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Till Ålands landsting.
Som symptom på att de mellanfolkliga fö::chållandena alltmera
börjat normaliseras utgör .· bl.a • . suveränitetens återställande på
Porkala området, Finlands inträde i No:;.:- diska Rådet och Finlands
upptagande såsom .medlem i Förenta Nationerna.
Ett återställande av det mellanfolkliga läge, som rådde före
Rriget, med undantag av de i fördrag-e.n särskilt stipulerade avvikelserna, aktualiserar Ekr en återställandet av den konti:oll över
Ålands självstyreise, som genom Nationernas Förbunds Råds beslut
av den 24 juni 1921 konstituerade det åländska territoriets internationella statua. Denna kon troll rubbades genom Nationernas Förbunds upplösning.
För bevarandet av Ålands statsrättsliga ställning och dess
nationella karaktär är det av vikt, att de s.k. lrulturgari:;mtierna
på basen av tidigare erkänd kompetens interntionell t åter ställes
och om möjligt ytterligare utbygges.
Tiden synes nu vara inne för en aktiv insats från ålädsk sida
för att antingen L form av en framställning till Finlands Regering
eller på annat sätt väcka frågan: om återställandet av ;l•andskapet
Ålands inerna tionella status flrån tiden flte kriget. Det förefaller
naturligt, att Förenta Nationerna som ar\rtagare till Nationernas:
Förbund borde kunna handlägga de åländska garantierna och att initiativ härtill borde kunna taga·s .av Finland som medlem i F .N.
under åberopande av den resolution, som avfattades vid Nationernas
Förbunds församlings 21 :a möte den 18 aprj_l 194.6 angående N:F:s
upplösning och möjligheter för den nya säkerhetsorganis2tionen FoN.
att övertaga förbundets uppgifter och rättigheter på grund av
internationella överenskommelser.
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Med hänvisning ti 11 ovanstående korta utredning ha vi äran föreslå,
att Landstinget måtte giva lndskapsstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna
att återställa de internationella garantierna för Ålands själ-yst;rrelse i enlighet med cle vi 1lko:c s som knö tos· ti 11
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Nationernas Förbunds Råds domslut i
Ålandsfrågan den 24 juni 1921 och till
landstinget ·i sådant avseende inkomma
med förslag till nödigbefunna åtgärder,
detta i överensstämmelse med landstingets
beslut ~av år 1951 i samband med godkännande av den nya självstyrelselagen för
Åland.
' Mariehamn den 5 mars 1956,
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