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LAGUTSKOTTETS betänkande N:o 5 i

anle dnin g
.
,
av land stin gsm an Anders For sberg s med fl
.
eras förs lag om avlå tand e
av en Skr ivel se till Pre side nten 1 anled nin g a.v lage n inne håll and e särs kild
a
stad gan den röra nde land s~a pet •
Alands befoll min g,

Lan dsti nge t har .til l Lag utsk otte ts utlå
tand e
rem itte rat förenämnda förs lag och får i anle dnin g dära
v Uts kot tet,
som enh älli gt före nat
sig om det.samma, vörd sam t före slå
'at t den före slag na skri vels en måtte
av Lan dsti nge t avl åta s i ·föl jand e, end
ast i obetydande mån förä ndra de
lyd else :
''T1LL PRESIDENTEN.
Den 24 jun i 192 l· bes löt Nat ione rnas Förb
unds Råd, att suv erän itet en
över Åla nds öarn a sku lle erkä nna s till hör
a Fin land , och under pun kt 3 1
sagda bes lut fas tslo g Rådet sam tidi gt,
att de nya gar anti er, som sku l1e
inta gas i själ vst yre lsel age n, främ st bord
e hava till ändamål att bev ara
svenska språ ket 1 sko lorn a, att bib ehå
lla jord bes ittn ing en i bef olk nin gens egna hän der , att fa!; ltst älla skä llga
grän ser för infl ytta des förv ärvande av rös trä tt, samt att säk erst älla
utnämningen ,av land shö vdin g,
som åtn jute r bef olk nin gen s fört roe nde ,
Ehmiu ·i be~ lute t tyd ligt och kla rt utsä
ges , att .ett av de nya garan tier r\a·s ':f räm sta ändamål är att bibe
håll a. jord bes ittn inge n i bef olk •
ninge~-s egn a hättåer, htfr Fin land s RikS
~ag giv it § 5 i lage n, inn ehå llan de särs kild ~ stad gan den röri nde Åland~,_.b efoi
m,i ng, .en ,sådan avf attn ing ,
. t ord al"d else n Rådets förenämnda beä tt , om sagd a par agr af tolk
as en11g
.
.J
,.

slut orq jord bes ittn ing en vard er vär delö
st•
Då det moment i Råd ets bes lut, som hän

för sig till jord bes ittn in-

gen, är av uto mor den tlig t sto r bety dels
e för land skap ets inbygga.re,
ja, för Ålands hel a fram tid, kan Ålands
Lan dsti ng icke med nödi~ till för
sikt och med en kän sla av tryg ghe t skri
da tilJ . ,sin a maktpåliggande värv ,

1

~e

innan det erhållit klart besked därom, att med laga bo

och hemvist 1
§ 5 avses detsamma som i§ 3, nämligen att vede~böra nde .under en oavbruten tidföljd av fem år på Åland haft laga bo och hemvist.
Alldenstu n~ Ålands Landsti~g finner ett

~

otvetydig t stadgande ~-rörande jordbesit tningen, så _f~rmuler at, att det står i full sam-

tlang med Nationern as Förbunds Råds beslut av den 24 juni 1921 utgö;a
.
. .
en av hörnsten arna för den _åländska självstyr elsen och i de Ålands be.

folkning tillförsä krade garantier na, får Ålands Landsting vördsamt anhålia, det Ni Herr Presiden t, ville giva Eäer regering i uppdrag ati
utarbeta propositi on t il: sådan ändring av· rr,8".'anämnda § 5, att densannna
blir i överensst ämmelse med Rådets beslu~ av den 24 juni förlidet år,
ävensom att denna proposh:, ion i si:i:1om tid fö-:ielägges Finlands Riks . .g.
. .
.
.
.
,
Prtsident
Herr
Ni,
att
om
Då . Ålands . Landsting är li·..rligt övertygat
~

.

.

skall finna här ovan framf~rda synpunkte r fullt riktiga, och då enda
syftet med denna framställ ning är att genom en ny lagstiftni ngsak.t ernå,
~rad Ålands befolknin g vid Ålandsfrå gans avgörande av Nationern as Föret em~ts~; :;tt den
bunds Rå\1 högtidlig en tillförsäk rades,· vågar Landsting
.
..
~· .·
:

.

na

~

.: .

.

framställ ning skall vinna beakt.and e\ även~om att Landsting et av Eder,

Herr Presi..den t, erhåller bekr~ft_e ~se här.å . i form av en särskild skrivel ·
_se. n
. ..

Carl Björkman
Arthur Gylling

Torsten Rothberg

Johannes Eriksson Robert Rosenblad .

Me.riehamn den 10 juli 1922 •

f

Till Ålands Landst·mg.
I

skrivelse

av den 10

rnne varande

juli har Ålands Landsoch överlämnande
till Riksdagen av
proposition till sådan ändring av 5 R
~ i den av Biksda~en antagna lagen innehållando
.. k 'ld
o
~ sars 1 a stadganden rörande Ålands befolkning, att paragrafen bragtes 1· ··
t
overenss ämmelse med Nationer- .

ting anhållit

nas

Förbunds

om

utarbetande

Råds beslut

av den 24

1921; och har

juni

i

skrj

velsen tillika antytts, att innehållet av sagda paragraf borde
närmare ansluta sig till 3 § 1· samma 1ag.
Förenämnda 5 § har, på sätt jämväl av här bilagda texter framga r, t1·11 1'fragavarande delar i Regeringens proposition
0

ingått

0

och av Riksdagen antagits ordagrannt

ordalydelsen av den förbindelse,
beslutet

av den

Råd

som Rådet

de
3

och

24

juni 1921 avgav
för

sin del

Den av

överensstä~mande med

till Nationernas Förbunds

den 27 i

samma rriånad godkän-

och enahanda är fallet med

Landstinget nu påyrkade ändringen skulle

innebära en uppenbar avvikelse

från den ståndpunkt

i

således

frågan , som ,

av Nationernas Förbunds Råd omfattats och av Riksdagen godkänts.
Med hänsyn härtill har Landstingets skrivelse icke föranlett

åtgärd

i

omförmält syfte,

kännedom meddelas.
Helsingfors,
Re

I

\
I

I

p

den 21

vilket härmed Landstinget

juli 1922.

ub 1 i k e n s

1

som Regeringe n till följd av

såsom n&mnda be sluts exakta text;

§.

lC

Pr e s

T.f. Justiti emini ~ter

1

de n t

till

1

