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SAMMANFATTNING

Motionen
Ltl Viveka Eriksson m.fl. föreslår att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om
att upprätta en jämställdhetsplan för landskapet Åland.

Utskottets förslag
Utskottet föreslår att motionen förkastas eftersomjämställdhetsdelegationen uppgj01t ett
program för det 'åländska jämställdhetsarbetet 1996-1999.

UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Utskottet delar motionärernas uppfattning att jämställdheten i landskapet fortsättningsvis
bör främjas och att slutmålet med jämställdhetspolitiken bör våfa'ått kvinnor och män
. har sa~a rättigheter, skyldigheter och möjligheter såväl i realiteten som i teorin.
Landskapsstyrelsens jämställdhetsdelegation har till uppgift att fördjupa och utveckla de
vägledande principerna för jämställdhetspolitiken i landskapet. Delegationen har därför
nyligen utarbetat ett handlingsprogram för det åländska jämställdhetsarbetet för åren
1996 - 1999. Programmet är antaget av delegationen men det har ännu inte faställts av
landskapsstyrelsen.
Vid utarbetandet av handlingsprogrammet har delegationen utgått från de riktlinjer som
fastslagits i det nÖrdiska samarbetsprogrammet på jämställdhetsområdet för. åren 19952000, vilket antogs av Nordiska ministerrådet under våren 1995. Enligt
samarbetsprogrammet, och nu även enligt jämställdhetsdelegationens handlingsprogram,
bör åtgärder för att uppnå jämställdhet främst koncentreras på:
att främja kvinnors och mäns lika tillgång till de politiska och ekonomiska
beslutsprocesserna
att främja kvinnors och mäns lika ekonomiska ställning och inflytande. Insatser
som främjar lika lön är en viktig del i detta arbete
att främja ett jämställt arbetsliv
att förbättra möjligheterna för både kvinnor och män att förena föräldraskap och
förvärvsarbete.
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Enligt vad utskottet erfarit kommer det av jämställdhetsdelegationen utarbetade
programmet att antas av landskapsstyrelsen och kan därefter eventuellt komma att
tillställas lagtinget i form av ett meddelande varför utskottet föreslår att motionen
förkastas. Programmet kommer vidare att konkretiseras i de årliga program som
jämställdhetsdelegationen utarbetar för sin verksamhet.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 1 april 1996 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över
motionen.
Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun
jämställdhetssekreteraren Vivan Nikula.

Carlson och

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Olof Erland, ledamöterna
Beijar, Pehrsson och Mattsson samt ersättaren Söderholm.

UTSK01TETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget förkastar hemställningsmotion 17/1995-96.

Mariehamn den 23 oktober 1996
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