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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 6/1981-82 med 

anledning av ltm Roger Janssons m.fl. hemställ

ningsmotion till landskapsstyrelsen om lagstift

ningsåtgärder så att Alands flaggas dag firas i 

samband med självstyrelsedagen den 9 juni. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets yttrande över ovan nämnda motion. 

Utskottet får med anledning härav vördsamt anföra följande. 

Frågan om flyttning av Alands flaggas dag aktualiserades senast i lands

tinget genom en lagmotion hösten 1971 (Mot.nr 2/1971-72), då motionärerna 

föreslog att dagen skulle firas den 9 juni. I motionen föreslogs ytterl j g~1-

re att sistnämnda dag jämväl skulle högtidlighållas som självstyrelselagen. 

Förslaget om ändring av flaggdagen förkastades av landstinget, som dock 

smntidigt hemställde om lagstiftning om ,firande av självstyrelsedagen. 

I sina motiveringar framhöll stora utskottet (bet.nr 13/1971-72) bland 

annat att inga egentliga sakliga motiv för flyttning av flaggdagen fram

förts och att någon offentlig diskussion inte heller förts i saken. Det 

ansågs vidare att självstyrelsen och flaggan väl kan högtidlighållas var 

för sig. När 1andskapsstyre1 sen 1973 framl <ide sitt förs tu (och då förbsta

de) förslag till landskapslag om Alands självstyrelsedag (framst.nr 14/1973-

74) återknöt man till landstingets åsikt om att flaggdagen och självstyrcl

sedagen skulle firas som separata högtidsdagar. 

Enligt utskottets uppfattning har inte heller denna gång framförts tillräck

ligt vägande motiv för att flytta Alands flaggas dag. Utskottet instämmer i 

vad stora utskottet framförde 1971 och anser att en sammanslagning av flagg

dagen och självstyrelsedagen vore ett med tanke på flaggans symbolvärden 

olyckligt beslut. Bland de flesta nationer råder den kutymen att man hög

tidlighåller en skil<l flaggdag vi<l sic.fan om <len cgentl iga national<lagcn, 

varvid man särskilt framhåller flaggans betydelse som en för den nationella 

sammanhållningen framträdande symbol. 

Utskottet har berört det vid motionens remissbehandling antydda alternativet 

att flytta flaggdagen till den 20 augusti, d.v.s. dagen för det 1917 hållna 

mötet på .Alands folkhögskola som lade den fo 1 krättslig~ grunden för Alands

frågans senare lösning. Utskottet konstaterar att dagen av olika orsaker 

inte så väl lämpar sig att högtidlighålla som Alands flaggas dag men att dess 
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betydelse nog vore värd större uppmärksamhet på andra sätt. 

På ovannämnda grunder har utskottet beslutat föreslå förkastande av motionen. 

Utskottet önskar samtidigt betona vikten av att flaggdagen uppmärksammas i 
högre grad än hittills, exempelvis genom medborgarfester, temadagar i skolor, 
utdelning av hedersfanor och andra aktiviteter som framhåller dagens samlan

de symboliska betydelse. 

Hänvisande till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 23 mars 1982. 

att Landstinget måtte förkasta föreliggande 

hemställningsmotion. 

På kulturutskottets vägnar: 

Erik Sundberg 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordf .Sundberg, v.ordf. Olof M. Jansson, ledamöterna 

K.--G.Fagerholm, Stig Halmberg och Inger Sagulin. 


