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LAGUTSKOTTETS betänkande N:o 18/ 
1956 över landstingsmannen Jan Erik 
Erikssons m • .f1 : s · hemställningsm otion 
(N:o 10/1956) med förslag, att lands
tinget ville uppdraga åt landskaps
styrelsen att undersöka möjligheterna 
att återställa de internationella 
garantierna för Ålands självstyrelse. 

Förenämda h~mställningsmotion:,. varöver landstinget inbegärt 
! 

lagutskottets utlåtande' har utskottet behandlat och får för 
landstinget vördsamt framhål~a följa~de: 

Vid plenum den 1 december 1951 beslöt landstinget efter omröst
ning, dels att giva sitt ~ifall tiil antagande av de av Finlands 
Riks'dag den 12 oktober 1951 godkär:na-~garna om sjä1vstyrelse1ag 
för Åland och lag om utövande av lösningsrätt vid ·:överlåtelse 
av fastighet i landskapet Åland, dels, sedan landst.ingsmannen 
Rickard Lindroth nedlagt s~n röst, enhälligt att i11anc1skapsnämnden, 
då möjligheter härtill förefinnas, skall inkomma till landstinget 

med förslag till framställning hos Finlands Regering om utverkande 
av betryggande garantier för dessa lagars tillämpande." 

Syftemålet med det nu väckta initiativet,~ vars karaktär av 
hamställningsmotion särskilt understryket, är dels 8tt få utrett, 
huruvida det nu sittande, annorlunda sammansatta· landstinget och 
den efter 1951 nyvalda landskapsstyrelsen principiellt ställer 
sig på samma ståndpunkt ifråga om nämnda garantier som 1951 års 
landsting, dels om den politiska utvecklingen i vä:rlden, särskilt 
Finlands upptagande såsom medlem i Förenta Nationerna i slutet av 
år 1955, . kan anses hava öppnat väg för förverkligande av 1951 
års landstings ovanciterade beslut. Däremot kan ur motionen ,icke 
utläsas någon misstro mot landskapsstyrelsens goda vilja att i 

mån av möjlighet bevaka landskapets rätt än mindre någon misstro 
mot regeringens vilja att respektera landskapets in~ressen på 
de områden garantierna avse att skydda. 

Under sådana omständigheter och då motionärernas ·optimism 
med hänsyn till den nya politiska situationen kan vara berättigad 
och tidpunkten för förverkligande av syftemålet med lnndstings
beslutet av år 1951 möjligen han befinnas lämplig, har utskottet, 
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mot vars ställningstagande landstingsmannen Rickard Lindroth 
dock inlagt reservation, beslutat för landstinget vördsammast 
föreslå 

att landstinget ville uppdraga åt 
landskapsstyrelsen att undersöka möjlig-

.:· 

heterna att återstälia de internationella 
garaptiernå för Ålands självstyrelse som 

varit anknutna till Nationernas Förbunds 
Råds domsiut i Ålandsfrågan av den 24 
juni 1921, samt att, om möjligheter härtill 
befinnas föreligga, vid lämplig ti.dpunkt 
till landstinget. inkomma med förslag till 
åtgärder i nämnda .syfte. 

Mariehamn den 20 mars 1956~ 
I ' ' På lagutskottets vägnar: 

Jan Erik Eriksson 
ordförande 

Axel Kuff schinoff 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils 
Dahlman, . Paul Påvals, Rickard Lindroth och Helge Klingberg. 



,/ 

- 59-

Reservation. 

I enlighet med min tidigare vid olika tillfällen framförda 
ståndpunkt i fråga om de internationella garantierna reserverar 

I . 

jag mig mot det av Lagutskottsmajoriteten godkända klämförslaget 
beträffande ttm. J .E. Erikssons m.fl.hemställningsmot·ion. Jag 
anse~ nu liksom tidigare att ett åter'ställande av de internatio
nella garantierna skulle leda till .1.:hte'fnat.ioneila :förveckli:ngar 
inblandning i våra inre angelägenheter• försämra våra förhållanden 
till riket och sålunda lända till skada för landskap~ts befolk
ning och fredliga utveckling. 

De nu rådande förhållandena äro nu så goda att vi på basen 
aY dem och i hägnet av vår självstyrelse hcr .a-na möjligheter att 
i lugn och tillförsikt arbete på landskapets inre allsidiga för
kovran på basen härav föreslår jag förkastande av motionen. 

Mariehamn den 20 mars 1956 

Rickard Limroth. 


