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SAMMANFATTNING
Motionen
I ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion föreslås att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om en utredning som klargör resursfördelningen mellan könen i fråga om
anslag till kulturell, ungdoms- och idrottsverksamhet.

Utskottets förslag
Utskottet föreslår att motionen förkastas.

UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Utskottet delar motionärernas intentioner att fördelningen i fråga om anslag till kulturell,
ungdoms- och idrottsverksamhet bör vara jämnt fördelade mellan könen. Utskottet
konstaterar dock att en utredning av det slag som nyligen företagits inom Mariehamns stad
i fråga om resursfördelningen, är mycket svår att genomföra eftersom det statistiska
underlagsmaterialet är otillräckligt.
Inom Nordiska ministerrådet genomförs under åren 1997-99 ett s.k. mainstreamingprojekt.
Projektet syftar till att utveckla metoder och pröva nya arbetsformer för att införliva
jämställdhetsperspektivet i alla sakfrågor inom arbetsmarknads- och ungdomspolitiken.
Landskapsstyrelsen har beslutat att delta i projektet genom pilotprojektet "Mainstreaming
inom ungdoms- och fritidsområdet på Åland". Målsättningen för projektet är bl.a. att få
fram statistiskt underlag för att synliggöra förhållandet mellan pojkar och flickor och att
pröva mainstreaming som strategi inom ungdoms- och fritidsområdet. Metoderna för
projektet är utbildning och infom1ation, erfarenhetsutbyte samt försöksverksamhet inom
kommuner och organisationer. Försöksverksamheten, som förefaller väcka stort intresse
bland kommunerna, skall bedrivas under handledning. Projektet skall vara avslutat hösten
1999.
Utskottet finner mainstreamingprojektet intressant och förväntar sig att projektet skall
införliva jämställdhetsperspektivet i ungdoms- och fritidsverksamheten. Projektet kommer
förhoppningsvis att ge signaler inte bara om resursfördelningen mellan könen i fråga om
anslag till befintlig kulturell, ungdoms- och idrottsverksamhet utan även om vilken
fördelningen mellan anslagen för de olika intresseområdena är. Utskottet anser att
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landskapsstyrelsen efter genomfört projekt bör företa en utvärdering och därefter bedöma
behovet av fortsatta åtgärder.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 23 april 1998 inbegärt kulturutskottets yttrande över nämnda motion.
Utskottet har i ärendet hört jämställdhetssekreteraren Vivan Nikula, ordföranden för
fritidsnämnden i Mariehamns stad Carl Johan Wickström och fritidschefen Bror Myllykoski.
I ärendets .avgörande behandling deltog ordföranden Lundberg, vice ordföranden Viveka
Eriksson samt ledamöterna Eklöw, Holmberg och Häggblom.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 48/ 1996-97.
Mariehamn den 12 mars 1998
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