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Självstyrelserna i Norden – erfarenheter och 

visioner från ett fredsperspektiv 
	  

	  

	  

Program: 
 

Kl. 13.00 – 13.05: Konferensens öppnande 

 Höskuldur Þórhallsson, Nordiska Rådets president  

Kl. 13.05 – 13.15: Medborgar- och konsumentutskottets arbete med 
självstyrelsefrågor i ett fredsperspektiv  

Annicka Engblom, Ordförande 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  
 
Gunilla Herolf, medlem av forskarrådet, Ålands fredsinstitut 

Tove Malloy, direktör, European Center for Minority Issues 

Ágúst Þór Árnason, professor i juridik, Akureyri universitet  
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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 

Sjúrður Skaale, ledamot i Danmarks folketing 

Johan Lund Olsen, ledamot i Danmarks folketing 

Elisabeth Nauclér, ledamot i Finlands riksdag 

Hans Wallmark, ledamot i Sveriges riksdag och Nordiska rådet 

Moderator: Sharon Jåma Hofvander  

Kl. 14.40 – 14.55: Varför och på vilket sätt är nordiska erfarenheter relevanta 
för internationella fredsprocesser? – det externa 
perspektivet 

Expertpresentation och diskussion 

Pertti Joenniemi, seniorforskare, TAPRI (Tammerfors universitet) 

Kl. 14.55 – 15.50: Paneldebatt II: 

Politiska visioner för självstyrelser i Norden år 2020 – 
betydelsen av regional integration 

Politikersamtal under ledning av moderator 

Christian Beijar, ordförande i Ålands delegation till Nordiska rådet 

Helgi Abrahamsen, ordförande i Färöarnas delegation till Nordiska 
rådet  

Bill Justinussen, ordförande i Västnordiska rådet 

Moderator: Niklas Lampi 

 

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

 


