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”Ålandslösningen har utvecklats i snart 
hundra år, kanske mot alla odds. Det har 
inte hänt av sig självt. Demokratin är ett 
resultat av flera, små handlingar under en 
lång tid och av många, kända och okända, 
människors insats på och utanför Åland.”

I tolv kapitel, ackompanjerade av 
Elis Fogdes underbara fotografier, 
utlånade ur Ålands museums bild-
arkiv, tar författarna med oss in i 
ett öppet samtal om demokratin på 
Åland – där fakta möter tolkning 
och där gamla frågor ställs på nytt, 
i nya former. 

Boken är framtagen av Ålands fredsinstitut 
i samarbete med Ålands museums bildarkiv. 

”Demokrati har inte alltid funnits på Åland och kan inte heller 
tas för given. Demokratin tar hela tiden nya skepnader och 

uttryck, precis som havet som omfamnar Åland.”

SAMTAL OM DEMOKRATISKT ENGAGEMANG

15.09.2021

Alandica kl. 13.00-16.45

boklansering och tankeverkstad

www.peace.ax

LIVESTREAMAS PÅ PEACE.AX



Annika Hambrudd   Utbildningsminister, Ålands landskapsregering 
Sia Spiliopoulou Åkermark  Direktör på Ålands fredsinstitut, docent i folkrätt

Richard Palmer   Fil. dr i ekonomisk historia, forskare och musiker  
Susann Simolin  Journalist (fil. kand), statsvetare (fil. mag.),   
    doktorand vid Åbo akademi i Vasa
Janne Holmén   Fil. dr i historia, Uppsala universitet
Calle Koskela   Pol. kand. från Helsingfors universitet, där han  
    studerar politisk historia
Liz Lindvall    Journalist, informationsansvarig, Ålands 
    fredsinstitut

Laura Arikka    VD, Dialogstiftelsen
Petra Granholm   Forskningskoordinator och medlingsansvarig på 
    Ålands fredsinstitut

Johanna Fogelström-Duns  Diskrimineringsombudsman, Åland
Sanna Roos    Fil. dr i psykologi och utredare på ÅSUB
Kenth Häggblom   Statistikchef vid ÅSUB
Maria Ackrén    Docent i statskunskap, lektor i politologi, 
    Grönlands universitet
Ida Jansson    Doktorand i mänskliga rättigheter, Lunds 
    universitet
Dan Sundqvist  Ordförande för Röda korsets Ålands distrikt och  
    ansvarig för mål 2 om tillit och delaktighet i   
    Ålands hållbarhetsagenda

Erik Hemming    Lektor i språk och kommunikation, Högskolan på  
    Åland

MEDVERKANDEPROGRAM
13.00  Välkomsthälsningar | Inledning

 Sia Spiliopoulou Åkermark, Annika Hambrudd

13.20  Samtal I | Det mångsidiga demokratiska engagemanget

 Richard Palmer, Susann Simolin, 
 Janne Holmén, Calle Koskela

 Moderator: Liz Lindvall 

14.15  Tankeverkstad I | Hur kan vi främja demokratiskt engagemang? 

 Laura Arikka, Petra Granholm

14.50  Paus | Kaffe, te och frukt

15.10  Samtal II | Kan man mäta demokratiskt engagemang?  

 Sanna Roos, Kenth Häggblom, Maria Ackrén, 
 Ida Jansson, Johanna Fogelström-Duns

 Moderator: Dan Sundqvist   

16.05  Tankeverkstad II | Att skapa bilder för demokrati
 
 Erik Hemming

16.30  Avslutande diskussion | Reflektioner



EVENEMANGET ORDNAS I SAMARBETE MED

Nätverket för hållbar kunskapsutveckling på Åland

Boklansering 15.9 av en ny bok ”Styr ålänningarna sitt öde? 
Demokratiperspektiv på Åland”. I tolv kapitel, ackompanjerade av 
Elis Fogdes underbara fotografier ur Ålands museets bildarkiv, 
tar författarna med oss in i ett öppet samtal om demokratin på 
Åland där fakta möter tolkning och där gamla frågor ställs på nytt 
i nya former.

Boken är framtagen av Ålands fredsinstitut i samarbete med 
Ålands museums bildarkiv och ges ut i samarbete med det 
åländska förlaget Cavannus med förläggaren Annina Berglund.

Demokratiperspektiv på Åland
STYR ÅLÄNNINGARNA SITT ÖDE?

Boken säljs till specialpris under evenemanget 

30€
Boken säljs därefter i bokhandeln till ordinarie pris


