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Till Ålands Landsting. 

E 
.. r det visat sig nödvändig.t att för 

na syf .lira 
ullföljande av de ten, v1 ligga till 
1 und för tillkomsten av konventionen 

d
gr ?0 dktober 1921 angll.cnde Ålandsöar-
en " 

5 
icke-befästande och neutralisering 

:ida t,ill åtgärder för utbyggande av kon
ventionens garantisystem, hava Finlands 
och Sver,iges regeringar med varandra ,in
lett. undcrhandlingar rörande de ll.tgärder, 
som ,i sagda avseende borde vidtagas. Dessa 
underhandlingar 1hava lett tiJ,l en prelimi
när överenskommelse, daterad den 7 ja
nuari 1939. Upplysningar angående ·be
rörda ändringar i garantisystemet åtel'fi·n
nas i ministern6 för utrikesärendena vid 
Riksdagens plenum den 9 sistlidnc maj 
lämnade tillikännagivande jämte därtill fo
gade aktstycken. 

Den föreslagna modifikationen av 1921 
ärs konvention har godkänts aY samt.liga 

' signatärmakter och har behandlingrn av 
ärendet i Nationernas förbunds råd å<lag-a
lagt att frågan om de föreslagna åtgär
derna icke faller inom området för rädct-s 
behörighet. 

Regeringen, -har låtit sig angeläget vara 
att vid denna frågas reg,lerin g tillgodose 
Ålands 'befolknings .intressen och förd<.'! 
samt, ehuru Åland icke intager partställ
ning ifråga om Ålands-konventionens ut
byggande, uppehållit kontakt med land
skapets förtroendemän och hållit landstin
get underkunnigt om planerna för tryg
gande av landskapet.s neutralitet. 

Den prelimi,nära överenskommelse, som 

träffats mellan Finl d 
bär en stor vinnin ~:r ~ch Sver!ge, inne
manhällningen. 1 g vt 

I 
en n~~·diska sam. 

a a et berores f ·å 
om den liländska bef Il . . l gan o mmgens m f'll • 
till neutralitctsskyddets nyanor·d _s a mng 
f k ' mng De 
m~ a och svenska delegerade hava h;- · ·d 

varit ense .. k .. , arv 1 
. om ons vardheten av att Ålands-

befolkmngen vapenövas för att k· d 
1 . · unna me . 

vena till landskapets skydd. 

~egeringen har meddelat den svenska re
~ermgen d~ gr~ndsatser, vilka skulle följas 
J den lagst1ftnmg om älänningamas delta
gande i fäderneslandets försvar, som på
kallades av det förändrade sakläget och som 
borde ersätta de nuvarande bestämmelserna 
om tjiinstgöringen vid lots- och fyrinrätt
ningen. För vinnande av samförständ vid 
tryggandet av landskapets neutralitet, har 
härvid frän finsk sida gjorts bl. a. den ut
fästelse, att de truppförband, som utöver av 
åländska värnpliktige fom1erade trupper 
komme att förläggas pil Åland, skul.le sam
mansättas ur rikets svenskspråkiga befolk
ning. 

Då den nya ordningen för landskapet 
Ålands militära läge nu står inför sitt 
förverkligande, har Regeringen förelagt 
Riksdagen till antagande ett lagförslag 
angående inbyggarnas i landskapet delak
tighet i fäderneslandets och landskapets 
försvar. Uti nämnda lagförslag hava upp
tagits alla specialbestämmelser rörande 
den åländska värnplikten, medan ordnan
det av de militära och praktiska frllgoma 
av allmän natur skulle ske inom ramen av 
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bestiimmclserna i den. . allmä.una värn
plikt.slagen. Förslaget överensstämmer med 
de principer, som angivits i Regeringens 
förbcrörda meddelande till Kungliga sven
ska rcgerin gen. 

,lämli'kt 75 § av gällande Regeringsform 
är den grundsats lagfäst, att varje finsk 
medborgare är skyldig att deltaga i fäder
neslandets försvar eller att härvid biträda. 
Med avseende härä har det ansetts nödvän
digt att göra förbehäll om bibehlil\ande av 
det i nu gällande 27 § självstyrelselagen 
förutsatta systemet med tjänstgöring vid 
lots- och fyrinrättningen, för det fall att 
den åländska värnpliktslagen upphör att 
giilla ellc1· dess tillämpning inställes. 
Skulle värnpliktens genomförande pli 
Åland möta hinder, ser sig Regeringen nöd
sakad öppenh!illa den i 27 § anvisade ut
vägen för reglering av ålii nningnrnas 
skyldighet att medverka vid försva1·ct. 

Det hör i samband hii rmed uttryckligen 
framhållas, att vid genomförandet a,· den 
föreslagna militära anordningen cnhnrl för
svarssynpnnktcr varit bestiimmande. En 
granskning av lagförslagets bestämmel
ser bör giva l'id handen, att Regerin
gen vid viirnplikt.sl'rägans reglering cl'lc1·
st riivnt att med största möjliga vidsynt
het beakta sjä lvstyrelsclagens anda och 
syftemäl samt landskapets säregna fiirhäl
landcn. Regeringen har i sitt förenämnda, 
t,i ll. svenska regeringen riktade mccldelancl<' 
bckl-iil'1at , alt åtgärderna för tryggandet a,· 
Ålands ncu1ralitct icke på något sätt skola 
inkräkla på rlen särstiillning landskapet åt
njuter med avseende .1 dess själl'st,nelse, 
språk och egenart. 

Sedan Rik.~dagcn i grundJagsenlig ordning 
si ul behandlat dcn_na fråga, överlämnas 
Riksdagens beslut till urtima landst inget 
i det avseende 36 § 1 mom. s,jii lvst~-rclsc
lagcn fö rutsätter. Regeringen emotser att 
urtima landstinget efter prövning a1· fö re
liggande fråga skall omfatta förslag-cl om 

värnplikt och därigenom d 
för såväl riket som land~ verka till en 
ställande lösning. s apet till fl'e<ls. 

-
-~rån äländsk sida har det k 

staUts, att värnpliktens genornfö;:v upp. 
Åland borde sammankopplas m d d nde På 

dl .. e enemt se < a rev1s10ncn av självstyrets 1 ° · 
gen i hela dess vidd ff' ·a .. ·e agSliftnin. . arv1 ar att n .. k 
att nägot förbehåll i s!idant syft . 

1 
iar a, 

t 'ts . cl . e 1c ce upp ag1 1 en med svenska regerin.,. .. · f d .. . . 1 .,en tl'af 
ute ov_e

1
rens_,fom_melsen. Spörsmälet 

0
~ 

au onom1 agstl tmngens förtydliga d 
• ' 11 e har redan mnan sagda överenskomnlel . k .· . . se om 

ti ll stånd pli den fmska Regei~ngens . ' t• . . llli 1a. 
t1v upptagits til.l behandling och förbel'etts 
av en statskommitte, som den 22 nvssli<I 

.. l " I . ne mars over amnac e sitt betänkande till J·u t'-
t. . , . S SI 
iem 1111stcr1et. , edcrmera har av lagbered-

ningen uppgjor ls ett propositionsförslag i 
ämnet, vilket förslag den 10 maj överläm. 
nats till sagda ministerium. Gransknin<>s
arbctel' hur varit synnerligen ingående o~h 
omfattande och Regeringen har varit 
t1·ungcn förbehålla sig ett visst rådrum 
innan förslag framlägges till rcgleringc1; 
a1· denna gr<1nnlaga lagstiftningsfr/l.ga. 

Oberoende a,· den planlagda revisionen 
111· sjUlsty1·clsclagen hat· Regeringen till 
sä rskild prörnJng upptagit frågan om änd
ring 111· !i § i den s. k. garantilagen. I sam
band 111cd lagförslaget i viirnpli'ktsfrågan 
har till RiMsdagcn överlämnats en proposi
tion. i ,;yfte att tillförsäkra landskapet,5 in
bygf?arc iilrndc garantier i nationalitets
skyddcls intres:;e utöver vad garantilagens 
11111·ar11 ndr hc;,tiimmclser innehålla angående 
hihehällandc a1· ,jordbesittningen på Åland 
i befolkningens egna händer. Genom be-
1·i ljandc a 1· denna förmån skulle ett kon
fl iktämn<'. som länge verkat störande pä 
förhälla11det mellan riket och landskapet 
a1·liig~na~ fri\n dagordningen. 



001 
ändring av 5 § i ga-fr~e1an 

. 
5ed&ll " Riksdagen slutbehandlats 1 rtJlltU&ge~ av olll olll grundlag är stadgat, dell ordll;~:~:gens i saken fattade beslut 

1lin111ns 
. f rs den 3 juni 1939. 11e1s1ng o 

3 
jämlikt ga1·antil agens 7 § . landstinget i och för inf" till urtima landstingets bifall till orsk~ffande av sagda lagandring. 

Republikens President 

Staitsminister 

393 

\ 
I 



l 

Till Ålands 
landstin~. 

Till Ålands landsting överlämnas härfämte i det 

avseende ? § i laken den 11 augusti 1922, innehållande 

särskilda stadganden rörande landskapet Ålands befolkning, 

samt ? § i lagen den 1 april 1938 om utövande av 

lösningsrätt vid försäljning av fastighet i landskapet 

Åland, stadgar, de av Riksdagen den 6 innevarande juni 

an tagna och t il 1 Re publikens President den ? juni över-

lämnade lagarna om ändring av fö r·enämnda la~a r. 

Helsingfors den 9 juni 1339. 

Republikens President 

Justitieminister 


