
	

Kastelholmssamtal om fred 2021 
 

 
Att skapa fred  
- möten, medlaren och freden 
 
På måndagen den 29 mars 2021, arrangerar Ålands fredsinstitut för sjunde gången ”Kastelholmssamtal 
om fred” på Åland. Kastelholmssamtalen är återkommande samtal med fredstema, som hålls under 
beskydd av president Tarja Halonen. Med anledning av rådande pandemi sänds årets Kastelholmssamtal 
digitalt och är därmed öppet för alla intresserade att ta del av – både lokalt och utanför Ålands gränser. 
Årets tema - ”Att skapa fred - möten, medlaren och freden” - anknyter till centrala aspekter i 
Ålandslösningen och Ålandsexemplet som fyller 100 år under året, men också till de allt större behoven 
för att främja freden.  
 
Slottssamtalet sänds den 29 mars kl. 15.00 – online och i foajén på Alandica. Årets panel består av Jan 
Eliasson, ambassadör, svensk diplomat och nuvarande styrelseordförande för SIPRI och Björn 
Vikström, professor i systematisk teologi vid Åbo Akademi, tidigare biskop och styrelseordförande i 
Anders Chydenius-stiftelsen som diskuterar årets tema tillsammans med president Halonen och 
fredsinstitutets direktör, Sia Spiliopoulou Åkermark. Sändningen av slottsamtalet kommer att textas på 
svenska och i efterhand kommer även möjligheten finnas att se inspelningen med engelsk text. 
 
Under mars månad, lanserar vi ett försnack i podcastformat, där årets poddeltagare, Johan Pawli, 
polismästare på Åland; Susann Simolin, doktorand i statsvetenskap vid Åbo Akademi och Isak 
Svensson, professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, samtalar 
med Kjell-Åke Nordquist, professor i internationella relationer och ger sitt perspektiv på 2021 års tema 
och samtal. Efter slottssamtalet, ordnas ett hybrid-eftersnack där poddeltagarna reflekterar kring årets 
slottssamtal. Publiken kan välja att delta digitalt eller – beroende av rådande rekommendationer – 
närvara fysiskt på en jubileums-After Work i Foajén på Alandica.  
 

Årets tema - ”Att skapa fred - möten, medlaren och freden” 
Klimatkrisen och miljöförstörelse, pandemin, auktoritära tendenser, ökande ojämlikheter och 
polariserade samhällen är några av de orosmoln vi idag har att möta. Konflikterna har ändrat karaktär 
och blivit alltmer komplexa, precis som våra samhällen. Inom temat ryms frågor såsom: Vad betyder 
fred för oss idag? Vilka fredsstrategier kan vi utveckla? Vilka aktörer är viktiga för freden? Kan 
diplomati och medling lösa dagens konflikter?  Hurdana möten kan resultera i meningsfulla avtal och 
hur kan avtalen upprätthållas?  De unika kunskaperna och erfarenheterna hos talarna berikar 
diskussionen.      
 
  



	

	

Årets slottspanel 

Jan Eliasson, ambassadör, svensk diplomat och nuvarande 
styrelseordförande för SIPRI (Stockholms internationella 
fredsforskningsinstitut). Eliasson har tidigare varit vice 
generalsekreterare i FN (2012-2016), Sveriges utrikesminister 
(2006), ordförande i FN:s generalförsamling (2005-2006), första 
FN undergeneralsekreterare för humanitära frågor (1992-1994) 
och svensk FN-ambassadör samt ambassadör i Washington. 
Eliasson har medlat i konflikterna Iran/Irak, Nagorno-Karabakh 
och Darfur/Sudan samt varit aktiv för FN i länder som 
Mozambique och Somalia. Eliasson besökte fredsinstitutet 
senast 2011 och intervjuades i fredsinstitutets publikation The 
Åland Example and Its Components – Relevance for International 
Conflict Resolution. 

 
 
Björn Vikström, professor i systematisk teologi vid Åbo Akademi 
och styrelseordförande i Anders Chydenius-stiftelsen. Vikström 
har tidigare varit biskop i Borgå skift (2009-2019), ordförande för 
referensgruppen för den evangelisk-lutherska kyrkans miljöarbete 
(från 2016) samt haft många olika kyrkliga och kommunala 
förtroendeuppdrag. Vikström har belönats för sina insatser inom 
litteraturen och forskningen för sin bok En gästfri Gud, en gästfri 
kyrka (2020) och han har erhållit flera andra vetenskapliga 
utmärkelser. Som återkommande skribent i tidningar har Vikström 
lyft teman som konsten att lyssna, behovet av bekräftelse, samt 
problematiken kring etisk stress. Anders Chydenius-stiftelsen 
lanserade i samarbete med Hanaholmen, Lunds universitet och 
Ålands fredsinstitut Demokratinätverk 21 vars mål är att stärka den 
demokratiska kulturen i Norden. 

 
 
 
 
 
 
President Tarja Halonen, samtalens beskyddare.  

 
  



	

	

Årets poddeltagare 

 
Johan Pawli, polismästare på Åland och har tidigare verkat som löjtnant i den finska bataljonens 
del av FN:s fredsbevarande styrkor i både Libanon och Kosovo. Pawli länge arbetat inom polisen, 
bl.a. som chef för den svenskspråkiga polisbefälsutbildningen vid Polisyrkeshögskolan i 
Tammerfors och projektdirektör för polisstyrelsen. Därtill har Pawli - med stort intresse för 
internationell politik - även en Politices Magister från Helsingfors Universitet samt varit aktiv 
inom C.I.S.V; en internationell organisation som arbetar med fredsutbildande aktiviteter. 
 
Susann Simolin, doktorand i statsvetenskap vid Åbo Akademi med huvudsakligt 
forskningsintresse inom självstyrelse och konflikthantering samt relationer mellan stat och 
autonom. Simolins doktorsavhandling behandlar frågan om hur aktörer i konfliktområden 
använder sig av konkreta exempel på territoriell autonomi i försök till konflikthantering. För 
närvarande är Simolin tjänstledig från sin tjänst som informationsansvarig vid Ålands 
fredsinstitut men arbetar vidare som forskare i liten skala och bidrar till en pågående utredning 
om Ålands EU-medlemskap.  
 
Isak Svensson, professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala 
universitet, har publicerats internationellt i kända vetenskapliga tidskrifter och är författare till ett 
flertal böcker inom sitt forskningsfält – internationell medling, religion och konflikt samt 
ickevåldsuppror. Svensson är även projektledare för ett pågående internationellt 
forskningsprojekt, “Resolving Jihadist Conflicts? Religion, Civil War, and Prospect for Peace”. 
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