länderna - Ålands fredsinstitut, Finlands 
fredsförbund, Norges Fredsråd, GAMIP/Peace Alliance Denmark, Föreningen 
Norden Sverige/Föreningen Nordens Ungdomsförbund samt Institutionen för 
internationella relationer vid Islands universitet 



NORDEN UR FREDSPERSPEKTIV 
•  ”Fred i 200 år” – varför? 

•  Samarbete, den nordiska modellen = social fred? 

•  Fredsprofil i internationella relationer? 

•  Positiva exempel - speciallösningar, unionsupplösning  

•  Samarbete -  människonära lågprofilfrågor – tex Nordjobb, handel, kultur 

•  Frånvaro av säkerhet på agendan 



Förändrad nordisk 
profil? 
Ökat nordiskt samarbete gällande 
säkerhetspolitik och 
försvarssamarbete  

•  hur påverkas då det nordiska 
samarbetet vad gäller 
resursfördelning, profil och 
självbild?  

•  till stora delar skett utan folklig 
debatt och parlamentarisk 
förankring. Vad innebär det för 
legitimitet och demokratisk 
förankring?   

•  Hur passar fredsprofilen ihop 
med det ökade 
försvarssamarbetet? 



Nuläge … 

•  Fred är inget givet – utan hårt arbete. 

•  Inte heller Norden kan ta freden för given.  

•  Världsläget förändrats under projekttidens gång. 
Ukrainakrisen, mellanöstern, flyktingkris och 
spänningar mellan öst och väst. 

•  Gör fredsfrågorna än mer aktuella. 

•  Bibehålla freden i Norden – granska oss själva – hur 
fredliga är vi? 

•  Positiva exempel – hur förvalta den tradition vi har? 

•  Sprida freden vidare? 

•  Fred inte bara som nordisk exportvara –titta också 
inåt, hur upprätthålla freden i våra samhällen? 



DEBATT 

•  Traditionell fredsprofil 
i förändring? 

•  Mot statscentrering 
och realpolitik? 

•  Interna och externa 
utmaningar, 
immigration, 
flerspråkighet, 
Ukraina … 



PROJEKTETS SEMINARIER OCH MÖTEN 

•  Oktober 2015, Sverige 



Några perspektiv som lyfts… 

-  Norden inte alltid så fredligt, militära insatser, vapenexport 
-  Olika självbilder i de olika länderna 
-  Brett säkerhetsbegrepp, vem definierar? 
-  Fredsfrågor får för lite utrymme 
-  Vikten av metoder samt personliga kunskaper och förmågor 
-  Vikten av utbildning 
-  Vikten av gräsrotssamarbete och stärkta folkliga band för att främja fredlig 

utveckling på lång sikt 
-     Vikten av starka civilsamhällen 
-     Infrastrukturer för fred, fredsministerier 
-     Stärkta eller nya folkrättsliga avtal 



WWW.PEACE.AX 

 

•  Vad menar vi med fred, vad vet vi om freden? 

•  Vems fred, fred för vem? 

•  Vems Norden?  

•  Kom ihåg fredsperspektivet. Extra viktigt i oroliga tider! 

•  Fred skapas och omskapas 

•  Kritiskt granska oss själva – fred inåt 

•  Vad kan vi göra för att påverka oss själva och 
omvärlden i fredlig riktning?  

Susann Simolin, 
susann@peace.ax 


