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Nätburen högskolekurs om självstyrelse och Ålandsexemplet
Nu finns en elektronisk högskolekurs om territoriella självstyrelser med Åland som exempel och
fallstudie. Kursen har utarbetats av Ålands fredsinstitut och genomförs för första gången denna
vårtermin som ett samarbete mellan Öppna högskolan och fredsinstitutet.
I detta nu är 2 personer anmälda till kursen, från Finland och Italien, och vill man vara med är sista
anmälningsdag den 16 januari. Tjugo platser finns.
Kursen ges på engelska och vänder sig till intresserade från hela världen. Den är främst riktad till
studerande, men vem som helst som uppfyller grundkraven kan anmäla sig till Öppna högskolan.
Lärare och handledare är docent Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör på Ålands fredsinstitut, samt
doktorand Sarah Stephan.
Upplägget är tvärvetenskapligt och diskuterar självstyrelse i ett brett perspektiv, i relation till bland
annat självbestämmande, flernivåstyre och minoritetsrättigheter. Kursen berör Ålands självstyrelse,
demilitarisering och neutralisering samt de kulturella och språkliga garantierna för språk och kultur.
Kursen diskuterar också betydelsen av territoriell autonomi som ett möjligt verktyg för konfliktlösning, t
ex. som en möjlig lösning på etnopolitiska konflikter.
Kursen bygger på internationell forskning i de aktuella ämnena. Ålands fredsinstitut har bidragit till
kunskapsutvecklingen bl.a. genom boken The Åland Example and its Components - Relevance for
International Conflict Resolution (2011) och specialnummer i International Journal for Minority and
Group Rights (vol. 20, 2013). Kursen innehåller även intervjuer med lagtingsledamot Gunnar Jansson,
riksdagsledamot Elisabeth Nauclér, landshövding Peter Lindbäck och tidigare lagtingsdirektör Lars
Ingmar Johansson samt kansliminister Wille Valve.
”Det finns ett stort internationellt intresse för mångfaldsfrågor, för Ålandsexemplet och för hur
territoriell självstyrelse kan användas vid konfliktlösning. Fredsinstitutet får förfrågningar från till
exempel Kashmir, Thailand och Indonesien. Det finns också en nyfikenhet här i Norden om hur
självstyrelsearrangemang fungerar. Alla intresserade kan inte komma hit, och vi har inte heller
kapacitet att ta emot alla. Den här kursen är ett sätt att ge fler möjlighet att få ta del av kunskaperna”,
säger fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark.
Öppna högskolan för sin del är tillfreds med samarbetet. ”Fredsinstitutet har god kompetens på detta
område och vi är glada över att få bjuda ut kursen. I framtiden finns även planer på att anpassa
kursens format för andra målgrupper och att utvidga kursutbudet”, säger enhetschef Brittmari
Wikström.
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Öppna högskolan
Öppna högskolans verksamhetsidé är att till allmänheten och/eller speciella målgrupper erbjuda möjlighet
till kompetenshöjning genom att tillhandahålla god utbildning på högskolenivå utan att ställa formella
förkunskapskrav.
Verksamheten ska i görligaste mån inspirera till nytänkande.
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