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SAMMANFATTNING
Motionen
I ltl Olof Erlands m.fl. hemställningsmotion föreslås åtgärder för att anordna autonomiutbildning för de nya marknadsekonomiska länderna i Östersjöområdet.
UTSKOTTETS FÖRSLAG
Utskottet föreslår att motionen förkastas.
UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Utskottet delar motionärernas åsikt att Ålands ställning som ett självstyrt landskap medfört
att viss kompetens inom olika civila områden kunnat uppnås. Åland skulle därför kunna
erbjuda utbildning inom dessa områden. Med tanke på verksamhetens karaktär bör
möjligheterna till finansiering med hjälp av t.ex. EU-medel undersökas. Utskottet anser
vidare att behovet av autonomiutbildning samt möjligheterna att bedriva projektet i
samarbete med andra parter först bör utredas. Tänkbara samarbetspartners är Nordiska
ministerrådet eller Nordiska rådet, universitet eller högskolor. Autonomiutbildningen skulle
enligt utskottet erbjudas deltagare bosatta i Östersjöområdet och inte begränsas till de nya
marknadsekonomiska länderna som motionärerna föreslår. Nämnas kan att Nordiska rådets
presidium, på förslag av rådets president, i sin allmänna målsättning för verksamhetsåret
1997 framhåller att de nordiska länderna med sina självstyrande områden kan uppvisa goda
exempel på lösningar som möjliggör närdemokrati och minoritetsskydd. Presidiet avser
att ta fasta på den erfarenhet som de nordiska länderna i detta avseende besitter och i ökad
utsträckning i sina internationella kontakter och i sin övriga verksamhet framhålla Norden
som exempel.
Sammanfattningsvis kan utskottet inte omfatta motionens kläm om att landskapsstyrelsen
skall vidta åtgärder för att anordna automomiutbildning för de nya marknadsekonomiska
länderna i Östersjöområdet. Utskottet har dock funnit tankarna som framförs i motionen
intressanta och utgår från att landskapsstyrelsen i lämpligt sammanhang, bland annat i
anslutning till det nordiska samarbetet, utreder förutsättningarna och arbetar för att
landskapet skall kunna delta i eller själv bedriva autonomiutbildning för länder eller
områden i Östersjöområdet.
Utskottet har fattat beslutet efter omröstning som utföll 3-2. Beslutet biträddes av
ordföranden Gunnar Lundberg samt ledamöterna Holmberg och Häggblom.

-2ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 3 april 1997 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.
Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Harriet Lindeman, lagtingets
sekreterare Lars Ingmar Johansson och verksamhetsledaren Robert Jansson vid Ålands
fredsinstitut.
Vice ordföranden Viveka Eriksson och ledamoten Eklöw har fogat reservation till
betänkandet.
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 25/1995~96.

Mariehamn den 22 maj 1997

Ordförande

Gunnar Lundberg

Sekreterare

Marine Holm-Johansson

RESERVATION

Vi reserverar oss 1not utskottets beslut om förkastande av inotion nr.25

95/96.
Vi anser att de åtgärder som föreslås i motionen skulle vara bra för
Åland.

Det framgår av utskottsbehandlingen att landskapsstyrelsen inte vidtagit
åtgärder för att starta verksamhet i den riktning som motionen föreslår.
Därför anser vi att motionen borde godkännas.

Marlehamn den 27.5 1997
~'·',

Viveka Eriksson
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