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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 2/ 1988-89 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till 

1) landskapslag om tillämpning i land

skapet Aland av lagen om jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt 

2) landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om landskap~t Alands 

jämställdhetsdelegation. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit lagutskottets betänkande nr 17I1987-88. 

Utskottet, som hört t.f. lagberedningschefen Lars Karlsson, har behandlat ärendet 

och därvid beslutat omfatta det i lagutskottets betänkande framställda förslaget 

med nedannämnda ändringar. 

Deta!jmotivering 

_h?ndskapslag om tillämpning i landskapet Aland av lagen om jämställdhet mellan 

kvinnor och män 

6 §. Utskottet har ansett att lagförslagets benämning "göra reklam" är oklar, 

varför det ersatts med benämningen "annonsering och annan information som 

sprids i landskapet". Sålunda erfordras att det kränkande eller nedsättande budska

pet måste vara spritt till en bredare allmänhet för att kunna förbjudas. Det 

( normala spridningssättet är via annons till lokalpress eller via trycksaker (broschy

rerv flygblad och dylikt). Den som sprider reklamen kan vara den som lämnat in 

uppdraget att sprida budskapet (en annonsör) eller den som ansvarar för spridandet 

av budskapet (reklambyrå, distributör av tryckalster, tidningsutgivare). En förut

sättning för att den som sprider budskapet skall kunna åläggas att upphöra med 

verksamheten är att den är bosatt i eller dr iver näringsverksamhet i landskapet. 

Utskottet framhåller att också reklam som utsätts på plats som är tillgänglig för 

allmänheten skall uppfattas som allmänt spridd. Detta gäller för affischering på 

allmän plats, för skyltning i butiksfönster och motsvarande, för reklam på mässor 

och utställningar och för sådan reklam i försäljnings- och betjäningslokaler som 

visas utöver själva produkten. Om avbildningen är produktrelevant kan detta utgöra 

ett argument för att godkänna reklamen. 
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Utskottets beslut har tillkommit efter omröstning (5-3). Minoriteten (ledamöterna 

Björling och Häggblom samt ersättaren Salmen) ansåg att lagrummet bör utgå. 

7 §. Utskottet anser att i lagtexten uttryckligen bör anges att vite i jämställdhets

ärenden föreläggs och utdöms av landskapsstyrelsen. Utskottet föreslår därför att 

en ny 7 § införs i lagtexten. 

Landskapslag angå.ende ändring av landskapslagen om landskapet Ålands jämställd

hetsdelegation 

il Utskottet har efter omröstning (6-2) omfattat lagutskottets förslag. Minorite

ten (viceordföranden Roger Jansson och ledamoten Sundberg) ansåg att i 6 § 

landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan 

kvinnor och män avsedda ärenden enbart bör behandlas i landskapsstyrelsen. 

Med hänvisning tHl det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga de i 

framställningen ingående lagförslagen 

i följande lydelser: 

Landskapslag 

om tUlämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män 

(Ingressen lika som i lagutskottets betänkande). 

1-5 §§ 

(Lika som i lagutskottets betänkande). 

6 § 

.Annonsering och annan information som sprids i landskapet om i landskapet 

saluförd vara eller tjänst får inte innehålla kränkande avbildning eller nedsättande 

värdering av kvinna eller man. Det sagda skall dock inte äga tillämpning på reklam 

som förmedlas av etermedia eller genom kabelsändning eller på reklam i utländska 

tidningar och tidskrifter. 

Den som utövar näring e11er är bosatt i landskapet och som bryter mot 

bestämmelsen i 1 mom. kan av landskapsstyrelsen förbjudas att sprida reklamen 

e!ler informationen. 
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(3 mom. l framställningens 2 mom.). 

7 § 

Orn förel~ande och betalnil2~ite enligt denna lag förordnar landskapssty-

.§.J. 
(Lika som 7 § i lagutskottets betänkande). 

ti 
(Lika som 8 § i lagutskottets betänkande). 

10 § 

Denna lag träder i kra.ft den 1 april 1989. 

(2-.3 mom. lika som 9 § 2-3 mom. i lagutskottets betänkande). 

(Lika som i 

legation som 

utgången av är 1 

Landskaps!ag 

landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation 

:som i lagutskottets betänkande). 

1-2 §§ 

i kliif t den 1 989. Medlemmarna i den jämställdhetsde-

före ikraftträdande kvarstår i sina uppdrag tiH 

1. Landskapsstyrelsen kan dock befria medlem från uppdraget 

och utse annan medlem om detta är påkallat av bestämmelserna i 2 § 2 mom. 
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Mariehamn den 2/t november 1988 

På stora utskottets vägnar: 

Roger Jansson 

viceordförande 

Pehr Karlström 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: viceordföranden Roger Jansson, 

ledamöterna Björ1ing, Holmqvist, Häggblom, Sundberg och Wilhelms samt ersättar

na Salmen och Öberg. 


