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I motionen föreslås att lagtinget skall hemställa hos landskapsstyrelseii om att 

kvinnoparlament skall ordnas varje år till och med valet 1995 i syfte att öka kvinnors 

deltagande i beslutsfattande organ. 

Utskottets förslag 

Utskottet konstaterar att anordnande av ett kvinnoparlament ingår i 
jämställdhetsdelegationens handlingsplan för jämställdhetsarbetet 1992-95. Utskottet 

förutsätter mot bakgrund av den låga kvinnorepresentationen i lagtinget, att planerna 

förverkligas och föreslår därför att motionen förkastas. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 
I det lagtingsval som anordnades hösten 1991 minskade antalet kvinnliga ledamöter i 
lagtinget från åtta till fyra. Lagtinget blev därmed det nordiska parlament i vilket 

andelen kvinnliga ledamöter är lägst och sedan dess har skillnaden i förhållande till 

övriga nordiska parlament ytterligare ökat i och med att såväl Sveriges som Finlands 

riksdagar efter de senaste valen har med internationella mått mätt osedvanligt hög andel 

kvinnor. 

Det är enligt utskottets åsikt viktigt att stöda den politiskt underrepresenterade andelen 

av befolkningen t.ex. genom att på i motionen föreslaget sätt anorda ett 

kvinnoparlament som ger de kvinnor som så önskar möjlighet att öva sig i såväl 

debatteknik som i lagtingets arbetsformer samt att på så sätt öka sitt självförtroende 

inför politiska uppdrag. 

Utskottet konstarerar dock att det i den av jämställdhetsdelegationen antagna 

handlingsplanen för jämställdhetsarbetet 1992-95 sägs att "För att öka den kvinnliga 

representationen i det politiska livet samt öka kvinnornas intresse för politik skall 

jämställdhetsdelegationen arrangera ett KVINNOPARLAMENT". Eftersom utskottet 

förutsätter att handlingsplanen till denna del kommer att förverkligas föreslås att 

hemställningsmotionen skall förkastas. 



ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 17 mars 1993 inbegärt social·- och miljöutskottets yttrande över 

motionen. 

Utskottet har i ärendet hört jämställdhetsdelegationens sekreterare Vivan Nikula. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Karl-Göran Eriksson, vice 

ordföranden Gunnevi Nordman samt ledamöterna Beijar, Englund och Holmberg. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 17 januari 1995 

Ordförande 

Sekreterare 

att hemställningsmotion nr 
124/1992-93 skall förkastas. 

Karl-Göran Eriksson 

Susanne Eriksson 


