Självstyrelserna i Norden – erfarenheter
och visioner från ett fredsperspektiv
Konferens	
  arrangerad	
  av	
  Nordiska	
  rådets	
  medborgar-‐	
  och	
  	
  
konsumentutskott	
  och	
  Ålands	
  fredsinstitut	
  
Måndag 26 januari 2015 – Alandica Kultur och kongress, Mariehamn, Åland
Kan de nordiska självstyrelserna betraktas som fredsprojekt? Det är kärnfrågan som
diskuteras på konferensen ”Självstyrelserna i Norden – erfarenheter och visioner från ett
fredsperspektiv”, som ordnas av Ålands fredsinstitut i samband med Nordiska rådets
samlade utskottsmöten på Åland. På talarlistan finns både forskare och politiker och
publiken består av Nordiska rådets ledamöter och andra särskilt inbjudna åhörare.
Inför konferensen har ett team av forskare skrivit artiklar som belyser den historiska,
rättsliga och politiska utvecklingen i de tre nordiska självstyrelserna, Åland, Färöarna
och Grönland. Texterna behandlar också betydelsen av de nordiska erfarenheterna av
självstyrelse i relation till fred på internationell nivå. Forskningsartiklarna används som
underlag för diskussionen på konferensen, där mötet mellan forskare och politiker kan
öppna upp för nya perspektiv på tematiken Norden, freden och självstyrelserna.
Konferensens innehåll och forskningsunderlaget ska senare samlas i en publikation.

Kontaktpersoner:
Sia Spiliopoulou Åkermark, docent, direktör, Ålands fredsinstitut
+358-18-21960, sia@peace.ax
Sarah Stephan, forskare, + 358-18-15574, sarah@peace.ax (ansvarig för logistik)

Program
Kl. 13.00 – 13.05:

Konferensens öppnande
Nordiska Rådets president

Kl. 13.05 – 13.15:

Medborgar- och konsumentutskottets arbete med
självstyrelsefrågor i ett fredsperspektiv
Ordföranden för Nordiska rådets Medborgar- och
konsumentutskott

Kl. 13.15 – 13.45:

De nordiska självstyrelsernas utveckling och ställning
som exempel på fredliga processer
Inledande forskarpresentationer om Färöarna, Grönland och
Åland

Kl. 13.45 – 14.40:

Paneldebatt I:
De nordiska självstyrelsernas utveckling: vilka lärdomar
kan dras och vilka aspekter kan användas konstruktivt?
Politikersamtal under ledning av moderator

Kl. 14.40 – 14.55:

Varför och på vilket sätt är nordiska erfarenheter
relevanta för internationella fredsprocesser? – det
externa perspektivet
Expertpresentation och diskussion

Kl. 14.55 – 15.50:

Paneldebatt II:
Politiska visioner för självstyrelser i Norden år 2020 –
betydelsen av regional integration
Politikersamtal under ledning av moderator

Kl. 15.50 – 16.00:

Avslutande kommentarer

Kaffe och te

Konferensen genomförs av Ålands fredsinstitut med stöd från och i
samarbete med Nordiska rådets medborgar- och konsumentutskott.

