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2020- ett år vi kommer att minnas

I början på februari deltog jag i öppningen av 
Finlands Riksdag i egenskap av lagtingets talman. 
Under öppningsgudstjänsten i domkyrkan satt jag 
bredvid chefen för utrikesministeriet, Matti Ant-
tonen och vi pratade om Corona-viruset som börjat 
sprida sig i världen. Han sade då att världen hade 
inte lärt sig något av de tidigare smittoutbrotten, 
men den här gången kommer vi nog att lära oss. 
Jag tror att varken han eller jag då förstod vad vi 
allt hade framför oss och hur rätt han skulle få. 

Pandemin som vi fortfarande lever med har satt sin 
prägel på i stort sett allt som sker i världen under år 
2020, i stort och i smått. Alltför många har smit-
tats och alltför många har avlidit pga Covid-19. I 
skrivande stund har vaccineringen påbörjats och 
förhoppningar finns att när sommaren kommer 
skall också det nya normala livet återvända.

Även Ålands fredsinstituts verksamhetsförutsätt-
ningar har förändrats under året och verksamheten 
har blivit mera digital. Personalen vid fredsinstitu-
tet har på ett mycket kreativt, engagerat och kom-
petent sätt lyckats skapa förutsättningar för digitalt 
genomförande av alla de aktiviteter som varit 
planerade. Största utmaningen var Kastelholms-
samtalen om ”Krig, fred och miljö” med Margot 
Wallström som huvudtalare tillsammans med flera 
mycket kompetenta medverkande. Det digitala ge-
nomförandet kan närmast beskrivas som en succé 
och kan i förlängningen leda till att Kastelholms-
samtalen ytterligare kan utvecklas med talare och 
medverkande från den globala arenan.

Fredsinstitutets styrelsemöten, ett lunchsemina-
rium och ett antal temaseminarier har också kunnat 
genomföras digitalt. Vi längtar nog alla efter att få 
träffas fysiskt igen, men samtidigt är det skäl att 
konstatera att pandemins påverkan på fredsinstitu-
tets sätt att arbeta till vissa delar säkerligen kom-
mer att vara bestående. Precis som det kommer att 
vara för många andra verksamheter. Pandemin har 

gjort att digitaliseringen tagit ett jättekliv framåt 
och den stora vinnaren i det sammanhanget blir 
sannolikt miljön.

Pandemin har blottat många svagheter i det interna-
tionella samfundet. När samarbete som mest skulle 
behövas så har istället nationella intressen fått gå 
före. Även det nordiska samarbetet visade sig vara i 
det närmaste obefintligt i inledningen av pandemin. 
Alla nordiska länder valde sina egna strategier för 
att förhindra och minska smittspridningen. Grän-
serna mellan de nordiska länderna har under hela 
mitt liv bara varit ett streck på papperet och ingen-
ting som man behövt tänka så mycket på. För oss 
på Åland som lever parallellt i två länder, konsti-
tutionellt och administrativt i Finland och folkligt/ 
språkligt/kulturellt med Sverige har situationen 
med skarpa gränser fått långtgående konsekvenser, 
både på det ekonomiska och det folkliga planet. 
Här kommer det att finnas utrymme för många 
forskningsprojekt i framtiden. Hur blev det så här 
mellan grannländer och vad kan vi göra bättre 
inför framtiden?
 
Jag har länge drömt om att när Ålands självstyrelse 
firar 100 år skulle det uppmärksammas genom att 
FN placerar någon fredsinstitution på det demili-
tariserade Åland. Detta som en påminnelse om att 
den fredliga och hållbara lösningen av Ålandsfrå-
gan åstadkoms av FN:s föregångare, Nationernas 
förbund. En sådan åtgärd skulle öka kännedomen 
om det s k ”Ålandsexemplet” och därigenom kunna 
fungera som inspiration till fredlig lösning av 
liknande situationer. Världen behöver nu mer än 
någonsin goda exempel.
Fredsinstitutet har konsultativ status inom FN:s 
ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. Ett alterna-
tiv kan också vara att Ålands fredsinstituts status 
ytterligare skulle höjas/breddas inom FN-organisa-
tionen, t ex inom folkrättens område.

Roger Nordlund, ordförande

2020 - ett år vi kommer att minnas 
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Oförutsägbarheten gjorde sig påmind i början 
av året och tog formen av ett litet virus som ser 
ganska vackert ut i mikroskop men är dödligt för 
många människor. År 2020 blir hågkommen som 
pandemins år och saknadens år. 

Vad betyder detta pandemins år för Ålands 
fredsinstitut? Det som lyftes fram i förra årets 
berättelse, nämligen de långsiktiga samarbetenas 
betydelse, sattes på prov. Tack vare just starka 
och mångsidiga samarbeten har fredsinstitutet 
kunnat snabbt anpassa sig till omständigheterna. 
Omställningen av Kastelholmssamtalen 2020 till 
ett helt digitalt evenemang gjordes på två veckor, 
tack vare generositet och god arbetsgemenskap 
inom fredsinstitutet men också i kontakten med 
samarbetspartners, talare och finansiärer. När 
många vill att saker ska fungera, finns det också 
styrka att förverkliga dem. De digitala samtalen 
har nått helt nya målgrupper även utanför Åland 
och mycket av arbetet idag dokumenteras på 
fredsinstitutet youtubekanal.  

Jag ser tillbaka på året 2020 med blandade käns-
lor. Å ena sidan har vi kunnat publicera två nya 
viktiga rapporter i fredsinstitutets rapportserie 
och vi har varit med och arrangerat eller deltagit i 
flera relevanta seminarier och diskussioner. Däri-
bland om kunskapens och forskningens betydelse 
för regioner i samarbete med Nätverket för håll-
bar kunskapsutveckling på Åland (Kut-nätverket), 
om Ålandsexemplets internationella användning 
och om vad EU-medlemskapet har inneburit för 
Åland under de senaste 25 åren. Särskilt glad är 

jag för bildandet av ett nytt Demokratinätverk21 
som lanserades i slutet av året i gemensamt ini-
tiativ mellan Chydeniusstiftelsen, Hanaholmen, 
Lunds universitet och Ålands fredsinstitut. 

Å andra sidan har orosmomenten varit många för 
personalens hälsa, för de praktiska arrangemang-
en i samband med evenemang, för genomförandet 
av forskningsprojekt som bygger på samarbeten 
och samtal, för ekonomin. Oro också över tecken 
på tilltagande nationalistiska drag på flera håll och 
på lynniga och aggressiva stormakter som fort-
sätter rusta upp militärt och som ifrågasätter de 
överenskomna folkrättsliga spelreglerna. Minori-
teter av olika slag är utsatta under sådana omstän-
digheter och det har vi sett också nu. 

År 2020 är även saknadens år. Saknad efter 
leenden utan mask, efter beröring och förtroliga 
samtal, efter konserter och teater, efter besök hos 
släktingar, vänner och kollegor och efter möjlig-
heten att se nya platser och träffa nya människor. 
Men ytterst är år 2020 tacksamhetens år. Vi lever, 
vi får göra våra jobb på nya sätt, var och en av 
oss är viktig och vi bryr oss om freden inte bara 
runt Åland men också längre bort. Ty allt hänger 
samman och vi har inte råd att ge upp. Freden är 
färskvara och återskapas varje dag. 

Sia Spiliopoulou Åkermark
direktör 

Ett år av oro, omställning och tacksamhet
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Wille Valve är ny i styrelsen 
På årssammanträdet i april valdes Wille Valve 
in i styrelsen för Ålands fredsinstitut. Men helt 
ny är han inte. Han har snarare återvänt. 
Valve gjorde nämligen sin högskolepraktik på 
fredsinstitutet och har även varit medlingsan-
svarig på Medlingsbyrån.

Det är nästan helt tomt i lagtingets kafé. På bordet 
står en urdrucken kaffemugg. Wille Valve sitter 
redan bekvämt tillrätta. 

– Det känns bra! Jag blev jätteglad när jag fick 
möjligheten att gå med i fredsinstitutets styrelse 
och fokusera på frågor som jag fortsatt tycker att 
är mycket viktiga. Att satsa på specialiserad kun-
skap är helt rätt och bra för Åland. 

Ut på nätet och i världen

Wille uppfattar fredsinstitutet som en rörlig och 
öppen organisation med stor kunskap och med 
ett intresse att hela tiden utveckla sig. Han tycker 
det är roligt att den andan finns. Under året har 
han på nära håll fått följa med hur fredsinstitutet 
under pandemin digitalisera sin verksamhet allt 
mer – för att nå ut på nätet och i världen. 

Navigera rätt 

Som styrelseledamot hoppas han kunna bidra 
med sina kontakter och nätverk. Telefonen är hans 
viktigaste redskap i jobbet som lagtingsledamot 
och i dessa tider är det extra viktigt att försöka 
underhålla relationerna på något vis, tycker han. 
Trots att man inte alltid kan ses rent fysiskt.
 
–  Jag  bidrar  annars framför allt med två in-
fallsvinklar. Intresset för människan och  min tro 
på samarbeten mellan länder och regioner. Inom 
dessa områden vill jag hjälpa till. Jag ställer mig 
också frågorna: var är vi? Var står vi? Och där 
tänker jag att det gäller att navigera rätt. Att föra 
fram vårt budskap om fred både med hög trovär-
dighet och med hjärta.  

Styrelsens ledamöter 
Roger Nordlund, ordförande. Lagtingsledamot, 
tidigare lantråd, vice lantråd och finansminister 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 ly-
ceum. 

Anders Lidén. Ambassadör och tidigare utri-
kesråd 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.

Ville Walve. Lagtingsledamot och ordförande 
för Ålands delegation vid det parlamentariska 
Österjösamarbetet BSPC. Tidigare specialmedar-
betare vid Europaparlamentet medlingsansvarig 
på Ålands medlingsbyrå och deltidsforskare på 
Ålands fredsinstitut.
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Gunilla Herolf, ordförande. Fil dr, expert i 
frågor om europeisk integration och säkerhetspo-
litik.

Kjell-Åke Nordquist, professor i internationella 
relationer.

Mikael Wigell, docent och programdirektör för 
programmet om Global säkerhet vid Utrikespoli-
tiska institutet i Helsingfors.

Om fredsinstituts forskning 
Forskning och kunskapsutveckling hör till fredsin-
stitutets centrala verksamhetsområden. Forskning-
en utgör tillsammans med seminarier, utbildningar, 
möten, samtal, nätverkskontakter, publikationer 
och information en helhet som bidrar till fredlig 
samhällsutveckling och konfliktförebyggande.

Forskningen på Ålands fredsinstitut bedrivs både 
i egen regi och i samarbete med internationella 
nätverk av forskare och institutioner.  

Fokus ligger på frågor om självstyrelse, minoriteter 
och säkerhet med Åland och dess särställning som 
utgångspunkt. Fredsinstitutet tillhandahåller kun-
skap och analys samt fungerar som en mötesplats 
och en arena för dialog inom sina kunskapsområ-
den. 

Fredsinstitutets forskarråd fattar beslut om den 
vetenskapliga inriktningen och har en kvalitetssäk-
ringsfunktion för fredsinstitutets forskning. Under 
året har forskarrådet hållit två möten.  

Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åker-
mark är forskarrådets sekreterare och personalen 
deltar i arbetet vid behov.

Forskarrådet granskar och vägleder utvecklingen 
av den elektroniska vetenskapliga tidskriften Jour-
nal of Autonomy and Security Studies (JASS) och 
är aktiva i utlysningen och uttagningen för det nya 
gästforskarprogrammet Åland Peace Fellowship, 
som lanseras 2021.  

Forskarrådets ledamöter 
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Detta har vi forskat om år 2020  
Forskningen har försvårats av pandemin, bland 
annat i samband med biblioteks- och arkivbe-
sök, intervjuer och seminarier. Mycket har fått 
ske digitalt och det gäller även projektutveck-
ling, handledning och forskarkontakter. Men 
trots det har vi även fått mycket gjort. 

En stor del av vår forskning har handlat om utred-
ningen om Ålands 25 första år i Europeiska unio-
nen. Ålands fredsinstitut har nämligen fått i upp-
drag av Ålands landskapsregering att i samarbete 
med ÅSUB utreda EU-medlemskapets betydelse 
för Åland. Detta arbetet genomfördes 2020 och 
slutförs under 2021. 

Utredningen består av sex delstudier och innefattar 
både kvalitativa och kvantitativa aspekter. De olika 
delrapporterna fokuserar på utvalda områden av 
särskilt intresse för Åland, såsom deltagande och 
påverkansmöjligheter, miljöfrågor, självstyrda re-
gioners strategier i relation till EU, lagberedningens 
utveckling under EU-rättens påverkan – och den 
fria rörlighetens betydelse för Åland. 

Inom ramen för projektet har vi även ordnat inter-
aktiva digitala arbetsseminarier i seminarieserien 
”25 år i EU - åländska erfarenheter”, där prelimi-
nära resultat presenteras för varje delstudie. 

I december 2020 publicerades rapporten “The EU 
referendums on Åland: An overview of the EU de-
bates in the Åland Parliament during autumn 1994” 
(Rapport no 2 – 2020). Rapporten är skriven av Ha-

san Akintug, doktorand vid Helsingfors universitet 
och tidigare högskolepraktikant på fredsinstitutet, 
och ger en bakgrund till Ålands EU-inträde.  

Ålandsexemplet i internationell konfliktlösning

Fredsinstitutets medarbetare, Susann Simolin, pu-
blicerade under året slutresultatet av sin forskning 
om Ålandsexemplets internationella användning. 
Rapporten “The Åland Example in Use 1990-2019: 
Where, When, How, Why and by Whom?” (Rap-
port no 1 – 2020) redogör för 25 konflikter där 
Ålandsexemplet har använts och analyserar djupare 
åtta av dessa konflikter. Forskningen finansiera-
des av Ålands kulturstiftelse och Ålands lagtings 
jubileumsfond. 

Rapport om integrationsindikatorer 

Rapporten ”Mapping Integration Indicators – A 
reference tool for mapping Ljubljana Guidelines-
based policy” togs fram under året på uppdrag av 
Högkommissarien om nationella minoriteter inom 
OSSE. Ålands fredsinstituts direktör har samar-
betat med forskare på EURAC (Bolzano/Bozen) 
och Universitetet i Heidelberg i framtagningen av 
rapporten. 
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Året i korthet 
29.1 Besök. En grupp från diplomatutbildningen 
vid Finlands utrikesministerium (Kavaku-utbild-
ningen) besökte fredsinstitutet.

11.2 Nätverket bärkraft.ax medaktörsmöte, 
demokratitema på Sveriges generalkonsulat. Petra 
Granholm deltog. 

5.3 Niklas Bremberg förläste på ett lunchse-
minarium om regional separatism och europeisk 
integration, med fokus på Katalonien och Skott-
land. Bremberg är forskare vid universitetet och vid 
utrikespolitiska institutet i Stockholm. 

Personalen har planeringsdag

11.3 Direktör Sia Spiliopoulou Åkermark och 
informationsansvariga Susann Simolin besökte 
Sveriges riksdag, där riksdagens svensk-åländska 
parlamentariska vänförening under ledning av sin 
ordförande, riksdagsledamot Per Lodenius, ord-
nade seminarium om Ålandsexemplets användning 
i världen. Ålands vicelantrådet Harry Jansson och 
generalkonsul Claes Hammar inledde. 

13.3 Direktör Sia Spiliopoulou Åkermark före-
läste i Uppsala om ”Indigenous rights and partici-
pation” för juridikstuderanden vid Uppsala univer-
sitet. 

19.3 Workshop om Ålandsexemplet för stude-
randen på Ålands Lyceum. Fredsinstitutet har 
utvecklat en workshop om Ålands internationella 
ställning och Ålandsexemplets betydelse för freden 
för gymnasielever. Workshopen gavs både digitalt 
och på plats under flera tillfällen under året. 

30.3 Kastelholmssamtalen – Margot Wallström 
och Marja Lehto var årets talare 2020. Årets 
tema var ”War Peace and the Environment”. 

21.4 På årssammanträdet valdes Wille Valve in i 
styrelsen för Ålands fredsinstitut.

29.4 Ålands fredsinstituts direktör Sia Spilio-

poulou Åkermark deltog i ett digitalt semina-
rium vid Accelerator om konst och identitet vid 
Stockholms universitet. Seminariet gick under 
namnet ”Konst + forskning: Mjuka lagar och hård 
verklighet” om modersmålsundervisning och mi-
noritetsspråk.

Under våren hade Sia Spiliopoulou Åkermark 
fått möjlighet att vara gästforskare på deltid vid 
Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 
för att samla material om EU-rättens påverkan på 
självstyrda regioner. 

27.5 Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou 
Åkermark deltog i ett samtal om minoriteter, 
territorium och mellanstatliga relationer i form 
av ett digitalt webinarium av EURAC. Sia disku-
terade krigsretorik och centraliseringstrender i den 
pågående pandemin. De andra talarna var Fran-
cesco Palermo och Sergiu Constantin från Eurac 
Research.

9.6 Firande av Ålands självstyrelsedag. Susanne 
Simolin fick ta emot ett stipendium. 

10.6 Digitalt lunchseminarium: ”Ålandsexem-
plet i internationell konfliktlösning – när, var, 
hur, vem, varför?” Talare Susann Simolin som i 
ett forskningsprojekt granskat arkivmaterial och 
gjort intervjuer för att få reda på i vilka konflikter 
Ålandsexemplet har använts, vilka aktörer som va-
rit involverade i diskussionerna, på vilka olika sätt 
exemplet använts och om det lett till några effekter.

23.7 Besök av Dr prof. Arturas Razbadauskas, 
rektor vid Klaipeda universitet. 

27.8 Direktör för fredsinstitutet Sia Spiliopou-
lou Åkermark medverkade i podcasten Nordic 
Talks och diskuterade bland annat Ålands freds-
instituts arbete, Ålandsexemplet och freden idag. 
Förutom Sia medverkade även Arzu Abdullayeva 
(Azerbaijan) och Elçin Aktoprak (Turkiet). 

14.9 Internt digitalt seminarium för persona-
len på OSSE/HCNM tillsammans med Roberta 
Medda (EURAC) angående Integration Indicators- 
studien.

15.9–23.9 Medborgarsamtal under pandemin: 
hur ska Åland utvecklas?Arrangör: Ålands land-
skapsregering och nätverket bärkraft.ax. Petra 
Granholm deltog som samtalsledare.
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23.9 Forskar-webbinarium med professor Jörn 
Dosch & EURAC .

24.9 Seminarium på Ålands Lagting där Sia Spi-
liopoulou Åkermark och Susann Simolin berättade 
om Ålandsexemplet från bland annat ett internatio-
nellt perspektiv. 

Styrelsemöte

13.10 Seminarieserien ”25 år i EU – åländska 
erfarenheter”, del 1:  Mariehamn – Bryssel – 
Helsingfors. Röster och relationer. Susann Simolin: 
Hur har EU-medlemskapet påverkat Ålands möj-
ligheter till självbestämmande och demokratiskt 
deltagande? Gustav Blomberg: Hur ser Ålands 
närvaro i Bryssel ut?

19.10–8.1.2021 Territorial Autonomy as a Tool 
for Diversity Management – Lessons from the 
Åland Example, e-kurs

22.10 Symposium ”Kunskap och forskning som 
motorer för regional utveckling och innova-
tion”. Arrangör: Nätverket för hållbar kunskapsut-
veckling på Åland (KUT). En konferens med titeln 
”Kunskap och forskning 

21.11 Utexaminering av 17 nya frivilliga med-
lare som under hösten gått Medling och resto-
rativ rättvisa. Arrangör: Ålands medlingsbyrå i 
samarbete med Västra Nylands medlingsbyrå och 
Öppna högskolan på Åland.

18.11 Digitalt seminarium med Friedrich Nau-
mann Stiftung om minoritetsfrågor i Turkiet. 
Direktör Sia Spiliopoulou Åkermark medverkade.

25.11 Seminarieserien ”25 år i EU – åländska 
erfarenheter”, del 2: Ålands utveckling under 
tiden i EU: iakttagelser om befolkning, arbets-
marknad, utbildning och civilsamhället. Kenth 
Häggblom och Jouko Kinnunen, ÅSUBS

30.11 Covid-19 Island Insights Series: Åland 
Islands. Petra Granholm sammanställde Ålands 
bidrag.

30.11 Fredsinstitutet och Fredsfast AB firade 
återinvigningen av husets huvudentré mot Storaga-
tan med några nära gäster. Huvudentrén har varit 
stängd sedan mitten av 1980-talet. Renoveringen 
har möjliggjorts genom stöd från Folke Wick-
ströms minnesfond som delar ut medel för insatser 
som belyser och bevara byggnadskulturen i Marie-
hamn.

1.12 Liz Lindvall började jobba på fredsin-
stitutet. Hon ska vikariera som informatör för 
Susann Simolin, som under 2021 till största delen 
är tjänstledig för doktorandstudier i statsvetenskap 
vid Åbo Akademi.

2.12. Seminarium i Helsingfors som anordnades 
av Svenska Litteratursällskapet kring Ålandsfrå-
gan i vid bemärkelse, firande av Åland 100 år. Su-
sann Simolin talade om Ålandsexemplets använd-
ning i världen.

3–4.12 Sanningskommissionen om Tornedalen 
sammanträdde och Sia Spiliopoulou Åkermark 
deltog. 

7.12 Seminarium om demokratins utveckling 
i Sverige och Finland på Hanaholmen. Ar-
rangerades av Kulturfonden Sverige-Finland & 
Chydenius-sällskapet. Sia Spiliopoulou Åkermark 
talade om minoriteter. Seminariet var kopplat till 
den nystartade demokratinärverket ”Demokrati-
nätverk 21”. 

15.12 Seminarieserien ”25 år i EU – åländska 
erfarenheter” del 3:  ”EU och lagberedningen på 
Åland – vilka lärdomar?”, Sia Spiliopoulou Åker-
mark.

Demokratiforskarna hann mötas i januari.
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Kasteholssamtalen 2020 blev digitala 
Kastelholmssamtal om fred skulle ordnas för 
sjätte gången den 30 mars 2020 på Kastelholms 
slott med temat ”Krig, fred och miljö”. Alla 
talare, moderatorer, resor, tillställningar före 
och efter samtalen var bokade. Anmälningar till 
årets samtal hade kommit in i god tid och slottet 
skulle vara fullsatt. Då slog pandemin till och 
fredsinstitutets personal fick i sista minuten ta 
ställning till att annullera eller att digitalisera 
evenemanget. 

Vi tog beslutet att genomföra samtalen digitalt. 
Konceptet anpassades till ett mera komprimerat 
format, manus för moderatorerna gjordes om och 
marknadsföringen intensifierades. 
Genom goda tidigare samarbeten med Nordens 
Institut på Åland och företaget Audiotrade kunde 
evenemanget ta det nödvändiga ”digitala skut-
tet”. Utmaningen var stor för oss arrangörer, då vi 
inte gjort något liknande förut. Men resultatet var 
lyckat. Det tekniska genomförandet fungerade så 
gott som utan problem. Många upplevde formatet 
tilltalande och många fler än de 100 personer som 
hade anmält sig till slottet, kunde delta både online 
och i efterhand genom att samtalen bandades och 
publicerades på fredsinstitutets hemsida. Samman-
lagt har mer än 300 personer sett samtalen. 

Nya möjligheter att nå fler 

Det som uteblev var känslan av att delta i något i 
en unik miljö - Kastelholmsslott - samt alla samtal 
före och efter. Möten, nya kontakter som skapas av 
att man träffas på plats och har möjlighet att lära 
känna varandra och uppleva varandras närvaro, 
utbyta åsikter. 
Fredsinstitutets personal och styrelse har utvärderat 
det digitala genomförandet och med årets erfaren-
het ser vi nya möjligheter att nå andra grupper, 
särskilt sådana som inte har möjlighet att komma 
till Åland. Årets evenemang var även Kranmärkt.

Talare i slottsamtalen var samtalens beskyddare, 
president Tarja Halonen; Margot Wallström tidigare 
svensk utrikesminister och EU-kommissionär samt 
Marja Lehto, docent i folkrätt, ambassadör och le-
dande sakkunnig vid Finlands utrikesministerium. 
Första delen modererades av docent Sia Spiliopou-
lou Åkermark. Den andra delen - rundabordssam-
talen - modererades av forskningskoordinator Petra 
Granholm och kommentatorerna var Pella Thiel, 
ekolog, systemisk aktivist och kulturell föränd-
ringsagent; Mikael Sjövall, journalist, kommuni-
katör och karriärdiplomat vid utrikesministeriet 
samt Emma Hakala, doktor i politisk historia vid 
Helsingfors Universitet.

Flera av talarna lyfte fram att medvetenheten om 
sambanden mellan fenomenen krig, fred och miljö 
har ökat under senare tid. Det finns en ökad för-
ståelse av krigets miljöskadliga effekter, som inte 
bara består av den direkta användningen av mi-

litära medel eller att kamp om naturresurser kan 
leda till konflikt, utan också av exempelvis militärt 
avfall, trupprörelser i känsliga miljöer och indirekta 
bieffekter som att lag och ordning kollapsar vid 
konflikt och miljöpolitiken därmed avstannar. Pre-
sident Halonen påminde om att sådana effekter inte 
begränsas till tiden då en konflikt pågår, utan de 
är långsiktiga och ihållande, effekterna såväl före, 
under som efter konflikt måsta beaktas. 

Uppfattningen att storskalig miljöförstöring i krig 
kan ses som ett brott mot mänskligheten börjar slå 
igenom inom folkrätten. Sådan miljöförstöring kan 
då beivras som ett internationellt brott, något som 
redan varit aktuellt i Darfur-konflikten. Både Lehto 
och Hakala påpekade att kopplingen mellan frågor 
om krig, fred och miljö har blivit så stark att miljö-
frågor idag ofta tolkas som säkerhetsfrågor.
Miljöfrågor hänger också samman med fred bland 
annat för att vi – som Wallström sade – behöver 
fred för att kunna ta oss an de utmaningar som 
miljöförstöringen medför – och för att som bland 
andra president Halonen påpekade - de resurser 
som går till militär upprustning och krigföring 
istället borde satsas på miljön. 

Rita om vår inre mentala karta

Sjövall beskrev ett paradigmskifte på tre områ-
den – inom politiken där klimatfrågor flyttats från 
marginalen till politikens mittfåra, inom journalis-
tiken, där miljöfrågorna från att ha varit något udda 
som typer i islandströja höll på med blivit något 
som alla måste sätta sig in i, samt i finansvärlden 
och näringslivet i stort, där det inte längre anses att 
miljöhänsyn står i konflikt med business – tvärtom 
är det en möjlighet att kunna både tjäna pengar och 
rädda miljön. 

Både Wallström och Thiel refererade till FN:s 
första stora miljökonferens som hölls i Stockholm 
för snart 50 år sedan och där både principen ”do no 
harm” och begreppet ”ecocide” diskuterades. Ha-
kala skissade tre nivåer där samspelet mellan miljö 
och samhälle kan leda till hot mot säkerhet, liv och 
hälsa. På den lokala nivån drabbas vi av stormar, 
översvämningar eller pandemier, och det är ofta de 
redan mest utsatta människorna som drabbas hår-
dast. På den geopolitiska nivån spelar politiska och 
ekonomiska faktorer in när internationella fenomen 
som migration och konflikt uppstår. 

Talarna påpekade att det ju i och med FN:s globala 
mål Agenda 2030 finns en färdig handlingsplan, 
men åtgärderna för att uppnå målen måste skärpas, 
och för att det ska ske måste vårt tankesätt föränd-
ras ytterligare. Spiliopoulou Åkermark hänvisade 
till KG Hammars ord att vi måste rita om vår inre 
mentala karta för att uppnå fred, och samma sak 
gäller för att vi ska kunna uppnå klimatmålen. 
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Hur har Åland påverkats av EU?
I samband med att Ålands fredsinstitut 
fått i uppdrag av Ålands landskapsre-
gering att i samarbete med ÅSUB utreda 
EU-medlemskapets betydelse för Åland, 
har interaktiva digitala arbetsseminarium 
ordnats under 2020. Vi har kallat semina-
rieserien ”25 år i EU - åländska erfaren-
heter”. Tre sådana seminarier hölls under 
hösten och de finns tillgängliga på fredsin-
stitutets youtubekanal.

Det första seminariet hette ”Mariehamn – 
Bryssel – Helsingfors. Röster och relationer”, 
och hölls tisdagen den 13 oktober klockan 
13.00-15.00 som ett webbinarium på zoom. 
Susann Simolin, informationsansvarig och 
forskare vid Ålands fredsinstitut samt fors-
karstuderande vid Åbo Akademi, och Gus-
tav Blomberg, tidigare assistent för Ålands 
ledamot i Finlands riksdag och numera 
kommundirektör som snart avslutar sina 
magisterstudier i Europakunskap vid Göte-
borgs Universitet – presenterade sina ”halv-
tidsresultat” från var sin delstudie av vad 25 
år av EU-medlemskap har betytt för Åland. 
Efter presentationerna hölls en diskussion 
med en panel bestående av Roger Nordlund, 
Ålands lantråd 1999–2007, nu talman för 
Ålands lagting och Julia Lindholm, som var 
landskapsregeringens representant i Bryssel 
2014-2020. Moderator var Katarina Fellman, 
direktör för ÅSUB.

Arbetsmarknad och civilsamhället 

Del två i seminarieserien om EU var ett 
webbinarium den 25 november med titeln 
”Ålands utveckling under tiden i EU: iaktta-
gelser om befolkning, arbetsmarknad, utbild-
ning och civilsamhället”. 
Medverkade gjorde forskningschef Jouko 
Kinnunen och statistikchef Kenth Häggblom 
från ÅSUB och barn- och diskriminerings-
ombudsman Johanna Fogelström-Duns. 
Diskussionsledare var Sia Spiliopoulou 

Åkermark, fredsinstitutets direktör.

Vilka lärdomar finns för lagberedningen?

Lagberedningen är en viktig men ganska 
okänd del av landskapsregeringen. Lagbe-
redarna har som en uppgift att bereda ut-
kast på ny lagstiftning. Europeiska unionen 
använder sig av gemensamma regler som 
ett centralt verktyg i den europeiska inte-
grationen. Hur har lagberedningen klarat av 
EU-rättens tillämpning sedan 1995? Innebär 
EU-rätten en krympning eller en expansion 
av Ålands behörigheter? På vilket sätt har 
lagberedningsarbetet förändrats över tid? 
Del tre i seminarieserien hade titeln ”EU och 
lagberedningen på Åland – vilka lärdomar?” 
och sändes som webbinarium tisdagen den 
15 december på zoom. Fredsinstitutets di-
rektör Sia Spiliopoulou Åkermark berättade 
om preliminära slutsatser från en kommande 
rapport om lagberedningen och EU och 
diskuterade sedan tillsammans med Gunnar 
Jansson, vice häradshövding, tidigare riks-
dagsledamot och seniorrådgivare för Ålands 
fredsinstitut. Moderator var Wille Valve, 
lagtingsledamot, pol. mag. och styrelseleda-
mot för fredsinstitutet.
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Vad har Åland för behov av kunskap? 
Den 22 oktober 2020 ordnade KUT-nätverket 
(nätverket för hållbar kunskapsutveckling) 
en konferens på Ålands sjöfartsmuseum och 
youtube med titeln ”Kunskap och forskning 
som motorer för regional utveckling och inno-
vation”. 
På konferensen diskuterades vilket behov 
Åland har av stärkta strukturer för kunskaps-
utveckling och forskning, och dels vilka erfa-
renheter som finns i andra regioner. Detta var 
även fredsinstitutets höstsymposium. 

Konferensen var indelad i två delar. Den första 
delen hölls på engelska och inleddes av fredsin-
stitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark och 
utvecklingsminister Alfons Röblom. Därefter 
gav fyra talare en inblick i olika regioners arbete 
med kunskapsutveckling. Den första talaren var 
Günther Rautz, chef för institutet för minoritets-
rättigheter vid EURAC Research i Tyrolen. Han 
berättade hur institutet, som grundades 1992 
med 12 anställda, har utvecklats och vuxit till att 
idag sysselsätta 300 forskare från 30 länder, samt 
vilken roll EURAC spelar i det autonoma Sydtyro-
lens samhällsliv idag. 

Ökat samarbete 

Nina Harjunpää, specialistplanerare vid Sydöster-
bottens högskoleförening berättade, som konfe-
rensens andra talare, hur Espanet i södra Österbot-
ten arbetar för att utveckla en ny forskningskultur 
och hur samarbetet ökat mellan universitet, 
forskningsinstitutioner, företag och lokala orga-
nisationer. Annika Sølvará, direktör för Färöar-
nas forskarråd, pratade sedan om hur Färöarna 
strukturerar sitt arbete med forskningspolitik och 
forskningsfinansiering. 

Sist ut var Jouku Kinnunen, forskningschef vid 
ÅSUB, som talade om Åland, tillväxt, resurser 
och smarta regioner. Kort därefter hölls en diskus-
sion ledd av moderatorn Hanna Hagmark, chef för 
Ålands sjöfartsmuseum. 

Under konferensens andra del hölls på svenska en 

diskussion med en panel bestående av personer 
från det offentliga och privata Åland. 
Moderatorn Sia Spiliopoulou Åkermark ställde 
frågor om kunskapsutveckling, forskning, kom-
petenförsörjning, samarbeten och digitalisering 
utifrån en åländsk horisont. Vad finns och kan 
utvecklas vidare? Vad mer och nytt behövs? Vad 
betyder det att ”en autonomi behöver kunna tänka 
själv”?
Panelen bestod av Johanna Mattila, rektor för 
Högskolan på Åland, Thomas Lundberg, vd Cros-
skey, Anders Ekström, vd Åland näringsliv, Per-
nilla Weckman, vd April kommunikation, Anders 
Gustafsson, ingenjör Pedago och Martha Hannus, 
hållbarhetsstrateg för Emmaus Åland. 

Fredsinstitutet i nytt demokratiskt nätverk
Den 7 december 2020 lanserades ”Demokratinät-
verk 21” av Anders Chydenius-stiftelsen i samar-
bete med Ålands fredsinstitut, Hanaholmen och 
Lunds universitet och med fredsinstitutets direktör 
Sia Spiliopoulou Åkermark i ledningsgruppen.
Demokratinätverket kommer att fungera under 
året 2021, när Sverige firar sin hundraåriga demo-
krati, Finland är ordförande i 50-årsjubilerande 
Nordiska Ministerrådet, och Åland firar 100 år av 
självstyre. 
Nätverket har i uppgift att uppmuntra sina med-
lemmar att delta i demokratidiskussionen i Norden 
och främja samverkan mellan demokratiaktörer 
och demokratidebattörer i Sverige, Finland och på 
Åland. 

Forskarnätverket RECAST
Ålands fredsinstitut deltar i forskarnätverket 
RECAST (Reappraising Intellectual Debates on 
Civic Rights and Democracy in Europe) som leds 
av universitetet i Málaga och stöds genom EU:s 
COST-program. En tvärvetenskaplig doktorand-
kurs planerades under hösten 2020 och ska äga 
rum digitalt i början av 2021 under rubriken ”De-
mocratic Constitutionalism and Rights”. Kursen 
ges denna gång i samarbete med Institute of Le-
gal, Political and Sociological Research Moldovan 
Academy of Sciences, i Chișinău i Moldavien. 
Fredsinstitutets direktör är en av kursens förelä-
sare. 
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År 2020 hos medlingsbyrån

Medling är en avgiftsfri, lagstadgad tjänst, öp-
pen för alla i Finland. Institutet för hälsa och 
välfärd(THL) är sedan år 2016 ansvarig myn-
dighet för medling i brott och tvister i Finland. 

På Åland har Ålands fredsinstitut genom avtal 
med THL i uppdrag att tillhandahålla medlings-
tjänster genom Ålands medlingsbyrå. Detta har vi 
gjort sedan 2007. 

Medlingen kan ses som ett komplement till en 
rättsprocess och ett sätt för parterna att komma 
till tals och få en förståelse för händelsernas upp-
komst och konsekvenser.  

Ålands medlingsbyrås halvtidstjänst delades un-

der 2020 mellan Petra Granholm, medlingsansva-
rig och Mirjam Lukola, medlingshandledare.

Året blev även för medlingsbyrån annorlunda. 
Coronapandemin tvingade medlingsbyrån att 
hålla stängt under delar av mars och april månad. 
Som mycket annat flyttade den nationella med-
lingsverksamheten online, medan man på Åland 
kunde fortsätta medla på plats. 

Antalet ärenden som kom in från polis, åklagare, 
andra myndigheter och privatpersoner minskade 
dock drastiskt i jämförelse med förra året. År 
2020 mottog medlingsbyrån 33 initiativ mot 59 
2019, och antalet inledda medlingar låg (som van-
ligt) omkring hälften, dvs 14. 

Hon är en av 17 nya medlare
Under hösten hölls en grundkurs i medling 
och restorativ rättvisa i samarbete med Öppna 
högskolan och Västra Nylands medlingsbyrå. 
Instruktörer var Petra Granholm och Mona 
Bischoff. Totalt 30 sökanden var intresserade av 
att gå kursen och 17 personer antogs. Anniina 
Elmozy var en av dem. 

– Kursen höll en hög nivå och jag fick ny kunskap 
som är nyttig för hela livet, säger hon. 
Anniina Elmozy har redan hunnit medla en gång. 
– Det var mycket intressant, säger hon när vi hörs 
över telefon, några månader efter att hon avslutat 
medlingskursen och fått sin examen. 
Under fyra helgtillfällen fick hon och hennes 16 
kurskamrater lära sig grunderna i medling, bemö-
tande, dialog och restorativ rättvisa. Vid ett tillfälle 
var polis och åklagare på plats för att berätta om 
samarbetet med medlingsbyrån och flera av de 
befintliga medlarna tog även tillfället i akt att för-

djupa sina kunskaper och bidra med sin erfarenhet 
till kursen. 

– Jag har alltid varit intresserad av hur fred kan 
skapas på en större, samhällelig nivå och blev 
genast nyfiken på medlingskursen, eftersom jag 
tycker att fredsskapande måste börja på individni-
vå, säger Anniina, som uppmanar alla intresserade 
av dessa frågor att gå kursen när den ges igen. 

– Vi gick igenom många, spännande saker. Hel-
heten, hur du ska bete dig som medlare, men även 
hur viktigt det är att inte fastna i det som varit, 
hur du kan gå vidare, acceptera och respektera 
den andra. Hur viktigt det är att ge plats för olika 
synpunkter och specifika känslor. 
– Det är viktiga saker som du även kan ha nytta av 
i ditt eget, privata liv. 
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Solenn gick e-kurs om Ålandsexemplet 
Ålands fredsinstitut har utvecklat en internet-
baserad engelskspråkig högskolekurs – Terri-
torial Autonomy as a Tool for Diversity Ma-
nagement – Lessons from the Åland Example 
– om territoriella självstyrelser med Åland 
som exempel och fallstudie.

Tara Bamberg och Solenn Boubour var två av 
deltagarna på e-kursen som år 2020 inleddes den 
19 oktober. 
– Jag trodde innan att jag visste allt om Åland, 
men kursen gav mig verkligen en fördjupad kun-
skap som jag kommer att ha stor nytta av, säger 
Bamberg. 

Nya infallsvinklar

Kursen som hålls på engelska är tvärvetenskaplig 
diskuterar självstyrelse i ett brett perspektiv, i 
relation till bland annat självbestämmande, flerni-
våstyre och minoritetsrättigheter. 

Den berör Ålands självstyrelse, demilitarisering 
och neutralisering och de kulturella och språkliga 
garantierna för språk och kultur. Betydelsen av 
territoriell autonomi som ett möjligt verktyg för 
konfliktlösning diskuteras också.
– Jag studerar en master i internationella relatio-
ner vid Norges biovetenskapliga universitet, men 

jag kommer från Åland och trodde därför jag 
hade koll på det mesta, säger Tara med ett leende. 
– Men så var icke fallet. Kursen har gett mig 
många nya infallsvinklar, tillägger hon och tycker 
det var intressant att kursen även tog upp andra 
territoriella självstyrelser.

Intressanta diskussioner och nya perspektiv

Solenn Boubour, som i sin tur studerar vid Grön-
lands universitet på masterprogrammet ”West 
Nordic Studies, Governance and Sustainable Ma-
nagement”, hade inte hört talas om Ålandsexem-
plet innan hon gick kursen och tycker hela Ålands 
situation är mycket intressant. 
 
– Det jag tyckte om bäst med kursen var diskus-
sionen som fördes med de andra deltagarna. Jag 
har lärt mig mycket om att se saker och ting ur 
olika perspektiv, säger hon. 
Kursen som undervisas online på en digital e-
learningplattform bygger på internationell forsk-
ning och fredsinstitutets omfattande erfarenheter 
och publikationer.

Kursen handleds och undervisas av docent Sia 
Spiliopoulou Åkermark, direktör vid Ålands 
fredsinstitut, och ges i samarbete med Öppna 
Högskolan på Åland. 
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Ny huvudentré mot Storagatan
Ålands fredsinstituts helägda dotterbolag Fredsfast 
AB har under verksamhetsåret slutfört planerade 
underhållsarbeten på gårdshusets fasader i enlighet 
med bolagets renoveringsplan.
Under verksamhetsåret har en lokal bytt hyresgäst 
vilket medfört ett marginellt inkomstbortfall.

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 02.06.2020.

En målsättning för bolaget har varit att öppna upp 
den gamla anrika huvudentrén mot Storagatan, 
som varit igenbommad sedan 1984, när dåvarande 
Länsstyrelsen flyttade till nya Statens Ämbetshus.
Projektet kunde förverkligas med stöd från Folke 
Wickströms minnesfond, och högtidlig invigning 
av huvudentrén hölls måndag 30.11.2020.

Ålands fredsfond är inrättad av Ålands freds-
institut med ändamål att stödja fredsarbete. 
Privatpersoner, organisationer och företag kan 
stödja fredsinstitutets arbete genom stora och 
små donationer, och genom köp av gratulations-
kort och kondoleanser. 

Under året har fredsinstitutets forskarråd och sty-
relse beslutat att använda medel ur fredsfonden för 
att inrätta ett gästforskarprogram med namn ”The 
Åland Peace Fellowship”. Målet med programmet 
är dubbelt. Vi vill ge framgångsrika och lovande 
forskare från hela världen möjlighet att vistas på 

Åland och dra nytta av fredsinstitutets expertis 
och resurser i frågor inom institutets arbetsom-
råde, särskilt autonomiarrangemang, minoritets-
frågor, konflikthantering och kollektiv säkerhet. 
Vi vill även vidga fredsinstitutets och det åländska 
samhällets kunskaper och nätverk i frågor av bety-
delse för internationell fred och säkerhet. 

Utlysningen för programmet gjordes under hösten 
2020 och granskningen av inkomna ansökningar 
görs av fredsinstitutets forskarråd. Den allra första 
stipendiaten ska presenteras i samband med Kas-
telholmssamtalen i mars 2021.  

Fredsfonden och nytt gästforskarprogram
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Personal och praktikanter 
Även detta år på fredsinstitutet har präglats av 
kontinuitet och kunskapsutveckling för persona-
len. 
Personalens kunskap, trivsel och välmående är 
av stor vikt för resultaten i fredsinstitutets arbete. 
Därför ges det också möjlighet till utveckling och 
kunskapsinhämtning inom det egna arbetsområdet. 
Regelbundna personalmöten, organisationsutveck-
lingsdagar 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. Hållbar-
hetspolicyn följs upp minst en gång per år. 

En förändring är att informationsansvarige och 
forskaren Susann Simolin under 2021 till största 
delen kommer att vara tjänstledig för doktorandstu-
dier i statsvetenskap vid Åbo Akademi. I december 

anställdes därför Liz Lindvall, som vikarierande 
informatör, från december och under hela år 2021.

Ålands fredsinstitut tar årligen emot två till fyra 
högskolepraktikanter som får möjlighet att öka sina 
kunskaper inom institutets kärnområden.
Utöver högskolepraktik, tar fredsinstitutet även 
emot personer som gör språkpraktik, arbetspröv-
ning genom AMS eller dagsverken i mån av möj-
lighet.

Praktiken finansieras genom AMS högskolepraktik 
eller andra externa källor.
Vi ser praktikverksamheten som en möjlighet att 
stötta kompetensutvecklingen inom våra verk-
samhetsområden. Samtliga praktikanter erbjuds 
meningsfulla uppgifter och personlig handledning. 
Arbetsuppgifterna kan variera mycket beroende på 
aktuella projekt.
Under 2020 har vi haft sex praktikanter, varav en 
har varit vår första digitala praktikant på distans. 

Fredsinstitutes personal
Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör 

Petra Granholm, forskningskoordinator och med
lingsansvarig

Mirjam Lukola, organisationssekreterare och med-
lingshandledare

Susann Simolin, informationsansvarig och forskare 

Linn Simonsson, projektansvarig 
kastelholmssamtalen och åland100

Johnny Andersen, IT-ansvarig och 
ekonomiassistent

John Knight, biblioteks-och arkivansvarig 

Liz Lindvall, vikarierande informatör från dec

Mari Ek från masterprogrammet i fred, medling 
och konfliktforskning vid Tammerfors Universitet 
var forskningspraktikant från februari till april 
2020. Under sin praktik hjälpte hon till med forsk-
ningsprojekt, publikationsdatabaser och organisa-
toriska uppgifter relaterade till Kastelholmssamta-
len.

Elvira Jansson, socionomstuderande på yrkes-
högskolan Novia i Åbo, hade sin praktikperiod på 
Ålands medlingsbyrå. Hon hjälpte till med förbe-
redelserna för höstens grundkurs i medling och 
fördjupade sig i möjligheterna för vidareutveckling 
av medling för barn och unga.

Saana Majander var forskningspraktikant på 
Ålands fredsinstitut från augusti till oktober 2020. 
Hon studerar juridik vid Helsingfors universitet 
och assisterade på fredsinstitutet i forskningspro-
jektet om vilken betydelse EU-medlemskapet har 
haft för Åland och särskilt med frågor kring lagbe-
redningen i landskapet. 

Vilma Kallio var informationspraktikant på 
Ålands fredsinstitut från oktober till december 

2020. Hon studerar internationella relationer vid 
Lapplands universitet i Rovaniemi. På fredsinstitu-
tet hjälpte hon till med uppdatering av hemsidan, 
sociala medier och nyhetsbrev och också med 
marknadsföring av seminarier och publikationer 
som handlar om EU-frågor. 

Jessica Gregory gjorde sin språkpraktik på freds-
institutet från november till december.
Hon kommer ursprungligen från North Carolina, 
USA och har en masterexamen i maskinteknik från 
Virginia Tech och Cornell University.
På fredsinstitutet hjälpte Jessica till med översätt-
ning från svenska till engelska av fredsinstitutets 
nya hemsida. 

Tesfaye Ayalew Mekonen var fredsinstitutets 
första digitala praktikant och har varit praktikant 
på distans från Australien, från december 2020 till 
februari 2021.
Han kommer ursprungligen från Etiopien, men 
läser till en magisterexamen i freds- och konflikt-
kunskap vid Queenslands universitet. På fredsin-
stitutet jobbade Tesfaye med frågor om identitet, 
konflikthantering och flernivåstyrning i Afrika. 

Årets praktikanter
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”Jag har lärt mig jättemycket”
Som Rotary-stipendiat på ett år lämnade 
Tesfaye Ayalew Mekonen Etiopien och begav 
sig till Queensland universitet i Australien 
för att läsa en magisterexamen i freds-och 
konfliktkunskap. På den vägen hittade han 
även till Ålands fredsinstitut och blev i de-
cember 2020 vår första digitala praktikant.

Vi pratade med honom när den nästan tre må-
nader långa praktikperioden var över. Då hade 
han lärt sig mycket om Ålandsexemplet, men 
även mer om självstyrelserna i Kamerun och 
Zanzibar. 

En krämvit vägg syns i bakgrunden under vårt 
zoom-möte. Det är som om luften nästan ser 
fuktigare och tjockare ut där Tesfaye Ayalew 
Mekonen befinner sig. Är det en inbillning eller 
synvilla? Nej. Tesfaye skakar på huvudet och 
säger pustande att det är riktigt hett just idag i 
Brisbane där han befinner sig. Kontrasterna är 
slående. I Mariehamn bjuder vintervädret på 
minus åtta grader och en svag sol som knappt 
lyckas ta sig upp över horisonten. 
En i Australien. Den andra på Åland. Ett sådant 
upplägg är möjligt idag och speciellt under 
dessa corona-tider. 

– Jag har ett stipendium på ett år från Ro-
tary Peace Fellowship och som en del av magis-
terprogrammet här på universitet i Queensland 
ingår det att göra praktik någon annanstans. På 
grund av pandemin blev det tillåtet att göra det 
online. Eller egentligen var det den enda möj-
ligheten. Och jag blev väldigt glad när jag fick 
praktikplatsen på Ålands fredsinstitut. Jag har 
alltid varit intresserad av autonomier, men jag 
hade inte hört talas om Ålandsexemplet innan. 

Ålandsexemplet och Etiopien

Tesfaye kommer ursprungligen från Etiopiens 
huvudstad Addis Abeba. I hemlandet har han 
under de senaste åren undervisat i offentlig rätt 
på College of Law vid Debre Berhans univer-
sitet. Dessutom har han volontärt hjälpt utsatta 
personer i samhället med juridiska tjänster och 
varit juridisk rådgivare för ett statligt kontor 
som jobbar med markadministration. Han fun-
derar mycket kring vad för lösning som skulle 

kunna finnas för Etiopien när det gäller de över 
80 olika folkgrupperna och möjligheten till en 
viss självadministration. 

– Jag har under min praktik lärt mig jätte-
mycket. Först av allt vad en autonomi egentli-
gen är. Sedan mycket om Ålandsexemplet och 
grundläggande kunskap om Ålands autonomi, 
men även om hur Ålandsexemplet skulle kunna 
användas i andra konfliktområden. 
– Slutsatsen jag framförallt drar är att hur ad-
ministrationen ser ut bidrar mycket till vad för 
lösningar som man kan finna. Jag har bland an-
nat kollat på Zanzibar och deras autonomi som 
på ett vis påminner om Ålands i vissa frågor. 
De har ett eget parlament, en egen konstitu-
tion, regering och även en egen president. Och 
Zanzibar är ett ö-rike liksom Åland.

Demografiska svårigheter 

Kamerun i sin tur är ju inte en ö och har inte 
samma territoriella uppdelning när det kommer 
till demografin, konstaterar Tesfaye. Det gör 
läget svårare när det kommer till den pågående 
konflikten där om de olika synsätten på hur-
dant styre man ska ha. 
– I Kamerun fanns historiskt två olika kolo-
niala styren – det brittiska och det franska. Den 
ena delen har lärt sig ett sätt att styra ett land. 
Den andra delen ett annat. På samma sätt, när 
det kommer till mitt eget hemland är det också 
demografiskt svårt, säger han och fortsätter: 
– Att ge självstyre till alla olika folkgrupper i 
Etiopien skulle vara en omöjlighet praktiken. 
Vi skulle inte heller kunna dra upp en lika 
klar territoriell autonomi som Åland, eftersom 
vi inte är en ö och många av de olika etniska 
grupperna lever inom samma område. 
Ålandsexemplet fungerar därför inte att använ-
das rakt av, säger Tesfaye. 
– Men om folkgrupperna skulle kunna leva 
tillsammans – blandat – och få kulturella och 
språkliga rättigheter, då kanske vi skulle kunna 
nå en lösning på den nu problematiska situatio-
nen i Etiopien. 

Fredsinstitutets första digitala praktikant:
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Den grundfinansiering som Ålands fredsinstitut 
erhåller från landskapet Åland ger stabilitet åt insti-
tutets grundfunktioner. Det möjliggör även utveck-
ling av nya projekt och ansökningar om ytterligare 
medel för forskning och olika typer av projekt och 
satsningar. Ansökningar görs för i storleksordning-
en tre gånger de belopp som slutligen blir beviljade. 
Under flera år har Ålands fredsinstitut betonat vik-
ten av långsiktighet i planeringen och finansiering-
en för att säkerställa hållbarheten i personalförsörj-
ningen och i grundfunktionerna. Ett flerårigt avtal 
för åren 2018-2021 mellan Ålands fredsinstitut och 
Ålands landskapsregering säkerställer detta.

Under 2020 har Ålands fredsinstitut erhållit 
verksamhets- och projektstöd från bl.a. Ålands 
landskapsregering, Utrikesministeriet, Justitiemi-
nisteriet, Svenska kulturfonden och Ålands kul-
turstiftelse. Fredsinstitutet har under året fortsatt 
arbetet med ett tvåårigt utredningsuppdrag om 
EU-frågor i samarbete med Ålands statistik och 
utredningsbyrå (ÅSUB). Samarbeten med partners 
i Norden och Europa har inneburit även vissa nya 

intäkter.  

Under året var intäkterna totalt 398.679 euro. In-
täkterna för specifika projekt blev 69.517 euro och 
övriga intäkter, inklusive sålda tjänster, uppgick till 
104.161 euro. Bland projekten kan nämnas Kastel-
holmssamtal 2020, och Konfe rensen om kunska-
pens och forskningens betydelse i samarbete med 
Nätverket för hållbar kunskapsut veckling på Åland 
(KUT-nätverket).
 
De totala kost naderna för år 2020 var 393.764 euro.
 
Resultatet för 2020 blir ett överskott om 4.913,77 
euro. Likviditeten under året har varit god.
Stiftelsen har inte betalat ut några arvoden till 
styrelsens ledamöter. Fredsinstitutets ekonomiråd 
sammanträder cirka varannan månad och vid be-
hov oftare för uppföljning av institutets ekonomi.

Ålands fredsinstituts ekonomi 2020 
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 Nyhetsbrev
Fredsinstitutet sänder per e-post gratis nyhetsbrev 
till prenumeranter 4-5 gånger per år. För prenume-
ration, 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  oss. 
Mer info: www.peace.ax

Bibliotek
Fredsinstitutets bibliotek är 
specialiserat på litteratur som 
berör freds- och konfliktfrå-
gor, med fokus på minoriteter, 
självstyrelse och säkerhet samt 
genusfrågor. 

Böckerna ingår i den allåländ-
ska biblioteksdatabasen och är 
tillgängliga för hemlån. 

Besöksmottagande
Fredsinstitutet tar emot grupper 
eller enskilda politiker, tjänste-
män, medborgarorganisationer, 
journalister etcetera med intresse 
för Ålandsexemplets internatio-
nella 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 informations-
ansvariga och forskningskoor-
dinatorn. Dessa presentationer 
är kostnadsfria. För längre eller 
fördjupade föreläsningar och 
workshops tar fredsinstitutet ut 
en avgift

Institutets broschyr finns på 
svenska, engelska och ryska.

Fredsfonden
Inbetalningar kan 
göras till: 

Ålandsbanken 
IBAN: 
FI22 6601 0001 2091 54
BIC: AABAFI22

Nordea
IBAN: 
FI70 2032 1800 0225 64
BIC: NDEAFIHH
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Journal of Autonomy and Security Studies – JASS 
– är  fredsinstitutets elektroniska tidskrift som 
hittills utkommit i fyra volymer med två nummer 
vardera. Tidskriftens övergripande teman är fred 
och säkerhet, vilka betraktas utifrån perspektiven 
självstyrelse, demilitarisering och 
minoritetsskydd. 

Genom att sammanföra dessa perspektiv strävar 
tidskriftens redaktion till att föra fram nya insikter 
i en alltmer komplex värld där beslutsfattande sker 
på olika nivåer. 

Kjell-Åke Nordquist är chefredaktör och Petra 
Granholm redaktör som tillsammans med fredsin-
stitutets forskarråd utgör JASS redaktionsråd. S
edan 2020 återfinns JASS i Directory of Open Ac-
cess Journals (doaj.org).  
Alla artiklar genomgår en dubbelblind granskning 
innan publicering. 
Redaktionen välkomnar också annat material 
såsom bokrecensioner, forskningsnoter och kom-
mentarer. 

Är du intresserad av att skriva för JASS? 
Ta då kontakt på submissions@jass.ax. 
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