LAGUTSKOT 1J:ETS betänkande nr9/1971-72 med
anledning av landstingsman Olof Lindström
Mot.nr. 2/1971~72.
m.fl:s lagmotion om antagande av landskapslag angående ändring av landskapslagen om
Ålands flaggas dcwg.
Med anledning av ovannämnda lagmotion, varöver Landstinget inbegärt utskottet:iutlåtande, får utskottet vördsamt anföra följande~
Fö:reantagandet av landskapslagen om Ålands flaggas dag i slutet
av år 1954 diskuterades grundligt frågan om vilken das som skulle
firas på detta sätt inom landskapet. Att sista söndagen i april månad
kom att bliva Landstingets beslut var enligt utskottets mening icke
lyckat. Huvudmotiven var då att dagen borde infalla under skolornas
arbetstid. Då dagen icke infaller på bestämt datum varje år och icke
heller har någon förankring i självstyrelsens tillblivelsehistoria 1
har landskapets inbyggare icke den känsla för dagens helgd som önskvärt vore. De arrangemang som under de gångna åren vidtagits för att
högtidlighålla dagen har rönt ett vikande intresse.
Utskottet anser därför att det vore lämpligare att fira en landskapets självstyrelsedag den 9 juni. vilket datum med skäl kan betraktas
som självstyrelsens födelsedag. Man bör kunna hålla för sannolikt att
firande av denna dag också mera skulle uppmärksammas av gästande främlingar liksom också av folk utom landskapets gränser. Också de festligheter, som planeras under år 1972 med anledning av självstyrelsens
femtioårsjubileum, är anknutna till detta datum. De kommer på detta
sätt lämpligt att inleda en tradition, som bör bli bestående.
Utskettet kan sålunda omfatta det av motionärerna framlagda lag~ör
slaget till alla delar. Beträffande den vid motionen fogade hemställningsknäib.nra.nn anser utskottet, att då den där avsedda lagstiftningsåtgärden icke kan få betydelse för firandet av självstyrelsedagen år
1972, torde hemställan icke behöva betraktas som brådskande. Det torde
likväl vara behövligt att lagfästa den nu avsedda dagen, den 9 juni,
som icke blott Ålands flaggas dag utan fastmer som Ålands självstyrelse~
dag. Vid beredningen av nödig lagändring i detta avseende förutsätter
utskottet att landskapsstyrelsen överväger, huruvida det inom ramen
för landskapets lagstiftningsbehörighet finns förutsättningar för sådana
lagstiftningsåtgärder, att det vore möjligt att på ett särskilt sätt
högtidlighålla självstyrelsedagen. Bestämmelser i den utsträckning,
som är gällande för självständighetsdagen, torde icke i alla avseenden
vara möjliga, men landskapet har onekligen möjlighet att införa vissa
likartade bestämmelser för självstyrelsedagens firande i landskapet.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå,
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