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Världen behöver kloka ledare
Vi lever nu i en minst sagt komplicerad situation i värl-
den. Klimathotet blir tydligare för varje dag och världens 
forskare är nästan entydiga i sina rapporter och varnings-
signalerna är tydliga. Trots det lyckades inte världens 
ledare på klimatmötet i Madrid i december 2019 enas om 
minskningen av de globala utsläppsmålen utan sköt fram 
de viktiga besluten till nästa möte i Glasgow i november 
2020. Under tiden brinner det vidare i Australien. Jag inle-
der med klimathotet eftersom jag är övertygad om att det i 
längden är det största hotet mot världsfreden.

Nedskjutningen av passagerarplanet som startade från 
Teherans flygplats är också ett tecken i tiden och ett obe-
hagligt tydligt exempel på vad som kan hända i världen 
när spänningen stiger. Oskyldiga människor blev här offer 
för nervösa militärer som inte kunde hantera den spän-
nings situation de befann sig i.

I våra nordiska länder, med djupt förankrade demokra-
tiska traditioner och med starka principer om de grund-
läggande mänskliga rättigheterna, har hanteringen av 
ländernas egna medborgare/kvinnor och deras barn som 
befinner sig i flyktinglägret al-Hol i Syrien orsakat stora 
stridigheter och till och med regeringskriser.

Den 31 januari 2020 är också ett historiskt datum, då 
lämnar Storbritannien EU och BREXIT blir verklighet. 
Därmed får Europas stora fredsprojekt EU sin hittills 
största motgång. Vilka konsekvenser det kommer ut av 
den här skilsmässan är väldigt svårt att överblicka ef-
tersom många och långa förhandlingar ännu återstår. 

Förhoppningsvis skall det gå att finna fungerande relatio-
ner så att de negativa konsekvenserna av BREXIT blir så 
små som möjligt. Ur åländsk synvinkel är det intressant 
att följa utvecklingen i Skottland, Nordirland och på Gi-
braltar. De här tre områdena söker mycket aktivt sin egen 
framtid, både vad det gäller deras konstitutionella status 
och relationen till EU.

I den här situationen är det viktigt att också lyfta fram 
positiva händelser. En sådan är Nobels fredspris 2019 
som tilldelades Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed. 
Motiveringen var hans långa arbete med att uppnå fred 
och internationellt samarbete och särskilt hans avgörande 
initiativ att lösa gränskonflikten med grannlandet Eritrea. 
Fred, demokrati och försoning har varit nyckelord i det 
arbetet.

De nu årligen återkommande Kastelholmssamtalen, som 
beskyddas av president Tarja Halonen, får en alltmer ökad 
aktualitet och betydelse. Föregående års teman var demo-
krati, deltagande och civilsamhälle. Vi som bor på Åland 
tar många saker för givna, men när man ser utvecklingen 
globalt, i Europa och till och med i Norden, inser man att 
vi har all anledning att värna och slå vakt om vårt demo-
kratiska samhälle. Fredsinstitutets arbete blir därmed allt 
viktigare och Kastelholmssamtalen är ett arrangemang 
som stärker vår förmåga att värna och främja demokrati, 
fred och försoning.

Roger Nordlund
Ordförande Ålands fredsinstitut

Ordförandes förord 
Bild: Kim Lindström
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Glädje i samarbete

Mycket av den tid och möda vi lägger på att planera och 
förbereda ett arbete syns aldrig för dem som endast ser 
resultatet. Ändå vet vi alla att ett sömnadsprojekt inte kan 
lyckas om måtten inte tagits noggrant och materialen valts 
med omsorg. En husrenovering blir inte hållbar om man 
inte skrapat och röjt, rensat gamla lager, rengjort och valt 
lämpliga nya material. Allt detta tar tid.  

I vårt tidevarv har vi ofta bråttom med det mesta. Bråt-
tom i det privata och bråttom i det offentliga. Att ständigt 
ha ont om tid är problematiskt för deltagandedemokratin 
och för beslutsfattande som bygger på kunskap. Att ha 
bråttom och fokusera endast på det synliga och det som 
går att möta i siffror är en dålig idé också i produktionen 
av god forskning.  

Året lämnar oss med en blandad känsla. Många års hårt 
grundarbete på att bygga goda samarbeten på Åland, i 
närregionen och internationellt ger resultat. Under sty-
relsens och forskarrådets vägledning och i samarbete 
med enskilda människor och relevanta organisationer har 
Ålands fredsinstitut skapat både en gedigen kunskapsbas 
och givande utbyten. Ålands fredsinstituts expertis och 
trovärdighet ser vi i intresset för Kastelholmssamtalen där 
temat år 2019 var ”Demokrati, deltagande och det civila 
samhällets roll”, i det breda deltagandet på de återkom-
mande lunchseminarierna, i artiklar som publiceras i väl-

renommerade internationella tidskrifter, i förfrågningar 
om samarbeten, och i de otaliga besöken där besökarna 
vill lära sig om olika delar och aspekter av Ålandsexem-
plet. Vi ser det också i det ökande antal inbjudningar att 
delta i seminarier, möten och diskussioner utanför Åland. 
Fredsinstitutet tar Ålandskunskap till världen och tar 
inblickar om den stora världen till Åland i syfte att främja 
en fredlig samhällsutveckling.   

Samtidigt ser vi hur vikten av samarbeten, lokalt och 
internationellt, ifrågasätts, hur våra samhällen polarise-
ras och verkligheten beskrivs genom överförenklingar. 
Brådska, isolering, nationalism, polarisering och förakt 
för oberoende forskning är farliga ingredienser för den 
demokratiska utvecklingen och för freden. Därför är jag 
glad att Nätverket för hållbar kunskapsutveckling (KUT-
nätverket) har fortsatt det goda samarbetet, att Ålands 
medlingsbyrå har stärkts, och att arbetet med en planerad 
demokratiantologi har mynnat i stimulerande och gi-
vande diskussioner under 2019 inom forskargruppen som 
medverkar. Samarbeten och kunskap tar tid, men ger goda 
resultat. Glädje i (sam)arbetet, kunskapstörst och målet 
om en fredligare värld är våra ständiga drivkrafter. 

Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör

År 2019 visar att grundarbete tar tid men ger goda resultat. Året har fört med sig 
spännande möten och samarbeten för fredsinstitutet och resulterat i ny kunskap.  

Direktören om året som gått

Direktör Sia Spiliopoulou Åkermark (uppe till vänster) tillsammans med organisationssekreterare Mirjam 
Lukola (nere till vänster och hennes företrädare Justina Donielaite i Vilnius, Litauen.
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Ålands fredsinstitut är en stiftelse som leds av en styrelse som 
utses på tvåårsmandat. I april 2019 hölls styrelseval för man-
datperioden april 2019 till april 2021. Två medlemmar valde att 
avstå från återval, vice ordförande Ulla Backlund samt ledamot 
Kenneth Gustavsson. Ledamot Christian Pleijel hade avgått tidi-
gare under mandatperioden.  Således fanns det behov för tre nya 
ledamöter. På valberedningens förslag valdes rektor  Marcus Ko-
skinen-Hagman, ambassadör Anders Lidén och forskare Hanna 
Ojanen in i styrelsen. Roger Nordlund fortsatte som ordförande 
och Katarina Fellman valdes till viceordförande. 

Styrelsen har sammankommit fem gånger under året och de nya 
ledamöterna har fått bekanta sig med fredsinstitutets forskning och 
övrig verksamhet. De nya styrelseledamöterna har generöst bidra-
git med sina kunskaper, erfarenheter och kontakter. 

Nya ledamöter i styrelsen

Fredsinstitutets styrelse har möte. Från vänster: Hanna Ojanen, An-
ders Lidén, Lia Markelin (på skärmen), ordförande Roger Nordlund, 
Nina Fellman, Katarina Fellman och Marcus Koskinen-Hagman.

Forskarrådets 
ordförande Gunilla 
Herolf

Fredsinstitutets forskarråd
Fredsinstitutets forskarråd fattar beslut om den 
vetenskapliga inriktningen och har en kvalitets-
säkringsfunktion för fredsinstitutets forskning. 
Forskarrådet har under 2019 bestått av Gunilla 
Herolf (ordförande), fil. dr, expert i frågor om 
europeisk integration och säkerhetspolitik, 
Kjell-Åke Nordquist, professor i internatio-
nella relationer och Mikael Wigell, docent och 
programdirektör för programmet om Global sä-
kerhet vid Utrikespolitiska institutet i Helsing-
fors. I rådets arbete deltar direktören och rådet 
assisteras av forskningskoordinatorn Petra 
Granholm. Forskarrådet granskar och vägleder 
utvecklingen av den elektroniska vetenskapliga 
tidskriften Journal of Autonomy and Security 

Studies (JASS). Under året har forskarrådet 
hållit två möten.  

Ramen för forskningen på Ålands fredsinstitut 
ges i det forskningsprogram som senast antogs 
för åren 2018-2021 och forskningen har en central 
ställning i fredsinstitutets verksamhet.  Forsk-
ningen bedrivs i egen regi och i samarbete med 
internationella nätverk av forskare och institu-
tioner. Fokus ligger på frågor om självstyrelse, 
minoriteter och säkerhet med Åland och dess 
särställning som utgångspunkt. Fredsinstitutet 
tillhandahåller kunskap och analys samt fungerar 
som en mötesplats och en arena för dialog inom 
sina kunskapsområden.  

Styrelsens ledamöter
Roger Nordlund, ordförande. Lagtingsledamot, 
tidigare lantråd, vice lantråd och finansminis-
ter i Ålands landskapsregering samt talman i 
Ålands lagting.
Katarina Fellman, vice ordförande. Direktör 
för Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB.
Nina Fellman. Lagtingsledamot och tidigare 
minister i Ålands landskapsregering. Tidigare 
chefredaktör för tidningen Nya Åland. 
Marcus Koskinen-Hagman, Fil. dr. i teologi och 
religionsvetenskap, rektor vid Ålands lyceum. 
Anders Lidén. Ambassadör och tidigare  utrikes-
råd vid Sveriges utrikesdepartement, har bl.a. varit 
chef för Sveriges FN-delegation i New York.
Göran Lindholm. Jurist, tidigare VD för 
Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag.
Lia Markelin. Fil.dr. Samhällsanalytiker vid 
tankesmedjan Magma i Helsingfors. 
Hanna Ojanen. Jean Monnet-professor vid Tam-
merfors universitet och docent i internationell 
politik vid Helsingfors universitet. 
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Fredsinstitutets forskning

Under 2019 har forskningen bedri-
vits huvudsakligen inom ramen för 
följande projekt: 

En demokratiantologi 
Ålands fredsinstituts direktör har ta-
git initiativ till en antologi om demo-
kratins utveckling och förutsättningar 
på Åland. Antologin för samman 13 
författare och forskare med anknyt-
ning till Åland och från olika veten-
skapsgrenar, däribland tre av freds-
institutets medarbetare. Arbetet med 
antologin stärker forskningsmiljön på 
Åland och bidrar till kunskapsutveck-
lingen på fredsinstitutet och Åland. 
Forskarna har träffats två gånger 
under 2019 och flera texter är redan 
långt framskridna. Fredsinstitutets 
forskare skriver om rättssäkerhet 
och tvistelösning (Sia Spiliopoulou 
Åkermark), internationalisering av 
Åland över tid (Susann Simolin) och 
om medling på restorativ grund som 
möjlighet till demokratiskt deltagande 
(Petra Granholm). Ålands fredsinsti-
tut samarbetar med Ålands museum 
i utformningen av boken på sätt likt 
det som möjliggjorde boken ”Utpost, 
mellanland, brygga” (2009). 

Ålandsexemplet i internationell kon-
fliktlösning 
Det så kallade ”Ålandsexemplet” med 
dess tre komponenter – självstyrelsen, 
språk- och kulturskyddet samt demi-
litariseringen och neutraliseringen 
– har visat sig intressant som inspi-
rationskälla och verktyg i konflikt-
lösningsprocesser i många delar av 
världen. Fredsinstitutets medarbetare, 
Susann Simolin, har under 2019 
arbetat vidare med att systematiskt 
kartlägga var i världen och på vilket 
sätt Ålandsexemplet har använts. 
En rapport på engelska publiceras 
i början av år 2020 inom ramen för 
fredsinstitutets rapportserie.      

En utredning om EU:s betydelse för 
Åland 
Åland har snart varit en del av Euro-
peiska unionen i 25 år. Ålands freds-

Forskningen har en central ställning i fredsinstitutets totala verksamhet. Forskning, ana-
lys, utbildning, dialogmöten och information utgör en helhet som bidrar till fredlig sam-
hällsutveckling, konfliktlösning och konfliktförebyggande.   

institut har fått i uppdrag av Ålands 
landskapsregering att i samarbete med 
ÅSUB utreda EU-medlemskapets 
betydelse för Åland. Arbetet påbörjas 
senhösten 2019 och genomförs huvud-
sakligen under 2020. Resultat ska pre-
senteras i seminarier och delrapporter 
och projektet avslutas år 2021.        

Publikationer  
Utöver publiceringen av tidskriften 
JASS har Ålands fredsinstituts med-
arbetare publicerat ett flertal artiklar, 
vetenskapliga och populärveten-
skapliga under året. Sia Spiliopoulou 
Åkermark publicerade artikeln Mul-
tiple Paths to Territorial Autonomy: 
Examples and Conceptual Underpin-
nings i ett samlingsverk redigerat av 
Olgun Akbulut och Elçin Aktoprak, 
Minority Self-Government in Europe 
and the Middle East (Brill, 2019).   

Under året har flera nya forsk-
ningsresultat från projektet Ålands 
demilitarisering i en allt mer milita-
riserad värld publicerats och presen-
terats lokalt och internationellt. Pirjo 
Kleemola-Juntunen har publicerat 
boken The Åland Strait (Brill förlag, 
2019). Sia Spiliopoulou Åkermark 
har publicerat artikeln Old Rules and 

New Technology: Drones and the 
Demilitarisation and Neutralisation of 
the Åland Islands (i Finnish Yearbook 
of International Law, vol 25, 2014-
2015 publicerad 2019).

Sia Spiliopoulou Åkermark, Pirjo 
Kleemola-Juntunen och Tatu Hytti-
nen skrev artikeln Life on the Border: 
Dealing with Territorial Violations 
of the Demilitarised and Neutralised 
Zone of the Åland Islands som publi-
cerades i Nordic Journal of Interna-
tional Law 2019 (vol. 88, Issue 2).  

Forskarnätverket RECAST
Ålands fredsinstitut deltar fortsatt i 
forskarnätverket RECAST (Reapp-
raising Intellectual Debates on Civic 
Rights and Democracy in Europe) 
som leds av Universitetet i Málaga 
och stöds genom EU:s COST-pro-
gram. En tvärvetenskaplig doktorand-
kurs ordnades inom detta nätverk i 
november 2019 i Aten. Kursen hade 
tema ”Politics, the rule of law and fa-
cets of democracy” och 20 doktoran-
der från olika delar av Europa deltog 
tillsammans med sju föreläsare från 
olika vetenskapliga traditioner.     
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n 26.2 Fredsinstitutet höll work-
shop om institutets verksamhet och 
Ålandsexemplet för blivande Ålands-
guider, omkring 20 personer.
n 28.2 Besök av mycket engage-
rade studenter från Ålands lyceums 
hållbarhetskurs. Fredsinstitutets och 
medlingsbyråns verksamheter och 
dess hållbarhetsarbete presenterades. 
n 14.3 Besök av cirka 50 studenter 
från Uppsala universitets institu-
tion för freds- och konfliktforskning 
under ledning av professorerna Isak 
Svensson och Peter Wallensteen.
n 24.4 Organisationssekreterare Mir-
jam Lukola deltog i Finlands fredsför-
bunds vårmöte i Helsingfors. 
n 29-30.3 Nordiska fredsorganisatio-
ner träffades i Mariehamn, Åland på 
initiativ från Finlands fredsförbund. 
Fredsinstitutet stod som värd och 
samtalen fokuserade på vikten av ett 
Norden utan massförstörelsevapen. 
n 27.5 Elena Cuijuclu, forskare från 
Moldavien som gästforskat vid 
TAPRI i Tammerfors kom på besök. 
n 7.6 Dr. Kevin Sobel-Read, Senior 
Lecturer, Deputy Dean, Director of 
Teaching and Learning, Newcastle 
Law School, Faculty of Business and 
Law, The University of Newcastle, 
Australien besökte institutet.
n 10.6 Sveriges riksdags vicetalman 
Kerstin Lundgren och riksdagsdirek-
tör Ingvar Mattsson besökte Ålands 
lagting och fredsinstitutet. Med på 
besöket var också Islands ambassadör 
i Finland, Árni Þór Sigurðsson, och 
Nils Erik Eklund, honorärkonsul för 
Island på Åland. 
n 14.6 Lena von Knorring från 
Ålandskontoret i Helsingfors kom på 
besök med 10 internationella ”Alum-
ni- journalister”, dvs journalister som 
varit i Finland tidigare på inbjudan av 
utrikesministeriet. 
n 18.6 Besök av Benjamin Ulbricht, 
präst inom Svenska kyrkan på Got-
land för diskussion om planer för ett 

Besök och möten med forskare, 
diplomater och studerande
Fredsinstitutet tar emot diplomater, journalister, forskare och tjänstemän från när och 
fjärran som vill veta mer om Ålandsexemplet och institutets forskning och verksamhet. 
Här är några exempel.

16.9.2019 Fredsinstitutet fick besök av Kin Yuen Ip, lagstiftningsråd från Hong 
Kong, som bland annat intresserar sig för relationer mellan självstyrda områ-
den och staten.

16.-17.9.2019 EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik besökte Åland, 
och fick bland annat höra Sia Spiliopoulou Åkermark presentera forskning om 
Ålandsexemplet. Ungefär 70 ambassadörer från medlemsländerna deltog.

fredscentrum på Gotland. 
n 3.9 Anställda vid Statskontoret, 
myndigheten för effektiv statsförvalt-
ning i Sverige, fick en introduktion 
till Ålandsexemplet.
n 5.9 Ålandsexemplet presentera-
des för en grupp från Turku United 
Nations Association (TYKy) som är 
en icke-vinstdrivande, nationell och 
politiskt obunden ungdomsorganisa-
tion.
n 5.9 Besök av ledamöter i Sveriges 

riksdags konstitutionsutskott.
n 19.9. Fredsinstitutet fick besök av 
Sveriges riksdags svensk-åländska 
vänförening. 
n 3.10 Fredsinstitutets personal träf-
fade medlemmar i PRO Stockholm 
som besökte Åland på inbjudan av 
Sveriges generalkonsul Claes Ham-
mar och med ambassadör Anders 
Lidén, ledamot i fredsinstitutets 
styrelse, som reseledare.
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Autonomi, gränser och hållbarhet  
diskuterades i Wien, Gibraltar och Aten

n Den 14.2 talade Fredsinstitutets 
direktör och docent i folkrätt Sia Spi-
liopoulou Åkermark vid Stockholm 
Center for International Law and Jus-
tice vid Stockholms universitet med 
rubriken: ”Minorities on the Border 
between International and Constitu-
tional Law”. 

n Den 15.2 deltog Sia Spiliopoulou 
Åkermark vid symposium på Swe-
dish Collegium for Advanced Study 
(SCAS) vid Uppsala universitet. 
Hennes presentation hade rubriken: 
”Universality and Particularity in 
Law – What ways ahead?”.

n Den 16.4 höll Susann Simolin ett 
internt seminarium om sin forsk-
ning om Ålandsexemplet vid Eu-

rac Research i Sydtyrolen, Italien. 
Seminariet avslutade en tvåveckors 
forskningsvistelse vid Institutet för 
minoritetsrättigheter, med finansie-
ring från EU-programmet Horizon 
2020 - COST Action - RECAST 
- Reappraising Intellectual Debates 
on Civic Rights and Democracy in 
Europe.

n Den 2.5 presenterade forskingskoor-
dinator Petra Granholm Ålandsexem-
plet och bärkraft-nätverket via skype 
för seminariet “Law, Arts and Island 
Resilience: A Journey starting in 
Uist”, som ordnades i Glasgow.

n Den 6-7.5 deltog Sia Spiliopou-
lou Åkermark i European Regional 
Forum on Education, Language and 

the Human Rights of Minorities som 
ordnades vid Europaparlamentet i 
Bryssel. Forumet ordnades för att ge 
kunskap och inspiration åt FN:s spe-
cialrapportör i minoritetsfrågor.

n Den 3-4.6 deltog Sia Spiliopoulou 
Åkermark i konferensen “Versailles 
and Rights: A Centenary Appraisal” 
på inbjudan av Helsinki Collegium 
of Advanced Study och professor 
Jeremy Smith. Sia talade om ”The 
Åland Islands Solution in Context”.

n Den 4-5.7 deltog Sia Spiliopoulou 
Åkermark i en workshop i Leipzig 
om ett projekt för handboken  “Inter-
national Law and History: Eastern 
Europe in a Global Perspective” där 
hon bidrar med perspektiv på mino-

Fredsinstitutets personal medverkar på förfrågan i seminarier arrangerade av universitet, 
myndigheter och organisationer runt om i världen. 

Den 8-9.11 talade Sia Spiliopoulou Åkermark om ”Language Rights and Human Rights, with Special Respect to Langu-
age Legislation in Finland and Åland” vid konferensen ”Sprachenvielfalt in Europa: Fallbeispiel Finnlandschwedische 
Kultur und Sprache” som ordnades av Universität Wien genom professorerna Johanna Laakso och Mikko Kajander vid 
Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Finlands ambassad i Wien och ambas-
sadör Pirkko Hämäläinen gav sitt stöd till konferensen och höll en mottagning i residenset. Från vänster: Sia Spilio-
poulou Åkermark; Sören Lillkung, VD för Svenska kulturfonden; Birgitta Busch, Wiens universitet och Yvonne Bindrim, 
Universitetet i Greifswald.
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Den 15-19.1.2019 deltog Susann Simolin i konferensen ”100 years after the Paris Peace Conference - A Comparison of 
four Regions” som ordnades av parlamentet i den tyskspråkiga gemenskapen i Belgien. Seminariet behandlade fyra 
regioner där gränserna ändrats med nya språkliga minoritetssituationer som följd; Åland, Alsace, Sydtyrolen och den 
tyskspråkiga gemenskapen i Belgien. Simolin talade under rubriken ”The Åland Islands and their Particular Position 
in Finland”. 

Susann Simolin (till höger på första raden) deltog 3-5.11 i en konferens i 
Moldavien arrangerad av EURAC Research och CMI; “Advancing Good Go-
vernance through Decentralization, Autonomy and Accommodation of Mino-
rity Groups”. Hon talade tillsammans med Elisabeth Alber, senorforskare vid 
Eurac Research på temat “Relations with the Centre: The Autonomies of South 
Tyrol and the Aaland Islands”.

Petra Granholm stannade på kontoret och deltog genom zoom i det första vir-
tuella toppmötet för ö-intresserade i oktober 2019 med en presentation på te-
mat ”A Bottom-up, Inside-out Sustainability Process on the Islands of Peace”.

riteter, självstyrelser och 1856 
års demilitariseringskonvention. 
Projektet drivs av Leibniz-Insti-
tut für Geschichte und Kultur des 
östlichen Europa (GWZO).   

n Den 24-26.8 öppningstalade 
Petra Granholm om Ålandsex-
emplet och fred samt höll en 
workshop på ReGeneration 2030 
Summit ”Changing Climate, 
Changing Lifestyles” som ordna-
des på Åland.
 
n Den 12-14.9 deltog Sia Spilio-
poulou Åkermark i den årliga 
konferensen som ordnas av Eu-
ropean Society of International 
Law. I år var temat: ”Sovereig-
nity: a concept in flux?” och dis-
kussionerna ägde rum vid Atens 
universitet.

n Den 26-28.9 deltog styrelse-
ledamot Göran Lindholm och 
informationsansvariga Susann 
i ett symposium om gränser vid 
Gibraltar Garrison Library i 
Gibraltar. Ett tiotal forskare pre-
senterade sitt arbete om gränser i 
relation till bland annat Gibraltar, 
Nordirland, migration och Brexit. 
Göran presenterade Ålands 
självstyrelse och Susann talade 
om hur Ålands gränsers läge och 
funktion - som förändrats genom 
historien - är kopplade till och 
har effekter för bland annat upp-
delningen av makt och relationen 
mellan självstyrelsen och staten, 
användning och begränsning av 
militärt våld, skydd av språk och 
kultur samt uppfattningar om 
identiteter. Från Åland deltog 
också lagtingets talman Gun 
Mari Lindholm. 



10

Kastelholmssamtal om demokrati, 
deltagande och civilsamhällets roll
”Demokrati, deltagande och det civila samhällets roll” var temat för årets Kastelholmssam-
tal som ägde rum den 28 mars. 

Bilder: Patricia Holmberg
Från vänster samtalens beskyddare president Tarja Halonen, talarna Pär Stenbäck, Maud Olofsson, Göran Djupsund 

och Li Bennich-Björkman samt moderatorn Sia Spiliopoulou Åkermark.

Kastelholmssamtalen 2019 hölls 
torsdagen den 28 mars med temat 
”Demokrati, deltagande och det civila 
samhällets roll”. Årets samtal inled-
des med en diskussion på Kastel-
holms slott där samtalens beskyddare, 
Finlands tidigare president Tarja 
Halonen diskuterade årets tema med 
en panel bestående av Maud Olofs-
son, tidigare näringsminister, riks-
dagsledamot och vice statsminister 
i Sveriges regering; Pär Stenbäck, 
tidigare minister i Finlands regering, 
riksdagsledamot och partiordförande 
för Svenska folkpartiet; Li Bennich-
Björkman, Skytteansk professor i väl-

talighet och statskunskap vid Uppsala 
Universitet samt Göran Djupsund, 
professor i statsvetenskap, valkom-
mentator och tidigare rektor vid 
Åbo Akademi i Vasa. Moderator för 
samtalet var fredsinstitutets direktör, 
docent Sia Spiliopoulou Åkermark.

Den andra delen av Kastelholms-
samtalen bestod av ett rundabords-
samtal på Smakbyn. President Halo-
nen, Maud Olofsson, Per Stenbäck, 
Göran Djupsund och Li Bennich-
Björkman deltog även vid detta sam-
tal, som inleddes med att två kom-
mentatorer delgav sina reflektioner av 
samtalet i slottet. Kommentatorer var 

Moa Lindqvist, doktorand i utbild-
ningssociologi, Uppsala Universitet, 
som forskar om högre utbildning, 
och Lotta Angergård, statsvetare och 
vikarierande verksamhetsledare vid 
Rädda Barnen. Susann Simolin, in-
formationsansvarig vid fredsinstitutet 
var moderator. 

Årets tema, ”Demokrati, deltagande 
och det civila samhällets roll”, är an-
geläget att diskutera i en tid då många 
anser att demokratin är ifrågasatt eller 
försvagad. Kastelholmssamtalen 2019 
berörde frågor som: Vilken är demo-
kratins kärna idag? Vilka är demo-
kratins viktigaste väktare? Vad gör en 
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demokrati vital och hållbar? Hur kan 
demokrati och globalisering samsas? 
Vilken roll kan civilsamhället spela?

Kastelholmssamtalen vill bidra till 
nyansering av pågående fredspolitiska 
och säkerhetspolitiska debatter, genom 
att ge utrymme för diskussioner om 
långsiktiga perspektiv och bredare 
sammanhang framom dagsaktuella 
fenomen och akuta kriser. Samtalen 
ska vara ett forum för dialog, sna-
rare än debatt, där kunniga talare får 
frihet och ges tid för att reflektera 
tillsammans. Rundabordssamtalet ger 
utrymme för allmänheten att möta och 
diskutera med politiker och experter i 

en avslappnad miljö. Ålands fredsin-
stitut vill med samtalen lyfta fram ett 
fredsperspektiv genom att identifiera 
och diskutera lösningar och möjlig-
heter till fredlig samexistens mellan 
länder och regioner.

Kastelholmssamtalen 2019 ge-
nomfördes med stöd från Ålands 
landskapsregering, Ålands lagting, 

Sveriges generalkonsulat i Marie-
hamn, Nordens Institut på Åland, 
Kulturfonden för Sverige och Finland 
samt Åland Convention Bureau.

Slottssamtalet livestreamades i 
samarbete med NIPÅ och kan ses i 
efterhand. Länk finns på www.peace.
ax. Där finns också sammanfattande 
texter om samtalens innehåll.
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Diskussionen om EU:s så kallade 
demokratiska underskott har varit 
långvarig och fört med sig olika typer 
av förändringar inom unionen. På ett 
öppet lunchseminarium med temat 
”Lider EU av ett demokratiskt under-
skott?”, diskuterade Rosas kritiken 
om det demokratiska underskottet och 
EU:s beslut och förmåga att möta den.

Senare på dagen talade Rosas på 
ett symposium inför inbjuden publik, 
främst bestående av tjänstemän och 
politiker inom landskapsregeringen 
och lagtinget, om ”EU-rätten och 
nationell rätt: två sidor av samma 
mynt?”. Bland annat berörde han 
frågan om hur relationen mellan EU-
rätten och de nationella rättsordning-

arna ser ut idag, och hur självstyrda 
regioners ställning påverkas av denna 
relation.

Det var tredje året i rad som Ålands 
fredsinstitut arrangerade ett höst-
symposium. Vid sitt 25-årsjubileum 
2017 ordnade Ålands fredsinstitut 
symposiet ”Åland - ett framtidsper-
spektiv”. År 2018 ordnades symposiet 
”Collective Security, a Rules-Based 
International Order and the Åland 
Islands” samt det öppna seminariet 
”Demilitarisering och tillit - fallen 
Åland och Svalbard”.

Årets symposium utgjorde upp-
start för en utredning om vad EU 
har inneburit för Åland, som Ålands 
fredsinstitut genomför i samarbete 

med ÅSUB på uppdrag av Ålands 
landskapsregering. Under Allan Ro-
sas besök på Åland tillkännagavs att 
han åtagit sig att vara rådgivare för 
EU-projektet. 

Allan Rosas var domare vid EU-
domstolen (2002-2019) och var innan 
dess rådgivare och vice generaldirek-
tör vid EU-kommissionens rättstjänst 
(1995-2001). Före dessa europeiska 
uppdrag var han innehavare av den 
Armfeltska professuren i statsrätt och 
folkrätt vid Åbo Akademi. Euro-
peiska kommissionen har nyligen 
utnämnt Allan Rosas till en av tre 
ledamöter i den kommitté som ger 
EU-kommissionen råd i etiska frågor.

EU-domare Allan Rosas bjöd på 
föreläsningar och projektråd

Den 12 november fick Åland och fredsinstitutet besök av Allan Rosas, just innan han av-
gick från sin post som domare vid EU-domstolen. På ett öppet lunchseminarium och ett 
symposium med inbjudna åhörare fick den åländska publiken ta del av hans långa erfaren-
het av rättsliga frågor i Finland och EU.
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Först ut för året var professor Jan 
Sundberg, professor emeritus i stats-
lära, som den 23 januari talade om 
”Det åländska självstyrets kvaliteter” 
utifrån aktuell forskning. Den 12 
mars var temat mer globalt, då Marie 
Allansson, informatör vid institutio-
nen för freds- och konfliktforskning 
vid Uppsala universitet, talade under 
rubriken ”Blir världen fredligare eller 
mer våldsam?”. Allansons föreläs-
ning presenterade aktuella trender 
vad gäller väpnande konflikter och 
organiserat våld, med avstamp i Upp-
sala konfliktdataprogram, ett datain-
samlingsprogram med fokus på både 
organiserat våld och arbete för fred. 

Den 8 maj talade Jonny Andersen, 
medarbetare på fredsinstitutet och 
fritidspolitiker, bland annat är han 
Ålands representant i styrelsen vid 
Svenska Finlands Folkting. Han ta-
lade under rubriken ”Hur står det till 
med svenskan i Finland? Om Folk-
tinget och dess arbete”. 

Svenska Finlands folkting är en 
lagstadgad organisation som har 
till uppgift att stöda och stärka det 
svenska språkets ställning och kultu-
ren på svenska i Finland. Folktinget 
grundades 1919 och firade därmed 
sitt 100-årsjubileum under år 2019. 

Maria Ackrén, politices doktor 
från Åbo Akademi och lektor i poli-
tologi vid Ilisimatusarfik/Grönlands 
Universitet, talade den 29 augusti 
om ”Paradiplomati i Nordatlanten 
och Arktis”. Paradiplomati har blivit 
en strategi för självstyrda områden 
att få sina röster hörda i internatio-
nella sammanhang. Paradiplomati 
betyder att de självstyrda områ-
dena har sina egna representationer 
utomlands och för sin egen utrikes-
politik även om de är underordnade 
metropolmakten. 

Den 24.10, på FN-dagen, talade 
fredsinstitutets direktör, Sia Spilio-

ka näringslivet i förhållande till det 
finländska. 

Sist ut för året var tidigare EU-do-
maren Allan Rosas, som talade både 
på ett öppet lunchseminarium och ett 
symposium för inbjuden publik, läs 
mer om det på förra sidan. 

Paradiplomati, ekonomi och 
hybridhot på lunchmenyn
De sju öppna lunchseminarier som ordnades i Mariehamn under året serverade en varie-
rande meny, med teman som sträckte sig från det lokala till det globala och även koppling-
arna däremellan.

poulou Åkermark under rubriken 
”Hybridhot – hur påverkar de Ålands 
demilitarisering och neutralise-
ring?”. Hybridhot har definierats 
som en blandning av konventionella 
och okonventionella metoder (dvs. 
diplomatiska, militära, ekonomiska 
och tekniska) som kan användas av 
statliga eller icke-statliga aktörer för 
att uppnå specifika mål – ofta i en 
gråzon mellan krig och fred. 

Nästa talare var Edvard Johans-
son, ekonomie doktor från Svenska 
handelshögskolan, biträdande 
professor i nationalekonomi vid 
Åbo Akademi och tidigare rektor 
för Ålands högskola. Den 9 okto-
ber talade han om “Små ekono-
mier och globala trender - hur kan 
Åland möta framtiden?” Föredraget 
baserades på nationalekonomisk 
forskning om bland annat globali-
sering och digitalisering samt ännu 
opublicerade resultat om det åländs-
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Under evenemanget Alandica Debatt höll nätverket för 
hållbar kunskapsutveckling på Åland i trådarna för ”Kun-
skapens kväll”, där tre paneler samtalade om kunskapens 
och forskningens betydelse för samhällslingen. 

Kunskapens kväll med samtal 
om forskningens betydelse

Det välbesökta evenemanget samlade 
tre olika paneler i Alandicas foajé på 
kvällen den 10 juni och ramades in av 
skön musik framförd av Richard och 
Milton Palmer.

Panelerna hade temana ”Demo-
krati och miljö – mellan förnuft och 
känsla”, ”Teknik och samhälle” och 
”Vadå kunskap?” och lät publiken 
bekanta sig med det stora utbud av 
olika sorters kunskap som bidrar till 
det åländska samhället.

Medverkande forskare och exper-
ter var: Katarina Fellman, Ålands 
statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB); 
Mats Löfström, riksdagen; Torbjörn 
Åkermark, Inficon; Erika Boman, 
Högskolan på Åland; Florian Haug, 
Högskolan på Åland; Marcus Ko-
skinen-Hagman, Ålands lyceum; 
Annette Höglund, Optinova; Niklas 
Stenbäck, Ålands landskapsregering; 
Agneta Eriksson Granskog, Hög-

skolan på Åland och Janne Holmén, 
Uppsala universitet. Moderatorer 
var Sia Spiliopoulou Åkermark, 
Ålands fredsinstitut; Jouko Kinnu-
nen, ÅSUB; Petra Granholm, Ålands 
fredsinstitut och Hanna Hagmark, 
Ålands sjöfartsmuseum.

Kunskapens kväll ordnas av Nät-
verket för hållbar kunskapsutveck-
ling på Åland (KUT-nätverket), som 
initierades hösten 2018 av fredsin-
stitutets direktör. ÅSUB, Ålands 
högskola, Sjöfartsmuseet och Ålands 
landskapsregering deltar i nätverket 
tillsammans med Ålands fredsinsti-
tut. Nätverket har träffats fyra gånger 
under året och deltagit vid ytterli-
gare tre möten och seminarier om 
kunskapsutveckling och forskning 
på Åland. Nätverket har som mål att 
stärka forskningsmiljön på Åland 
och skapa intresse och förståelse i 
samhället om forskning.
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Fredsinstitutets elektroniska tidskrift JASS gavs ut i en 
tredje volym under 2019. Det första numret publicerades 
i juni med två granskade artiklar av Hasan Akintug, om 
sannfinländarnas retorik kring svenska språket i Finland 
samt Mauricio Romero Vidal och Juan David Niño om 
afroättlingars och ursprungsfolks deltagande i den konsti-
tutionella processen i Colombia.  

Det andra numret var ett temanummer på temat ”självsty-

relse”. Det innehöll en granskad artikel av Maria Ackrén och 
Jan Sundberg om regionala partiers roll i nordiska självsty-
relser samt två research notes av Felix Schulte som gjort en 
bibliometrisk analys av självstyrelseforskningen och Marc 
Röggla som skrivit om Sydtyrolens participatoriska process 
för konsensus runt självstyrelselagsrevisionen. Därtill inne-
höll det andra numret 2019 en kommentar om demonstratio-
nerna i Hong Kong av Jennifer Eagleton. 

Självstyrelse, språk och deltagande 
behandlades i e-tidskriften JASS

Den engelskspråkiga nätkursen ”Territorial Autonomy as 
a Tool for Diversity Management: Lessons from the Åland 
example” som gavs under hösten 2018 avslutades i januari 
2019. Kursens 13 inskrivna studenter kom från hela värl-
den, nämligen elva olika länder.

Kursens mål är att de studerande ska få en bred kunskaps-
grund för att diskutera territoriella autonomier utifrån flera 
perspektiv, med utgångspunkt i Ålandsexemplet och dess 
komponenter. Syftet med kursen är att öka kunskapen om 
och intresset för territoriella lösningar och Ålandsexemplet 
samt att förmedla fredsinstitutets och andras forskningsre-
sultat. Kursen, som ges på engelska, består av fem moduler 
och diskuterar självstyrelse i relation till bland annat själv-
bestämmande, minoritetsrättigheter och identitet, regional 

integration och konfliktlösning. Även relationen mellan 
självstyrelsen och Ålands demilitarisering och neutralisering 
presenteras och diskuteras interaktivt under kursen. Kursen 
innehåller skriftliga och audiovisuella källor, inspelade före-
läsningar och elektroniska diskussioner. 

Kursen gavs återigen i samarbete med Öppna högskolan 
på Åland. Denna kurs ger 5 akademiska ECTS poäng för 
den som fullföljer alla moment. Utvecklingsarbetet under 
året har inneburit undersökning och anpassning till ny digital 
lär-plattform, när Fronter tas ur bruk i slutet av år 2019. Det 
finns härmed ett behov av nya goda digitala e-plattformar 
på högskolenivå på Åland. Det finns även ett behov för både 
enklare och svenskspråkiga motsvarigheter i framtiden, visar 
fredsinstitutets utvärderingar.

E-kursen om territoriell autonomi utvecklas

Fredsinstitutets öppna, elektroniska och kollegialt granskade tidskrift Journal of Autono-
my and Security Studies (JASS) utkom med två nummer under 2019.
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Justina Donielaite  på Nendres jubileum

Svenskspråkiga frivilliga medlare från hela Finland på fort-
bildning i Åbo

Medling är en avgiftsfri, lag-
stadgad tjänst, öppen för alla i 
Finland. Ansvarig myndighet för 
medling i brott och vissa tvister i 
Finland är sedan år 2016 Institutet 
för hälsa och välfärd (THL). På 
Åland har Ålands fredsinstitut 
genom avtal med THL i uppdrag 
att tillhandahålla medlingstjänster genom Ålands med-
lingsbyrå. Medlingen kan ses som ett komplement till en 
rättsprocess och ett sätt för parterna att komma till tals 
och få en förståelse för händelsernas uppkomst och konse-
kvenser.

Ålands medlingsbyrås halvtidstjänst delades fr.o.m. maj 
2019 mellan Petra Granholm, medlingsansvarig på 30 procent 
och Mirjam Lukola, medlingshandledare på 20 procent. Un-
der året har 12 medlare varit aktiva och antalet initiativ som 
inkommit till medlingsbyrån var 59, varav en majoritet gick 
vidare till medling. 

I januari deltog de frivilliga medlarna i den svensksprå-
kiga medlingsdagen i Åbo, för att fortbildas och träffa 
andra svenskspråkiga medlare i Finland. Personalen från 
medlingsbyrån deltog regelbundet i THL-organiserade 
möten både digitalt och personligen. Genom en årlig träff 
som ledde till bättre kommunikation med polis och åkla-
gare ökade antalet ärenden hos medlingsbyrån.

De regelbundna medlarträffarna fördjupade medlarnas 
kunskap om restorativ rättvisa, psykisk ohälsa och våld i 
nära relation. Till medlarträffarna inbjöds även gäster från 
brottsofferjouren, beroendemottagningen och Folkhälsans 
familjerådgivning. Personalen har även träffat Fältarna, 
ungdomshuset Boost och föreläst på sociala linjen på 
Ålands yrkesgymnasium för att sprida information om 
medling.

Genom medling ges parterna i ett brottmål 
eller en tvist möjligheten att äga sin konflikt 
och själva hitta en lösning genom konstruktiva 
diskussioner med hjälp och stöd från frivilliga, 
utbildade och opartiska medlare. 

Ålands medlingsbyrå

Nendre fyllde 20 år
Barbro Sundback, hedersordförande för 
Ålands fredsinstitut, Sia Spiliopoulou Åker-
mark och Mirjam Lukola deltog tillsammans 
med representanter för Emmaus Åland i 
Nendres 20-års jubilemiumsseminarium och 
delägarstämma 25-26 april. Nendre är ett 
icke-vinstdrivande och civilsamhällsbaserat 
dagis och eftis i Vilnius, Litauen.

Ålands fredsinstitut var med och grundade 
Nendre och samarbetet har fortsatt sedan 
dess. Flera donatorer på Åland och andra 
regioner bidrar regelbundet till dagisets verk-
samhet.
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Fredsfast AB

Fredsinstitutets ekonomi 2019

Ålands fredsinstituts helägda dotterbolag Fredsfast AB 
har under verksamhetsåret fortsättningsvis genomfört 
planerade underhållsarbeten på gårdshusets fasader i 
enlighet med bolagets renoveringsplan. 

Under verksamhetsåret har några lokaler bytt hyres-
gäster vilket medfört ett visst inkomstbortfall i samband 
med att det uppstått perioder med tomma lokaler. 

Styrelsen för Fredsfast AB har varit sammansatt av 
ordförande och tillika verkställande direktör för bolaget 
Roger Nordlund, Barbro Sundback och Bror Myllykoski.  

Erika Sjölund, GR, har varit bolagets revisor. 
Ordinarie bolagsstämma hölls i Ålands fredsinstitut 

10.04.2019. 
I samband med bolagsstämman avtackades avgående 

styrelseordförande Roger Jansson med en liten gåva för 
det jobb och engagemang som han avsatt för bolaget un-
der alla dessa år. Gåvan överlämnades av Ålands fredsin-
stituts ordförande Roger Nordlund. 

Den grundfinansiering som Ålands fredsinstitut erhåller 
från landskapet Åland ger stabilitet åt institutets grund-
funktioner. Det möjliggör även utveckling av nya projekt 
och ansökningar om ytterligare medel för forskning och 
olika typer av projekt och satsningar. Ansökningar görs 
för i storleksordningen tre gånger de belopp som slutli-
gen blir beviljade. Under flera år har Ålands fredsinstitut 
betonat vikten av långsiktighet i planeringen och finan-
sieringen för att säkerställa hållbarheten i personalför-
sörjningen och grundfunktionerna. Ett flerårigt avtal för 
åren 2018-2021 mellan Ålands fredsinstitut och Ålands 
landskapsregering säkerställer detta.

Under 2019 har Ålands fredsinstitut erhållit projektstöd 
från bl.a. Kulturfonden för Sverige och Finland, Ålands 
kulturdelegation och Ålands kulturstiftelse. Fredsinstitu-
tet har under året fått ett tvåårigt utredningsuppdrag om 
EU-frågor i samarbete med Ålands statistik och utred-
ningsbyrå (ÅSUB). 

Under året var intäkterna från specifika projekt 70.045 
euro. Kostnaderna för specifika projekt uppgick under 
året till 87.828 euro. Bland projekten kan nämnas Kastel-
holmssamtal 2019, och det mycket uppskattade evene-
manget Kunskapens kväll som arrangerades i samarbete 
med Nätverket för hållbar kunskapsutveckling på Åland 
(KUT-nätverket). 

Intäkterna för kansli och administration uppgick till 
235.456 euro och kostnaderna för kansli och adminis-
tration var 216.697 euro. De totala kostnaderna för år 
2019 var därmed 304.525 euro. De totala intäkterna var 
305.501 euro. Detta innebär att resultatet för 2019 blir ett 
överskott på 976 euro.

Stiftelsen har inte betalat inte ut några arvoden till sty-
relsens ledamöter. Den interna ekonomiadministrationen 
är sedan sommaren 2018 förstärkt med en extern bokfö-
rare som även bistår med bokslutsarbetet. Fredsinstitutets 
ekonomiråd sammanträder cirka en gång per månad för 
uppföljning av institutets ekonomi.

Ålands landskapsregering/PAF 223 500 €      73,2 %
Övriga intäkter*     40 756 €      13,3 %
Institutet för hälsa & välfärd, THL   37 245 €      12,2 %
Ålands kulturstiftelse      3 000 €        1,0 %
Kulturfonden Sverige Finland     1 000 €        0,3 %
Summa    305 501  €      100 %

* Övriga intäkter inkluderar sålda tjänster,  
resekostnadsersättningar, donationer m.m.

Grundfunktioner  216 697 € 71 %
Medlingsbyrån    41 542 € 14 %
Kastelholmssamtal   31 826 € 10 %
E-kurs Ålex      8 817 €   3 %
Seminarier         5 643 €   2 %
Summa   304 525 €           100 %

Intäkter 

Kostnader
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Från vänster: Forskningskoordinator Petra Granholm, ekonom och IT-ansvariga Jonny 
Andersen, organisationssekreterare Mirjam Lukola, praktikant Karoliina Paakkinen, direktör 

Sia Spiliopoulou Åkermark och informationsansvariga Susann Simolin. 

Personal och praktikanter
Året har präglats av kontinuitet och kunskapsutveckling för personalen. Under året har insti-
tutet haft totalt sju praktikanter. Fyra av dem gjorde högskolepraktik, medan de övriga gjort 
språk- eller arbetsprövningspraktik. 

Årets högskole- 
praktikanter

Linn Simonsson

Mirjam Granström

Karoliina Paakkinen

Calle Koskela

Fredsinstitutet har haft låg personalomsätt-
ning under året, vilket stärker kontinuite-
ten och stabiliteten i arbetet. Personalens 
kunskap, trivsel och välmående är av stor 
vikt för resultaten i fredsinstitutets ar-
bete. Därför ges det också möjlighet till 
utveckling och kunskapsinhämtning inom 
det egna arbetsområdet. Regelbundna 
personalmöten, organisationsutvecklings-
dagar och årliga medarbetarsamtal stärker 
informationsflöden och fångar upp hinder 
och problem.

Ålands fredsinstitut har som målsättning 
att det ska vara möjligt för personalen att 
förena ett aktivt och stimulerande arbetsliv 
med ett familjeliv. 

Hållbarhetspolicyn följs upp minst en 
gång per år. En ny konferensanläggning 
underlättar både styrelsens, forskarrådets 
och personalens arbete och främjar kontak-
terna med omvärlden och med fredsinstitu-

tets många nätverk, samtidigt som resor kan 
minskas.

Under året har Ålands fredsinstitut haft 
fyra högskolepraktikanter, varav en genom 
Erasmus+ -programmet, en språkprakti-
kant och en arbetspraktikant. Dessutom 
anställdes en ung sommarassistent under två 
veckor i juli, Jack Hancock.

I början av året praktiserade Marielle 
Fellman, kulturgeograf från Örebro univer-
sitet hos fredsinstitutet. Hon följdes av Linn 
Simonsson från europastudieprogrammet vid 
Göteborgs universitet och Mirjam Granström, 
folkrättsstuderande från Åbo Akademi som 
båda gjorde sin praktik under våren. Under 
hösten praktiserade samhällsvetenskapsstude-
rande Karoliina Paakkinen från Tammerfors 
universitet och Calle Koskela, som studerar 
politisk historia vid Helsingfors universitet. 
Därtill gjorde Iccha Bhandari från Nepal sin 
språkpraktik på fredsinstitutet i november. 



Ålands fredsfond är inrättad av 
Ålands fredsinstitut med ändamål 
att stöda fredsarbete. Räntan på 
fonderade medel kan användas till 
ändamål som styrelsen beslutar om, 
exempelvis finansiering av forsk-
ningsprojekt eller som stipendier 
för gästforskare och praktikanter.

Fredsadresser för gratulation och 
kondoleans finns i banker och  
begravningsbyråer på Åland.

Inbetalning kan göras till:

Ålandsbanken 660100-12 09 154
IBAN: FI22 6601 0001 2091 54
BIC: AABAFI22

Nordea 203218 -22 564
IBAN: FI70 2032 1800 0225 64
BIC: NDEAFIHH

Fredsfonden

Nyhetsbrev
Fredsinstitutet sänder per e-post gratis nyhetsbrev till prenumeranter 
4-5 gånger per år. För prenumeration, registrera dig på www.peace.ax.

Publikationer 

På www.peace.ax kan alla rapporter i rapportserien ”Rapport från 
Ålands fredsinstitut” och vissa andra publikationer laddas ner gratis 
i pdf. Artiklarna som publicerats i e-tidskriften Journal of Autonomy 
and Security Studies kan laddas ner gratis från www.jass.ax. 
Övriga publikationer kan beställas från books@peace.ax. 
Prislista finns på www.peace.ax. 

Besöksmottagande
Fredsinstitutet tar emot grupper eller enskilda politiker, tjänstemän, 
medborgarorganisationer, journalister etcetera med intresse för 
Ålandsexemplets internationella relevans. Grundkonceptet inkluderar 
en presentation av Ålandsexemplet, dess historia, komponenter och 
lärdomar samt Ålands fredsinstituts roll och agenda. Presentationen 
inklusive diskussion tar cirka en timme och erbjuds på svenska eller 
engelska, främst av informationsansvariga och forskningskoordina-
torn. Dessa presentationer är kostnadsfria. För längre eller fördjupade 
föreläsningar och workshops tar fredsinstitutet ut en avgift. 

Bibliotek
Fredsinstitutets bibliotek är specialiserat på litteratur som berör freds- 
och konfliktfrågor, med fokus på minoriteter, självstyrelse och säker-
het samt genusfrågor. Böckerna ingår i den allåländska biblioteksdata-
basen och är tillgängliga för hemlån.

Institutets broschyr finns på svenska, 
engelska och ryska.
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