
PB 85.  AX-22101 MARIEHAMN. ÅLAND. FINLAND. TEL +358 18 15570. FAX +358 18 21026. peace@peace.ax   www.peace.ax 

Ålands fredsinstitut 
The Åland Islands Peace Institute 

 
NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations 

 
 
 

Norden för fred? 
 
 
Bästa värdar, talare och åhörare 
 
Tack för att jag fick möjlighet att komma till detta viktiga och angelägna seminarium. 
 
Det är inte bara i Danmark det kan finnas anledning att fundera över sina prioriteringar när det gäller ci-
vilt och militärt, fred och säkerhet. Det finns många frågetecken även i andra nordiska länder och i Nor-
den som helhet när det gäller dessa frågor.  
 
Norden har av tradition betraktats och betraktat sig som en fredsregion både i interna och externa relat-
ioner. Förutom att de nordiska länderna i 200 år har löst konflikter sinsemellan med fredliga medel, finns 
många exempel på särlösningar som avviker från normen. Åland - ett självstyrt, demilitariserat, neutrali-
serat område med skydd för språk och kultur - är ett exempel på en sådan speciallösning och en fredspoli-
tisk lösning.  
 
Norden har erfarenheter av parlamentarisk kultur, dialog, förhandling, arbete för jämställdhet och ett 
starkt civilsamhälle. Det brukar också framhållas att Norden värnar om mänskliga rättigheter, folkrätt och 
rättssäkerhet. Den nordiska modellen kan ses som en strävan efter social fred och rättvisa inom ett sam-
hälle.  
 
Ålands fredsinstitut menar att nordiska erfarenheter av fredlig samhällsutveckling är en delvis outnyttjad 
potential. Sådana nordiska erfarenheter och processer kunde analyseras mycket mera.  

- Hur kommer det sig att de nordiska länderna löser sina meningsskiljaktigheter på fredliga sätt?  
- Hur kan vi förklara det långvariga nordiska samarbetet – som kännetecknats av samarbete kring 

vardagsnära lågprofilfrågor, snarare än säkerhetspolitik? 
- Hur kan nordiska erfarenheter, exempel och processer bidra till att främja fredlig samhällsutveckl-

ing - både internt i Norden och som bidrag till lösningar av konflikter runt om i världen?  
 
Att diskutera de här och liknande frågor mera skulle innebära att vi lägger större fokus på fredsfrågor och 
fredsperspektiv, något som är särskilt aktuellt i en tid då det nordiska samarbetet om säkerhet och försvar 
förtätas allt mer.  
 

- Hur ser de nordiska länderna – var för sig och gemensamt – på fred?  
- Vad innebär utökat nordiskt säkerhetssamarbete för Nordens identitet och profil? 
- Vilken relation finns mellan ett breddat säkerhetsbegrepp och fred?  
- Vill Norden vara och betraktas som en fredsregion? Hur kan man i så fall arbeta för en sådan ut-

veckling?  
 

Fredsinstitutet vill starta ett årligen återkommande nordiskt fredsforum där politiker, diplomater, forskare 
från olika discipliner och representanter för civilsamhället från de nordiska länderna kan samlas för att 
diskutera Nordens förhållande till fred, historiskt och i nuet, i teori och praktik, internt och i externa relat-
ioner. 
 



Idag är det kick-off för ett projekt som vi kallar Fred i Norden, med frågetecken på slutet.  Organisationer 
från alla de nordiska länderna har samlats i ett nätverk för att under tre år diskutera frågor om Norden och 
freden. Vi har vårt första möte denna helg, deltagarna sitter nu här i publiken. 
 
Projektet Fred i Norden? kommer att arrangera ett seminarium i varje land. Vi vill ha en bredare debatt 
om vad Norden har för relation till fred. Vi vill främja en utveckling där fred och fredsperspektiv lyfts 
fram mycket starkare såväl i enskilda länder som i gemensamma nordiska sammanhang.  
 
Nästa möte hålls på Åland i slutet av mars 2014. Ni är alla välkomna. 
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