LAGUTSKOTTETS betänkande Ng 18/1956 över lands
ting smannen Jan Erik Erikssons m.fl:s hemställningsmotion (N2 10/1956) med förslag, att landsN2 18/1956.
tinget ville u ppdraga åt landskapsstyrelsen att
undersöka möjligheterna att å terställa de internationella garantierna för Alands självstyrelse.
Förenämnda hemstä llningsmotion, varöver landstinget inbegärt
lagutskottets utlå tande ,, har utskottet behandlat och f år för landstinget vördsamt framhå lla följande:
Vid plenum den 1 december 1951 beslöt landstinget efter omröstning, 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 landska p s t Åland, dels, sedan landstingsmannen Rickard
Lindroth nedlagt sin röst, enhälligt att "landskapsnämnden, 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 hemställningsmotion särskilt understrykes, är dels ·~ att få utrett, huruvida det nu sittande, annorlunda sammansatta landstinget och den efter 1951 nyvalda landskapsstyrelsen principiellt ställer sig på samma stå ndpunkt ifråga om nämnda garantier som 1951 års landsting,
dels om den politiska utvecklingen i världen, särskilt Finlands upptagande 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 må n av möjlighet
bevaka landskapets rätt än mindre n~ gon mi ss tro mo t regeringens
v ilj a a tt respek tera l a n dskapets int r essen på de områden garantierna
avse att skydda.
Under s &dana omständigheter och d& motionärernas optimism med
hä nsyn 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 reserva tion, beslutat f ör landstinget vördsammast föreslå
att landstinget ville uppdraga a t landskapsstyrelsen a tt undersöka möjligheterna att å terställa de internationella garantier för Älands
självstyrelse, som v a rit 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:
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Närvarande i utskottet: Jan Erik Erik sson, ordförande, Nils
Dahlman, Paul Påvals, Rickard Lindroth och Helge Klingberg.
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