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P 1 e nu m den 11 september 

ltl. 7 e. m. 

Vid protok0llet sekreteraren A~el Kuffschinoff. 
Upprop: landstingsmannen Häggblofu var från
varande. 
Lantrådet hade kommit tillstädes. 
Talmannen föredrog följande tvenne sk-~ivelser 
jämte den senare slc.' ivelsen åtföljarre förslag 
till framställning till ~inlands regering. 

Signum: 11Till talmanneg,". 
Signum: "Till Ålands landsting". 
Signum: "Till Finlands regering". 

Talmannen föreslog, att '. ärendet skulle bordläggas för 
undergående av utskottsbehandling. 

Landstingsmannen Blomroos före slog, understödd av lands
tångsmannen Wilen, att fu:endet med stöd av § 24 i landstings-, . 

ordningen måtte förklaras brådskande och avgöras vid detta 
plenum. 

Vicetalmannen Mattsson ansåg, att gällande föreskrifter 
om val inom landstinget måtte iakttagas och att landstings
männen måste beredas rådrum att bilda valmansförenirgar för upp
ställande av kandidat;;er till det föreslagna specialutskottet, 
Vad huvudfrågan beträffade förenade han sig om landstingsman
nen Blomroos förslag och anhäll att landstir@t ville godkänna 
förslaget till framställning till Finlands regering. 

Landstingsmannen Johansson understödde vicetalmannen Mattssons 
uttalande. 

Sedan diskussionen förklarats avslutad beslöt land'stinget 
enhälligt, 

att med stöd av § 24ilandstingsordningen 
i brådskande oI·dning godkänna ovanintagna 
förs]fg till framställning till Finlarls re
gering, men att uppskjuta valet av det ut
skott, som i skrivelsen till taJJmannen 
beröres, till annat plenum. 



t 

- 38 .... 

Signum~ "Till talmannen 11
• 

Tili Talmannen i Ålands landsting. 

Undertecknade landstingsmän anhålla härmed vördsamt, att bi
lagda till Ålands landsting ställda skrivelse jämte der f "-'r :L nämn
da framställningen till Finlands regering måtte av Herr ·I e,lmannen 
upptagas ti.11 behandling vid förstkommande plenum i landstinget. 

Mariehamn den 11 september 1945. 
Carl Bengtz Herman Mattsson 
T~r Brenning 
August Nordlund 
Paul.E. Paulsson 
J.A. Sjöblom 
Elis Olof sson 
~Axel Åkerfel t : 

Oska:r: Holmström 
J.Enblom 
Frans Bertin 
Carl Lundqvist 
Karl Aug. Helmin 
Lennart Mattsson 

F. Markow 
Arthur Larsson 
Karl Husell 
E. Eriksson 
IC. J. Blomroos 
Albert Jansson 
Paul Påval s 
Jack Lundqvist 
Ivar Nordström 
Wilh. Wilen 
Karl U. Karlsson 
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Signum: "Till Ålands landsting". 

Till .Ålnds landsting. 

I 

Då det förödande kriget nu avslutats på ett sätt; : i:Jdm tillifreds-
stä1l~r all§crtrihetsälskande folk, dch grunden skall läggas för 
eh rättvis/bestående fred , anse vi, representanter för Ålands folk, 
att äv~n det autonoma landskapet Åland bör beredas tillfälle att 
giva uttryck för sina speciella önskemål vid den definitiva freds
uppgörelsen mellan republiken Finland och de förenade nationerna. 
Detta är så mycket meTa påkallat som freden kan tänkas medföra för
ändringar i Ålands status. För ty är det fullt i sin ordning, att 
landstinget dels genom en öppen hänvändelse till rikets regering 
söker vinna gehör för sin önskan att medverka till. organiseringen 
av förhållandena i Östersjön, för så vitt de bBröra Åland, dels 
vidtager åtgärder att i tid pröva de tänkbara situationer, som 
kunna uppstå i sambS;nd med fredsuppgörelsen. 

I avsikt att åstadkomma detta bilägga vi ett förslag till 
framställning ti'11 Finlands regering samt föreslå, att landstinget 
tillsätter ett utskott, bestående av tre ordinarie medlemmar och 
två suppleanter, med uppdrag att pröva olika möjligheter att för
verkliga landstingets här nämnda syften. 

Mariehamn den 11 aeptanber 1945. 

Carl Bengtz 
Karl Aug. Helmin 
Oskar Holmström 
Frans Bertell 
J. Enblom 
Carl Holmström 
Karl Husell 
K.J. Blomrnos 
E.Eriksson 
Carl Holmström 
Hugo Johansson 
Arthur Larss on 
Lennart Mattsson 

Tor Brenning 

Paul Paulsson 
Elis Olofs.son 

Wilh. Wilen 
Albert Jansson 
Jack Lundqvist 
Ivar Nordström 
Paul Påvals 
August Nordlund 
Axel Åkerfel t 
Karl. U. Karlsson 
I-lerman Mattsson · 

Petter Westberg 
J .A. Sjöblom 
F. Markow 
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Signl!I,g: "Till Finlands regering". 

Till Finlands regering 

från Ålands landsting. 

Sedan Sovjetunionen, Storbritannien och Nordamerikas Förenta 

Stater jämte övriga förenade nationer genom sina ansträngnirigar 

och offer .frälsat Europa från nazismens våld och nu stå i beråd 

att omgestalta reglerna och g:t-underna för samlevnaden folken . emellan 

så att varje folk skall komma i åtnjutande av största möjliga ·frihet 

och trygghet, har Ålands landsting önskat fästa :F1inlands regerings 

uppmärksamhet på önskvärdheten av, att de problem, som äro förknip

pade vid landskapet Åland, i en med den nya tidens krav överens

stämmande anda av regeringen' framföras vid de stundande fredsför

ham lingarna. 

Ålands folk, som utgör en del av den svenska folkstammen, har 

redan under heden tid innehaft sina nuvarande boplatser. Det har 

deltagit i uppbyggandet av den svenska staten och, då Åland år 1809 

avskiljd.es f r ån sin urgamla statsgemenskap 9 betraktades detta av 

ålänningarna som ett våldförand_e på all mänsklig och gudomlig rätt, 

ty Ålad hade utgjort en del av Sveriges rike icke på grund av krig 

och erövring, såsom Finlml, utan på grund av sin befolknings här-:· 

stamning och naturliga anslutning till svenskarnas samhälle.Däxför 

hava ålänningarna icke upphört att hoppas 9 att de mellanfolk·liga 

r ättsförhå:tlandena skola gestalt? sig så, att deras naiurliga längtan 

till återförening med sitt moderland skall kunna tillfredsställas 

såsom en funktion av en allmänt erkänd internationell rättsnorm. 

Om konti. nui teten od1 ärligheten i dessa stävanden vittna ålänningar

nas uppträdande under det orientaliska kriget år 1854 och de åländska 

framställningarna till. olika makter och Nationernas Föi'lurrl åren 

1917- 1921 • . 

Då Finland den 24 juni 1921 genom beslut av Nationernas Förbunds 

råd tillerkändes suveräniteten över Ålands öarna 1 skedde det på grund

val av tvenne undersökningar av alla på frå gan s lösning verkande 

faktorer. Den internationella juristkommissionen fastslog, att den 
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åländska aktionen var rättsligt grundad och att frågan om Ålands 
statssamhörighet var en internationell ,angelägenhet. Rappo~trr
kommissionen åter, som ägde framkomma med förslag till en praktisk 
lösning av Ålandsfrågan, betonade med särskild tyngd 1 att betryggan
de garantier måste skapas för det svenska språkets och den svenska 
kulturens fortbestånd och trivsel på Åland. Då kommiBsionen av 
Finlands regering bade erhållit övertygande försäkringar om, att 
dylika abs'clut effektiva skyddsåtgärder komme att vidtagas, under
stödde kommissionen Finlads anspråkpå suveräniteten. Kunde emeller
tid sådana garantier ej skapas av Finlands statsmakter, framhölls 

· det, måste ett avgörande ske efter andra linjer. 
Det råder intet tvivel om, att rapportörkommissionen i fullt 

medvetande om sin ställning såsom väktare av en hög rättvisa ärligt . 
sökte nå fram till en lösning, som skapade lugn och lycka på Åland · 
och tillika . främjade freden. Att kommissionen det oaktat inte god
kände den på en stark rättsgrund fotade åländska ståndpunkten, be
rodde på att den sökte en medelväg mellan rätt och l·äimplighet. 

Nu, · 24 år efter Nationernas Förbunds råds beslut, konstaterar 
Ålands landsting dels, att den lagstiftning, som genomförts för att 
trygga ålänningarnas svenska nationalitet, icke fungerat såsom man 
förutsatt dels ·även att det nugällande nationalitetsskyddet icke 
är tillfyllest • 

. För Finlands regering kan det icke vara obekant vilka svårighe
ter Ålands folk mött vid tillämpningen och utformningen av sin 
självsty:i'.'else. Ständiga meningsskiljaktigheter mellan rikets och 
landskapets myndigheter hava på Åland vidmakthållit. en irritation 
och en osäkerhetskänsla, som inte äro förenliga med begreppen 
frihet och trygghet. Den åländska jordlösningsrä tten, som hör till 
de ovillkorliga förutsättningarna för Finlands suver änitet över 
Åland, har först under år 1939 bragts i verkställighet och då på 
ett sätt, som gör den illusorisk. Mot gällande konvention har 
Finland på 1land i tvenne rHpriser uppfört fasta befästningar av 
största omfång samt överfört trupper till J\landsöarna. Dessa trupp
förband hava i strid med självstyrelselagen varit huvudsakligen 
finskspråkiga liksom den till Åland . förlagda sjöbevakningen. Under 
kriget inkallades en del ålänningar emot klar 12g i finsk krigs-
tj änst och åländska arbetspliktiga uttagas med vå ld till de konven
tionsstridiga befästningsbyggena samt ställdes under finsk mili tfu'..., 
lag. Visserligen kunna en del av åtgärderna under k.ciget förkla
ras med den genom landets nödläge framkallade desorganisationen, 
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varigenom övervakningen av underlydande tjänstemän slappnaa.e, men 
mycket och det väsentlj_gaste av bristfälligheterna härrör, enligt 
Ålands landsstings bestämda rrening 9 av att Finlands statsn:akter 
icke med tillbörlj_gt intTesse gått in för uppfyllande av sina 
inför internationella fo r a högtidligen avgivnc:i, löften att verk
samt dr aga försor g orn ::"kydda:n,de av Ålands svenskhet. En lucka i 
nationalitetsskycldet blottar det faktum, att finsk inflyttning 
äger rum utan att l and skapsmyndigheterna i minsta mån kunna reg
lera ifrågavarande bef olkningsrörelse. 

Verklig oro har den omständigheten framkallåt 1 att de internatio
nella garantierna, för Ålancl.s autonomi genom Nationernas Förbunds 
upplösning försvagat s. 

För a.tt undan r ö j ö. den olust och de bekymmer 1 som göra sig 
gällande hos den åländska befolkningen anser Ålands landsting det 
vaI'a dess oavvisliga plikt att söka f å t.ill stånd en tillfreds
ställande lösning av Ålands ng, tionella problem •• 

Två hårda krig, s om slutat med nederlag för Finland, hava 
dock medfört den vinst en, a tt den överväldigande de:le n av Finlands 
folk vaknat till insikt om oändamålsenligheten fö r en liten stat 
av att med maktmedel söka genomföra nationella ambitioner. I detta 
avseende hava de skandinaviska foJlken redan tidigare kommit fram 
till en förebildlig vidsynthet, vilket framgår av det sätt, varpå 
relationerna mellan svenskar och norrmän samt mellan danskar och 
islänninga r ordnaj;s utan att efterlämna någon missämja. 

Ålands lndsting önskar dEiLtaga i det meningsutbyte, som sanno
likt kommer att ske be träffande Finlands och därmed .även Ålands 
status i det system, som skall Ekapa en ny och bättre världsordning. 
Ett tillmötesgå ende från Finlands sida av denna önska n innebure 
en .handling, som skulle stå i bästa samklag med de förenade mtio
nernas uppfattning om dylika problem, dokumenterad i Atlant.ens · 
charta, och det bör ej heller stå i motsats till principerna hos 
Finlands statsmakter, som vid underhandlingarna år 1938 beträffanre 
en ändring av Ål ands status, ansågo det lika naturligt och påkallat, 
a tt representanter f ö:t' Ålands landsting trädde i direkt kontakt 
med utländsk makt som att regeringen själv tog frå gan till tals· 
med landstinget. Ej heller kan man befara, att Sovjetunionen, som 
är Finlands huvudsakliga p:;trtner vid fredsförhandlingarna, skall 
anse det otillbörligt att höra lla:p.d, alldenstund :r..a tionella hän
syn utgöra en av unj_onens grundläggande rättsprinciper, varom, utom 
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unionens inre organisation, dess anslutning till Atlantens charta 
bär vittne. 

Ålands folk 9 som genom att motsätta sig uppförande av befäst -
ningar och införande av åländsk värnplikt samvetsgrant och n:e d all 
sin förmåga sökt skydda och bevara den genom självstyrelselagen 
och neutralitetskonventionen uttryckta avsikten, att Ålandsöarna 
icke skola utgöra något störningselement i Östersjön eller tj änEt 
något militärt ändamål; emotser 9 att dess lugna och fasta hå llning, 
som inriebar aktivt motstånd mot krigspolitiken, nu skall erkännas 
av alla, icke mi.11.st av det nya Finland, och medföra rätten att -
för så vitt det ankommer på Finlands regering~ öppet och fritt 
framföra sina tankar och önskningsmål inför de förenade nationernas 
råd. 

För Ålands landsting kan det naturligtvis inte vara bekant vad 
]!,inlands och övriga Östersjöstaters, främst Sovjetunionens och 
Sverig8's regeringar 9 samt Strobritamiiens , Nordamerikas J?örenta 
Staters och Frankrikes regeringar tänka om det ålfö1dska problemet, 
men landst:inget anser det betydelsefullt att nu förbehållslöst, 
uppriktigt och offentligt framlägga sina önskemå l för rikets 
regering 9 samtidigt som det uttrycker sin fasta förhoppning att 
inom kort bliva i tillfälle att öppet dryfta de olika aspekt, som 
kunna läggas på Ålands status i nuvarande världsläge. 


