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Vilka faktorer avgör hur framgångsrik en territoriell 
självstyrelse blir? Frågan har länge sysselsatt forsk-
ningen inom Ålands fredsinstitut. Vi är därför glada 
över att kunna presentera det senaste bidraget till 
denna forskning, skrivet av Felix Schulte, som för 
närvarande doktorerar i statskunskap vid Ruprecht-
Karls universitetet i Heidelberg, Tyskland. Schulte 
var gästforskare vid Ålands fredsinstitut sommaren 
2013 och använder också Åland som fallstudie i sin 
rapport. 

Rapport nummer 1/2015 i rapportserien Rapport 
från Ålands fredsinstitut – Report from the Åland 
Islands Peace Institute: Conflict Regulation through 
Self-Rule - Success Factors of Territorial Autonomy 
Systems kan laddas ner gratis på www.peace.ax, eller 
beställas från Ålands fredsinstitut (books@peace.ax)

What are the factors that determine how successful a territo-
rial autonomy installation will be? This question has occupied 
the Åland Islands Peace Institute field of research for long. 
The Institute is therefore pleased to present the latest compre-
hensive contribution to the subject written by political science 
PhD student Felix Schulte. 

Report number 1/2015 in the 
series Rapport från Ålands freds-
institut – Report from the Åland 
Islands Peace Institute: Conflict 
Regulation through Self-Rule - Suc-
cess Factors of Territorial Autonomy 
Systems can be downoladed for free 
at www.peace.ax or ordered from 
The Åland Islands Peace Institute 
(books@peace.ax).

Ny rapport om territoriell självstyrelse
New report on territorial autonomy

Felix Schulte



Sedan 15 april 2015 är docent Kjell-Åke Nordquist 
tillförordnad direktör för Ålands fredsinstitut, medan 
institutets ordinarie direktör Sia Spiliopoulou Åkermark 
arbetar som forskningsledare för ett nytt forskningspro-
jekt om demilitarisering.

Kjell-Åke Nordquist är docent i freds- och konflikt-
forskning vid Uppsala universitet och lektor och forskare 
vid forskningsprogrammet för mänskliga rättigheter och 
fredsbyggande vid Teologiska högskolan Stockholm. 

Nordquist har varit medlem i fredsinstitutets styrelse 
och forskarråd sedan dess start. 

Ålands fredsinstituts styrelse har beslutat att fredsin-
stitutet ska fokusera mer på sin kärnverksamhet, nämli-
gen forskning och kunskapsspridning om självstyrelse, 
minoriteter och säkerhet. Som ett led i detta arbete har 
institutet under 2015 knutit ytterligare en erfaren forskare 
närmare till sitt arbete genom att fil. dr. Gunilla Herolf 

har utsetts till ordförande för 
forskarrådet vid Ålands freds-
institut.

På Ålands fredsinstituts 
styrelses årssammanträde den 
14.4.2015 valdes en styrelse för 
den kommande tvååriga man-
datperioden. Tre nya ledamö-
ter invaldes; Direktör Göran 
Lindholm, Fil. Dr. Kenneth 
Gustavsson och Fil Dr. Lia 
Markelin. Olav S Melin och 
Lars Ingmar Johansson avgick 
och tackades för sina viktiga 
insatser i styrelsen. Även Kjell-Åke Nordquist avgick, för 
att tillträda som tf direktör.

Kjell-Åke Nordquist t f direktör för fredsinstitutet

Kjell-Åke Nordquist Acting Director of the ÅIPI
Since April 15, 2015 Associate Professor Kjell-Åke 
Nordquist functions as Acting Director of The Åland 
Islands Peace Institute, while Director Sia Spiliopoulou 
Åkermark works as a research leader of the new research 
project “Demilitarisation in an increasingly militarized 
world. International perspectives in a multilevel fram-
ework – the case of the Åland Islands.”

Kjell-Åke Nordquist is Associate Professor in Peace 
and Conflict Research at Uppsala University, Sweden, and 
Visiting Professor at the Research Program on Human 
Rights and Peace-Building at Stockholm School of Theo-
logy, Sweden. 

Kjell-Åke Nordquist has been a member of the Board 
as well as the Research Council of the Åland Islands 
Peace Institute since its start. 

The Board of directors of the Åland Islands Peace 

Institute has recently indicated the importance of main-
taining focus and competences in its core areas, such as 
research and dissemination of knowledge on autonomy, 
minorities and self-government. As part of this work the 
Institute has linked also another experienced researcher 
more closely to its activities, by appointing PhD Gunilla 
Herolf Chairman of the Research Council of the Peace 
Institute.

During the annual meeting of the Board o Directors 
24 April 2015 three new board members were elected; 
Director Göran Lindholm, PhD Kenneth Gustavsson 
and PhD Lia Markelin. Lars Ingmar Johansson and 
Olav S Melin resigned and received warm thanks for 
their important contributions. Also Kjell-Åke Nordquist 
resigned from the board, to take up the position as Acting 
Director.

Våren 2015 startar forskningsprojektet ”Demilitarisering i en värld av ökad militarisering” under ledning av docent Sia 
Spiliopoulou Åkermark. Projektet är ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut och Lapplands universitet i Rovaniemi. 
Det finansieras av forskningsstiftelsen KONE och ska redovisas våren 2018. 
Fyra forskare ingår i projektet: Sia Spiliopoulou Åkermark (docent och projektets ledare), Pirjo Kleemola-Juntunen 
(jur. dr., post-doc), Timo Koivurova (professor, direktör vid Northern Institute for Environmental and Minority Law) 
samt en forskningsassistent som rekryteras till projektet under våren.

Start för nytt forskningsprojekt om demilitarisering

Start for new project on demilitarisation
The new research project “Demilitarisation in an increasingly militarized world. International perspectives in a multile-
vel framework – the case of the Åland Islands” will start during summer and autumn 2015. The project is a cooperation 
between the ÅIPI and The University of Lapland in Rovaniemi. 

Four researchers are part of the project;  Sia Spiliopoulou Åkermark (Associate Professor and Project Manager), 
Pirjo Kleemola-Juntunen (jur. dr., post-doc), Timo Koivurova (professor, director at the Northern Institute for Envi-
ronmental and Minority Law) as well as a research assistant to be recruited during spring.  

Kjell-Åke Nordquist



Do you need information on self-government, 
minorities, security and the Åland Example? 

See www.peace.ax for information about  
our publications.

International conference with minority theme held in Mariehamn

Internationell konferens med minoritetstema hölls i Mariehamn

”Minority Protection at a Crossroads” was the title and theme for the international conference organized by the Åland 
Islands Peace Institute and held in Alandica Conference venue on 31 March 2015.

The theme of the conference refers to minority protection in Europe and the crossroad in which the current mi-
nority protection issue is considered to be. Since the conference was supported by the Council of Europe’s Advisory 
Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities the ÅIPI wanted to highlight 
the work of the Advisory Committee and the framework convention.

Podcasts and texts from the conference are currently prepared to be published at www.peace.ax.

”Minority Protection at a Crossroads” var 
titel och tema för den internationella kon-
ferens som Ålands fredsinstitut ordnande 
den 31 mars 2015 i Alandica kultur- och 
kongresshus i Mariehamn.

Temat för konferensen var minoritets-
skydd i Europa och det vägskäl minoritets-
skyddet anses stå i idag, i en situation där 
ett internationellt rättsligt minoritetsskydd 
finns på plats samtidigt som nationalismen 
och främlingsfinetligheten ökar i Europa. 
Konferensen ordnades med stöd från Euro-
parådets rådgivande kommitté om till-
lämpningen av ramkonventionen om skydd 
för nationella minoriteter och kommitténs 
arbete och ramkonventionen var ett av kon-
ferensens fokus.

Ljudinspelningar och texter från semina-
riet är under bearbetning och kommer att 
läggas ut på  
www.peace.ax inom kort.

Ms. Vesna Crnić-Grotić, Chair, 
Committee of Experts for the European 
Charter for Regional and Minority 
Languages, Mr. Alan Phillips, former 
President of theACFC and Ambas-
sador Drahoslav Štefánek, Chair to the 
Rapporteur Group on Human Rights of 
the Committee of Ministers, Council of 
Europe.

Ms Astrid Thors, OSCE High Commissioner on National Minorities, Ms 
Sia Spiliopoulou Åkermark, Director of the ÅIPI, and Mr. Francesco Pa-
lermo, President, Advisory Committee on the Framework Convention for the 
Protection of National Minorities



Nordiskt seminarium om Arktis hölls i Oslo

Nordic seminar on the Arctic held in Oslo

Den 15-16 april 2015 höll projektet och nätverket 
”Norden för fred?” ett seminarium i Oslo. På seminariet 
diskuterades hur de nordiska länderna och andra aktörer 
kan verka för alternativ till militarisering i Arktis.

Projektet ”Norden för fred?”, som finansieras av Nord-
iska ministerrådets program Nordplus vuxen, arrangerar 
under loppet av två och ett halvt år ett öppet semina-
rium i varje nordiskt land utifrån något av projektets två 
huvudteman – för det första frågan om Nordens och de 
nordiska ländernas relation till fred, för det andra hur 
man kan sprida och förankra fredliga förhållningssätt på 

gräsrotsnivå och genom vuxenutbildning. Nätverket sam-
lades för fjärde gången, denna gång i Norge i april 2015 
och titeln på det öppna seminarium som då ordnades var 
”Civilt ägande av säkerhet i norr”.

Syftet med seminariet var att få tydligare perspektiv på 
roller och möjligheter för olika organisationer, institutio-
ner och andra aktörer att utveckla effektiva alternativ till 
militarisering i nordområdena. Sammantaget fick åhö-
rarna en allsidig bild av många av de perspektiv som finns 
inom olika organisationer gällande nordområden och de 
olika frågeställningar som är aktuella.

On 15-16 April 2015 the project and network ”Norden 
for peace?” held a seminar in Oslo. The seminar discussed 
how the Nordic countries and other actors can promote 
alternatives to militarization in the Arctic.

The project ”Norden for peace?”, is funded by the 
Nordic Council of Ministers’ program NordPlus adult. 
During the course of two and a half years the project ar-
ranges one open seminar in each Nordic country on the 
basis of either of the two main themes - firstly the issue of 
how the Nordic countries relate to peace; secondly, how 
to spread and establish peaceful approaches at grassroots 
level and through adult education. 

The network gathered in Norway in April 2015 for an 
open seminar on the theme ”Security in the High North - 
Civilian vs. Military Ownership”.

The purpose of the seminar was to obtain a clearer 
perspective on the roles of, and possibilities for, the dif-
ferent Nordic organisations, institutions and other actors, 
in developing effective alternatives to militarization in the 
North. Overall, the seminar gave a comprehensive view 
of many of the perspectives of a variety of organizations 
working in the Arctic as well as on current issues to be 
addressed in the area.

Ny medlingsansvarig och fler frivilliga medlare 

New Mediation Officer and more volontary mediators

Malin Söderberg har valts ut till ny medlingsansvarig som efterträdare för Ida Pers-
son som slutar den 15 maj efter två år på medlingsbyrån. Malin Söderberg är utbil-
dad socionom och arbetar sedan tidigare med tjej- och killgruppsmetoden vid Ålands 
fredsinstitut, hon har också erfarenhet från barnskyddsarbete. 

I slutet av april påbörjas också en ny medlarutbilning på Medlingsbyrån för att 
knyta nya frivilliga medlare till verksamheten. Bland de sökande har sex personer 
valts ut för att genomgå en grundkurs i medling för att sedan kunna verka som frivil-
liga medlare. Utbildningen följer nationella riktlinjer och de nya blivande medlarna 
kommer bland annat att få lära sig om medlingsprocessen, rättväsendets olika delar 
och den reparativa rättsteorin som är medlingen grund, samt praktiskt öva på att 
verka som medlare i brottsmål och tvister. Utbildningen består av sju tillfällen.

Malin Söderberg has been selected as the new Mediation Manager to be responisble for the mediation services when 
Ida Persson leaves her post on the 15th of May after two years at the Mediation Office. Malin Söderberg is a social 
worker and has previously worked with the girl-  and boy group method at the Peace Institute, she also has experience 
from social work.

In April a training for new volontary mediators will start. Six of the applicants have been selected to undergo a basic 
course in mediation to subsequently act as voluntary mediators. The training is based on national guidelines and the 
new mediators will, among others, learn about the mediation process, the legal system and the restorative theory that 
the mediation is based on. The education also includes practical exercises on how to to act as a mediator in criminal 
and civil cases. 



Den 16-20 mars 2015 ordnade Ålands fredsinstitut, 
genom projektledare Justina Donielaite, en studieresa 
för representanter från de tre partnerorganisationerna i 
projektet KID ”Förskolor i utveckling – lika möjligheter 
för förskoleflickor och -pojkar”. Waldorf Åland i Finland, 
centret för kvinnor och barn ”Nendre” i Litauen och orga-
nisationen ”The Star of Hope” i Ryssland samt jämställd-
hetshandledare från de olika länderna besökte daghem i 
Helsingfors, Åbo, på Åland, i Uppsala och i Stockholm. 

Samtliga besökta daghem lyfte fram vikten av att 
involvera hela personalen, vikten av stöd från föräldrar 
och ledning samt att jämställdhetsarbete handlar om 
att visa barnen fler möjligheter och alternativ snarare än 
att ta bort någonting. En vanlig missuppfattning är att 

arbete för jämställdhet handlar om att flickor inte får vara 
flickor och pojkar inte får vara pojkar. Det är dock inte 
barnen som ska förändras utan personalen som ska bli 
mer medveten om hur de bemöter barnen, så att alla barn 
får samma möjligheter och förutsättningar till utveck-
ling, kunskap, färdigheter och utmaningar i en öppen och 
inkluderande miljö.  

Deltagarna i studieresan fick idéer och inspiration till 
att själva göra förändringar på hemmaplan. 

Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet och 
Emmaus Åland.  Syftet är att stödja personalens kompe-
tensutveckling och skapa förutsättningar för ett hållbart 
jämställdhetsarbete vid de deltagande förskolorna.

Jämställdhetsarbete studerades på daghem i Norden

Gender equality studied at Nordic kindergartens
On 16-20 March 2015 the Åland Islands Peace Institute 
organized a study trip for the representatives from the th-
ree partner organizations in the framework of the project 
KID ”Pre-schools in development - equal opportunities 
for pre-school girls and boys”. Waldorf Åland in Finland, 
the non-governmental kindergarten ”Nendre” in Lithua-
nia and the NGO ”The Star of Hope” in Russia as well 
as the gender equality mentors from each country visited 
kindergartens in Helsinki, Turku, Mariehamn, Uppsala 
and Stockholm.

During all these study visits the importance of invol-
ving the entire staff in the gender equality work and the 
importance of support from parents and management was 
highlighted. It was also emphasized that gender equality 
is about showing the children many opportunities and 

options rather than narrowing the scope of alternatives. It 
is a common misconception that work for gender equality 
implies that ”girls may not be girls and boys may not be 
boys”. However, the purpose of gender equality work it 
is not to change the children but rather to increase staff 
awareness on how the children are treated, in order to 
give all children the same opportunities and conditions 
for development, knowledge, skills and challenges in an 
open and inclusive environment.

The participants of the study trip gained new ideas and 
inspiration for implementing changes at home.

The project is funded by the Nordic Council of Minis-
ters and Emmaus Åland. The aim is to support staff de-
velopment and create conditions for a sustainable gender 
equality work at the participating kindergartens.



Workshopar i metoden Fair Sex har under fyra år erbju-
dits till ungdomar som går andra året på gymnasiet på 
Åland. Många har menat att temat för Fair Sex, sexuella 
gråzoner, är något som bör diskuteras också med yngre 
ungdomar. Nu utvecklas konceptet vidare och materialet 
anpassas till en yngre målgrupp.

Under workshoparna i Fair Sex diskuteras gränser 
och kommunikation, att lyssna efter ett ja och efter ett 
nej för att inte gå över någon annans gräns och vikten av 
att fundera över vad en själv vill och inte. Det är således 
snarare det sociala samspelet än de fysiska aspekterna av 
sex som diskuteras, något som är relevant också för yngre 
ungdomar. 

Under våren jobbar en anställd inom projektet Fair 
Sex med att utveckla ett koncept anpassat till högstadiet. 
Många av övningarna i det nya materialet påminner om, 
och utgår ifrån, de övningar som görs med äldre ungdo-
mar, men med frågeställningar som är mer relevanta för 
en yngre målgrupp. En stor utmaning är att få övningarna 

och diskussionsfrågorna att kännas relevanta för en hel 
grupp med ungdomar i en ålder där skillnaderna är stora 
mognadsmässigt, men också erfarenhetsmässigt. 

Ett antal sakkunniga är knutna till projektet och mål-
sättningen är att kunna erbjuda kvalitetssäkrade worksho-
par i Fair Sex till elever i årskurs nio från och med hösten 
2015.

Parallellt med verksamheten på Åland så blir Fair 
Sex allt mer etablerat på 
fastlandet via samarbetet 
med De ungas akademi. 
Tack vare ekonomiskt stöd 
från Svenska kulturfonden 
kommer svenskspråkiga 
ungdomar på fastlandet att 
få möjligheten att ta del av 
Fair Sex-konceptet under 
2015. 

Fair Sex anpassas till högstadieelever

Fair Sex workshops adapted to a younger audience
During four years, workshops on ”Fair Sex” has been offered to students in upper secondary schools on Åland. Many 
have suggested that the theme of the workshops, sexual grey zones, is something that should be discussed also with 
younger adolescents. The topics of the Fair Sex workshops are, amongst others, boundaries and communication, 
listening for a yes and the importance of reflecting on one’s own wishes. Thus, the focus lies on social interaction 
rather than on the physical aspects of sex.  This is 
something that is relevant also for younger adoles-
cents. During spring, the concept has been further 
developed and the materials have been adapted to a 
younger audience.

A number of experts are involved in the project 
and the goal is to offer quality assured workshops 
in Fair Sex to students in grade nine in secondary 
schools with beginning in autumn 2015.

In addidion to the activities on Åland the Fair 
Sex method is increasingly established on the 
mainland Finland through collaboration with the 
organization ”De ungas akademi”. Thanks to finan-
cial support from the Swedish Cultural Foundation 
in Finland, Swedish-speaking young people on the 
mainland will have the opportunity to take part of 
the Fair Sex concept during 2015.

www.peace.ax


