
N2 18/1956. 

LAGUTSKOTTETS betänkande Ng 18/1956 över lands 

tingsmannen Jan Erik Erikssons m.fl:s hemställ

ningsmotion (N2 10/1956) med förslag, att lands

tinget ville uppdraga åt landskapsstyrelsen att 

undersöka möjligheterna att återställa de inter

nationella garantierna för Alands självstyrelse. 

Förenämnda hemstä llningsmotion, varöver landstinget inbegärt 

lagutskottets utlåtande ,, har utskottet behandlat och f år för lands-

tinget vördsamt framhålla följande: 

Vid plenum den 1 december 1951 beslöt landstinget efter omröst

ning, dels att giva sitt bifall till antagandet av de av Finlands 

Riksdag den 12 oktober 1951 godkända lagarna om självstyrelselag 

för Aland och lag om utövande av lösningsrätt vid överlåtelse av 

fastighet i landskaps t Åland, dels, sedan landstingsmannen Rickard 

Lindroth nedlagt sin röst, enhälligt att "landskapsnämnden, då möj

ligheter härtill förefinnas, skall inkomma till landstinget med för

slag till framställning hos Finlands Regering om utverkande av be

tryggande garantier för dessa lagars tillämpande." 

Syftemålet med det nu väckta initiativet, vars karaktär av hem

ställningsmotion särskilt understrykes, är dels ·~ att få utrett, huru

vida det nu sittande, annorlunda sammansatta landstinget och den ef

ter 1951 nyvalda landskapsstyrelsen principiellt ställer sig på sam

ma ståndpunkt ifråga om nämnda garantier som 1951 års landsting, 

dels om den politiska utvecklingen i världen, särskilt Finlands upp

tagande såsom medlem i Förenta Nationerna i slutet av är 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 n~gon misstro mo t regeringens 

vilj a a tt respektera l an dskapets int r essen på de områden garantierna 

avse att skydda. 

Under s &dana omständigheter och d& motionärernas optimism med 

hänsyn till den nya politiska situationen kan vara berättigad och 

tidpunkten för förverkligande av syftemålet med landstingsbeslutet 

av ar 1951 möjlig en kan befinnas lämplig, har utskottet, mot vars 

ställningstagande landstingsmannen Rickard Lindroth dock inlagt re

servation, beslutat f ör landstinget vördsammast föreslå 

att landstinget ville uppdraga a t landskaps

styrelsen a tt undersöka möjligheterna att åter

ställa de internationella garantier för Älands 

självstyrelse, som v arit anknutna till Nationer-



nas Förbunds Råds domslut i Ålandsfrågan av den 

24 juni 1921, samt att, om möjligheter härtill 

befinnas föreligga, vid lämplig tidpunkt till 

landstinget inkomma med förslag till å tgärder i 

nämnda syfte. 

Mariehamn den 20 mars 1956. 

På lagutskottets vägnar: 

Gbi .~.~ 
~an Erik Eriksson · 

ordförande. 

./. CL~~~~:· ?t. 
~l ~ ___, 1: f 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordförande, Nils 

Dahlman, Paul Påvals, Rickard Lindroth och Helge Klingberg. 



~ . <··I ·. ·'· 

. . e~· luL fPUcl ~ /c·d<ja "" . ~~ 
~/ru ~1,{ffi? /a-f;,-da 4C.:j1~ Jr:, '7P'~ 
,,,., ~ ,,,., a:t_ 'o~ "- / a..,, C>A4- fu -vnt c,, rr t!A vt. v vz.a Y ; 'a.j ~ 

'Y>td cRJ ~ o. -,p L'J ,{.,ft11JU/J'>ll.,,.,, ~ Jö~o1,._ #..:..... . 

i~"'/ ...t .&di.7f r;r,.voU, B-j-t t'.,.~,y>A rr>< µ 
~dt.t~tmd}.lf""', /a:J ~"" !'hu ~f?H. -t_~Jan 
all dl. -~di:t./~ _ov ot<. ;;.,.,t__,,,.,cd,•~a. jar~~ 
_/u,p,_ laltL -he A,..,t,.,,.,,,dä~uPc. /';,-vctA~"""r ~t/<U.cL 

~ tl 
~ ,( ~-74 ~ ~JA.?M•juf~,_I 1~~ ~~4 !;:, o 

(irdJ~ i0u -y:JrJ Pvl<- Ac/Ld'"-- /a:,d,,. f/.u .Jl,.aol«-

( .f L~di-#ofJ,, /#--/~~ p-dr, f r'cU.1"" ~e.~ " 

t:, ' . 
~~ m,.,,_. rc..'o/t:<A<-af,__ /;.. /,&,a ,__~ , 0 r-o ~ "6 ,; 

7°~~ ~ h ra• ~Mu._ _a,y ~. ~ _,' ftl~_a19 
]/µ,, 4j ;h 7 rdt t. lua ,ad,,_ 0177 ~ ~a // , ~"'-

1)-(4 M/m;.M ..1:u#d<> /'<>' ~aJo.:4 _tu-u, Jd?1,,~·::.. 
, - 6 

7ei (':f /?wrav.- pc! Ju .f.._._ -ltu~>'au 1~-~ // /,:;h~~ 
cfl._ a v ffY! &tf ·~ 

//la1,'it"-- d~ _t,,P '"'CUA /rs~ 


