Kontaktgruppen mellan utrikesministeriet och Ålands landskapsregering
Verksamhetsplan 2022

Bakgrund
Kontaktgruppen mellan utrikesministeriet och Ålands landskapsregering tillkom år 1998 genom
beslut av utrikesminister Tarja Halonen. Gruppen tillsätts av utrikesministeriet och
landskapsregeringen och medlemmarna innehar uppdraget tillsvidare. Utrikesministeriets
medlemmar representerar rättstjänsten, Europa-avdelningen, kommunikationsavdelningen samt
politiska avdelningen. Ersättare kan delta i mötena för att säkerställa informationsgången.
Kontaktgruppen har tillsatts i syfte att utveckla och öka Ålandsexemplets användning i
internationella sammanhang samt i syfte att också på annat sätt öka informationen om samt
kontakterna till Åland. Detta kan göras bland annat genom att åstadkomma utökade och
intensifierade kontakter mellan å ena sidan utrikesministeriet samt finländska representanter i
utlandet och i internationella organ och å andra sidan Ålands landskapsregering. Kontaktgruppens
målsättning är även att tillfredsställa behovet av ett öppet informationsutbyte mellan
landskapsregeringen och utrikesministeriet.
Kontaktgruppen hade sitt första möte i december 1998. Gruppen har hållit mellan två och fem
möten per år. Kontaktgruppen har under perioden 1998–2019 bl.a. ordnat eller biträtt i seminarier
och utställningar om Åland med olika teman, initierat en analys av Ålandsexemplets användning,
fått presentationer av verksamheten vid bland andra CMI i Helsingfors, CMC i Kuopio,
forskningsenheten och kommunikationsavdelningen vid utrikesministeriet samt diskuterat
utländska journalisters, forskares och politikers besök på Åland, frågor om Ålands internationella
ställning, internationella minoritets- och autonomifrågor, säkerhetspolitiska frågor och
informationsfrågor samt samarbetsformer mellan utrikesministeriet, vissa andra ministerier och
Åland.

Allmänna mål för verksamheten
Kontaktgruppens allmänna mål är att bland annat att:
· Följa tolkningen och tillämpningen av de internationella avtal som reglerar Ålands
särställning samt bevaka avtalens beständighet.
· Aktivt marknadsföra Ålandsexemplet och följa upp initiativ där det används.
· Följa den säkerhetspolitiska utvecklingen och i samband med det kartlägga var i världen
Ålandsexemplet kunde vara relevant.
· Stöda och vid behov initiera framställning och spridning av informationsmaterial om
Åland.
· Se till att det ges information om Åland på KAVAKU-utbildningen och att det inom ramen
för den ordnas besök på Åland med jämna mellanrum.
· Se till att Finlands ambassadörer samt press- och kulturattachéer regelbundet informeras
om Åland när de är i hemlandet samt att ministeriets tjänstemän och Finlands beskickningar
utomlands har tillgång till uppdaterad och relevant information om Åland.

·
·
·

Samverka vid arrangerandet av seminarier om Åland utanför Åland.
Bistå vid besök till Åland av utländska journalister, politiker och tjänstemän.
Främja samarbetet mellan utrikesministeriet samt inrikesministeriet och Åland i civil krisoch konflikthantering samt utveckla användningen av åländska resurser i civil kris- och
konflikthantering.

Verksamhet 2022
Under 2022 planerar kontaktgruppen följande verksamhet:
·

Planering av Åland100
- Seminarium och Ålandsutställning i Haag (med fokus på Ålandslösningens 100
års jubileum)

·

Kontaktgruppen håller temamöten
Exempelvis kunde kontaktgruppen ha temamöten om aktuella frågor med åländska
riksdagsledamöter, lantrådet och utrikesministern.

·

Information till ambassader och finländsk personal vid internationella organ om
Ålandsexemplet
Ålandsinformationen uppdateras kontinuerligt på utrikesministeriets webbplats och
intranät samt vid behov på övriga webbplatser som utrikesministeriet administrerar och
information ges också i samband med intern utbildning. Man strävar efter att ge
information till ambassadörerna vid Ambassadörsdagarna i augusti 2022.

·

Regelbundna träffar med ledande tjänstemän inom utrikesförvaltningen. Ett möte
med ledningen för UM:s avdelning för Amerika och Asien samt förvaltningsavdelning
bereds. Ett möte med tjänstepersoner i UM:s Fredmedlingscentrum ska beredas.
Kontaktgruppen är intresserad även att träffa den nyvalda UM-statssekreteraren som
börjar i positionen i maj 2022.

·

Kavaku-resa till Åland våren 2022 eller hösten 2022

·

Kontaktgruppen deltar aktivt i de seminarier som planeras av bl.a. Ålands fredsinstitut
samt lagtinget.

Kontaktgruppens sekreterarfunktion
För den löpande verksamheten finns en sekreterarfunktion vid utrikesministeriet i samverkan med
Ålandskontoret i Helsingfors. Listan över besök och kontakter med anledning av Ålandsexemplet
uppdateras och upprätthålls vid Ålandskontoret, förteckningen över därtill ansluten litteratur sköts
av Ålands lagtingsbibliotek. Utrikesministeriet och landskapsregeringen står för sina respektive
kostnader som hänför sig till kontaktgruppens möten, bägge strävar till att ha budgetmedel för
kontaktgruppens verksamhet.

