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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 13/197172 med anledning av landstingsrrn::m Olof
Mot.nr 2/1971-72.
LindströE1s u.fl.lagrnotion om antagande av
landskapslag angående ändring av landsknpslagen om Ålands flaggas dag.
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande
nr 9/1971-72 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. I anledning härav får stora utskottet vördsamt anföra följande.
Motionens syfte, sådant det redovisas i motiveringen 9 är att
sammanföra Ålands flaggas dag och Ålands självstyrelsedag, om vilken
särskild lagstiftning i brådskande ordning enligt hemställningskläm
efterlyses 9 till en och samma dag 9 den 9 juni. Såsom motiv för initiativet åberopas den allmänna uppfattningen, som torde stöda denna
tanke.
Stora utskottet har ställt sig spörjande inför dessa slutledningar om den allmänna uppfattningen 1 eftersom det inte resovisas hu:r:u
denna utrönts. Såvitt utskottethar sig bekant, har ingen offentlig
debatt förts i frågan 9 ej heller har kulturella institutioner och samfund" lika litet som enskilda personer i framskjuten position inom
landskapets kulturliv, hörts. Frågans karaktär synes förutsätta, att
åtminstone Ålands Kulturstiftelse och Ålands Ungdomsförbund beredes
tillfälle att framställa sina synpunkter 7 och dessutom bör kulturutskottets utlåtande föreligga, innan lagförslag i saken förelägges
landstinget för antagande. Helt allmänt bör man kunna fordra oe:ehört
starka motiv för att flytta Ålands flaggas dag från den hittills lagfästa sista söndagen i april, en dag som redan vunnit hävd i ålänningarnas uppslutning kring sin nationella symbol. Skulle motionärerna
ha misstagit sig beträffande den allmänna uppfattningen, och lagförslaget antagas, varigenom Ålands flaggas dag uppgick i en självstyrelsedag den 9 juni 9 vore en ny motion om återinförande av en särskild
Ålands flaggas dag inom kort att emotse. Ett så lättvindigt hanterande
av de höga värden, som flaggan dock representerar,,vore högst klandervärt.
Kvar står enliet utskottets uppfattning det faktum, att både självstyrelsen och flae;gan är s~\, framträdande exponenter för Ålands status,
att de rättfärdigar högtidlighållande var för sig. Om sedan flaggdagens uppmärksammande ej tagit de former och proportioner, som önskvärt vore, kan det blott konstateras~ att informationen och publiciteten kring densamma och dess betydelse brustit. DennL brist har med
säkerhet mera hämmat traditionsbildningen kring Ålands flaggas dag
datumets avsaknad av förankring i självstyrelsens tillblivelsehistoria.
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På ovannämnda grunder har stora utskottet beslutat föreslå la gförslagets förkastandeo
Ordföranden Börje Hag ström stödde dock lagutskottets betänkande.
Där emot stöder utskottet motionens hemställningskläm 9 då det givetvis är av största intresse att landskapsstyrelsen utreder f:.tågan
om firandet av en självstyrelsedag i landskapet och på basen därav
inkommer med lagförsla g i saken.
Med hänvisning till det ovan anförda f å r stora utskottet förty
vördsamt föreslå
att Landstinget må tte förkasta försla g et
till landskapslag angå ende ä ndring av landskapslagen om Ålands fla ggas da g 9 samt
att Landsting et måtte hemställa hos landska psstyrelsen om försla g till l a ndskaps lag
om firande av Ålands självstyrelsedag.
Mariehamn den 16 december 1971.
På stora utskottets vägnar~
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Max Carlberg
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Närvarande i utskottet: Ordföranden B. Hagstrbm 9 viceord öranden
P. Söderström 9 ledamöterna E. Berg 1 G. Bengtz (delvis) 9 B. Björklund 9
S. Fribergi O. Salmen 9 R. Sa nders 9 G. Sundberg samt ersättarna W.
Nordlund (delvis) och G. Fa ge rlund (delvis).

