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SAMMANFATTNING 

Motionen 
Ltl Barbro Sundback m.fl. föreslår att lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om 

åtgärder för införandet av genusstatistik i landskapets offentliga statistik i enlighet med 

slutdokumentet från Pekingkonferensen. 

Utskottets förslag 

Utskottet föreslår att motionen förkastas. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Utskottet konstaterar att könsuppdelad statistik i viss utsträckning redan förs inom ramen 

för Ålands statistik- och utredningsbyrås (ÅSUB) verksamhet. ÅSUB har under de senaste 

åren byggt ut genusstatistiken och planerar att fortsätta denna utveckling framöver. I mars 

1999 ger ÅSUB dessutom ut en specialutgåva med genusstatistik på ett antal områden som 

valts ut i samarbete med jämställdhetssekreteraren. 

Enligt vad utskottet har erfarit insamlas inte statistik över oavlönat arbete, såsom vård av 

barn eller handikappade i hemmet. Då sådant arbete ofta sköts av kvinnor finns det skäl att 

även föra statistik över sådant arbete. Vidare anser utskottet att genusstatistik skall införas 

i statistiken över sjukdomar och hälsa. Utskottet anser i likhet med motionärerna att det är 

viktigt att genusstatistik tas fram och att denna statistik utvecklas. I Sverige satsas stora 

resurser på att ta fram genusstatistik. Detta är bland annat en följd av att Sverige har 

lagstiftning om könsuppdelad statistik. 

Då utskottet har funnit att genusstatistiken redan är under utveckling i landskapet föreslår 

utskottet att motionen förkastas. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 6 april 1998 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över motionen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson, ledande statistikem 

Kenth Häggblom och jämställdhetssekreteraren Vivan Nikula. 
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I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Erland, viceordföranden Harry 
Eriksson samt ledamöterna Beijar? Pehrsson och Mattsson. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 19 januari 1999 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget måtte förkasta hemställ~ 

ningsmotion nr 44/1997-98. 

Olof Erland 

Marine Holm-Johansson 


