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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Avsikten med undersökningen är att klargöra den roll som riksdagens talman har i det finländska politiska systemet. Undersökningen fokuserar
på frågan om talmannens neutralitet. Neutraliteten hos riksdagens talman är ett ideal som ofta lyfts fram i den politiska debatten. Det finns fyra
talmän i Finlands efterkrigstida historia som samtidigt har varit partiledare. Antagandet är att talmansrollen får en mer partipolitisk prägel då
talmannen samtidigt är ordförande för ett politiskt parti. Undersökningen söker svar på om den här dubbelrollen påverkar talmansrollen och i så
fall hur. Som jämförelse studeras fyra talmän som inte samtidigt varit partiledare. Sammanlagt studeras åtta talmäns uttalanden i den
finlandssvenska tidningspressen. Materialet finns systematiskt ordnat i Brages pressarkiv. Den nya grundlagens (2000) bestämmelser om
riksdagens talman analyseras också. Som teoretisk referensram används teorier inom politisk etik. Det finns ytterst få undersökningar om
talmannen i Finland.
Det finns klara mätbara skillnader mellan de talmän som samtidigt är partiledare jämfört med de talmän som inte är partiledare när man
analyserar hur de framstår i tidningspressen. Den grupp talmän som är både talman och partiordförande förekommer ofta i partipolitiska
sammanhang. Talmännen med dubbelroll uttalar sig om sitt partis linje och tar ställning till aktuella politiska debatter. Den grupp som inte
samtidigt är talman och partiordförande uttalar sig mest om frågor som hänför sig till det egentliga talmansuppdraget – ordningen i riksdagen,
tidtabellen för hur ärenden behandlas mm.
En fråga som avslutningsvis tas upp i undersökningen är om det är önskvärt att talmannen samtidigt är partiledare om detta leder till att han
avviker från det neutralitetsideal som ändå finns. Om talmannen inte står över sådana dagspolitiska debatter som delar riksdagen kan hans
trovärdighet som hela riksdagens talman försvagas. Då finns ingen person eller institution inom riksdagen som åtnjuter alla politiska
grupperingars förtroende vid svåra situationer t.ex. vid regeringsbildningen.
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