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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att en ny officiell flaggdag införs den 30 mars för 

påminnelse och högtidlighållande av Ålands demilitarisering och neutralisering. 
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Motivering I 

MOTIVERING 

1. Bakgrund 

Åland har på grund av sitt geografiska läge i Östersjön genom historien intesserat 

Europas stormakter. Som en konsekvens av fredsfördraget i Fredrikshamn den 17 

september 1809 övergick suveräniteten över Finland och Åland till Ryssland varvid de 

svenska förhandlarna som i det sista försökte behålla Åland, uttryckte att Åland i tsarrikets 

händer var "som en pistol riktad mot Sveriges hjärta". Ryssland inledde på 1820-talet 

bygget av fästningen i Bomarsund. Den var tänkt att utgöra den västligaste delen av 

Rysslands försvarssystem och planerades för 4500 man. 

Under denna tid var Östersjön ett öppet hav i vilket exempelvis England hade viktiga 

intressen att bevaka. Den engelska utrikesministern Palmerston konstaterade på 1830-talet 

att en "befästad örlogshamn i åländska farvatten skulle kunna avskära all förbindelse mellan 

Östersjön och Bottenhavet". 

Ålandsfrågan var återigen vid denna tid internationellt intressant såsom på 1500-talet 

då Danmark försökte erövra Åland och på 1700-talet under de stora nordiska krigen då 

Ryssland intog Åland och ålänningarna flydde till Sverige. Under Krimkriget erövrades och 

sprängdes Bomarsunds fästning av franska och engelska flottan. Vid den efterföljande 

freden i Paris 1856 begärde Sverige suveräniteten över Åland men resultatet blev att Åland 

demilitariserades för framtiden genom en konvention om öarnas demilitarisering mellan 

Ryssland å ena sidan och Storbritanien och Frankrike å andra sidan. Konventionen ingicks 

den 30 mars 1856. 

Under första världskriget såg sig dock Ryssland nödsakat att befästa öarna för att 

förekomma ett befarat tyskt angrepp. Demilitariseringskonventionens ofullständiga karaktär 

stod härmed klar. Konventionen tog inte ställning till Ålands försvar i händelse av krig, 

utan innebar endast ett befästningsförbud. 

Sverige hade ett starkt intresse att reglera Ålands militära status. Med hänsyn till 

Ålands läge utanför det förhållandevis oskyddade Stockholm betraktades från svensk sida 

varje främmande makts besittning av Ålands som ett hot, låt vara att finländsk suveränitet 

uppfattades som ett mindre sådant än t ex ryskt herravälde över öarna. Sverige underströk 

därför betydelsen av att Ålands demilitarisering och neutralisering fastslogs i samband med 

att Nationernas förbund tog ställning i den så kallade Ålandsfrågan. 

När Nationernas Förbund år 1921 fattade beslut om att Åland skulle tillhöra Finland 

bestämdes också att Ålands status som demilitariserat område skulle befästas genom en 

internationell konvention som skulle komplettera 1856-års konvention, vilken ansågs 

otillräcklig och att öarna skulle ilirklaras som neutralt område vid konflikter och krig. Som 

en följd av detta slöts den 20 oktober 1921 konventionen om Ålandsöamas icke-befästande 

och neutralisering efter en tio dagar lång konferens i Geneve mellan Tyskland, Danmark, 

Estland, Finland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Lettland, Polen och Sverige. Genom 



2 Ny flaggdag för högtidlighållande av Alands demilitarisering och neutralisering 

konventionen bekräftades demilitariseringen från 1856 och samtidigt neutraliserades Åland. 

I inledningen sägs att den nya konventionen inte avsåg rubba giltigheten av 1856-års 

konvention. Den tidigare regleringen hade emellertid endast inneburit ett befästningsförbud. 

Nu blev demilitariseringen av Åland total, ingen militär närvaro ens i krigstid tilläts. 

I samband med fredstraktatet mellan Finland och Sovjetunionen 1939 ingicks på nytt 

ett demilitariseringstraktat rörande Åland hösten 1940. Vid Parisfreden 194 7 bekräftades 

att konventionen från 1921 fortfarande skulle gälla. Likaså meddelade Sovjetunionen år 

1948 att 1940-års traktat fortsättningsvis var i kraft. År 1992 ingicks en bekräftelse mellan 

Finland och Ryssland att de tidigare ingångna demilitariseringsavtalen skulle fortsätta gälla. 

I inledningsfrasen till det så kallade. Ålandsprotokollet, vilket är fogat till Finlands 

anslutningsfördrag till Europeiska unionen, hänvisas till Ålands särställning enligt 

folkrätten, varför Ålands särställning har bekräftats även av Europeiska unionens 

medlemsstater. 

2. Förslaget 

·Ålands demilitarisering och neutralisering utgör en viktig del av Ålands historia, nutid 

och framtid. I samband med demilitariseringsbeslutet år 1856 lades grunden för begreppet 

"fredens öar". Utvecklingen sedan dess har stärkt Ålands status som demilitariserat och 

neutraliserat område både folkrättsligt och i mycket hög grad i ålänningarnas medvetanden. 

Demilitariseringen och neutraliseringen är en av de grundstenar som det åländska samhället 

vilar på. Trots detta uppmärksammas demilitariseringen och neutraliseringen inte på något 

särskilt sätt. Landskapsstyrelsen anser att det är önskvärt att demilitariseringen och 

neutraliseringen högtidlighålls, så att synen på Ålands status i folkrätten och som fredens 

öar stärks både nationellt och internationellt. 

Därför föreslås att landskapslagen om Ålands flagga ändras så att den 30 mars blir 

officiell flaggdag. Den 30 mars är det datum då Parisfreden och den första 

demilitariseringskonventionen ingicks år 1856. Denna dag skulle högtidlighållas förutom 

som flaggdag även på andra sätt genom seminarier, festligheter och i skolarbetet till 

påminnelse av Ålands demilitarisering och neutralisering. 

Dessutom föreslås att landskapslagen om Ålands flaggas dag upphävs, eftersom 

innehållet i lagen har intagits i landskapslagen om Ålands flagga. Ändringen är 

huvudsakligen av teknisk natur. 

3. Å'rendets beredning 

Lagberedningen fick den 24 september 1998 i uppdrag att utarbeta ett förslag till 

ändring av landskapslagen om Ålands flagga, så att den 30 mars, minnesdagen av Ålands 
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demilitarisering och neutralisering, blir officiell flaggdag. Ärendet har beretts som 

tjänstemannauppdrag vid lagberedningen. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lagar. 
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1. LANDSKAP SLAG 

om ändring av 4 § landskapslagen om Ålands flagga 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 mom. landskapslagen den 13 augusti 

1992 (41/92) som följer: 

2. 

Officiella flaggdagar är 

4§ 

Officiella flaggdagar 

a) minnesdagen av Ålands demilitarisering och neutralisering, den 30 mars, 

b) Ålands flaggas dag, den sista söndagen i april samt 

c) självstyrelsedagen, den 9 juni. 

Denna lag träder i kraft omedelbart. 

LANDSKAP SLAG 

om upphävande av landskapslagen om Ålands flaggas dag 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas: 

1 § 

Genom denna lag upphävs landskapslagen den 30 mars 1955 om Ålands flaggas dag 

(6/55). 

2§ 

Denna lag träder i kraft omedelbart. 

Mariehamn den 29 oktober 1998 

Lantråd Roger Jansson 

Föredragande ledamot Roger Nordlund 
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1. LANDSKAPSLAG 
om ändring av 4 § landskapslagen om Ålands flagga 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 mom. landskapslagen den 13 augusti 

1992 ( 41/92) som följer: 

Gällande lydelse 

4§ 

Officiella flaggdagar 

Officiella flaggdagar är 

a) Ålands flaggas dag, den sista 

söndagen i april samt 

b) självstyrelsedagen, den 9 juni. 

Föredragen lydelse 

4§ 

Officiella flaggdagar 

Officiella flaggdagar är 

a) minnesdagen av Ålands 

demilitarisering och neutralisering, 

den 30 mars, 

b) Ålands flaggas dag, den sista 

söndagen i april samt 

c) självstyrelsedagen, den 9 juni. 

Denna lag träder i kraft 

omedelbart. 




