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STORA UTSKOTTETS . betänkande I~~ 23/1951 o-Ver

.

Republikens Presidents skrivelse till Ålands
landsting med anledning av .Riksdagens skrivelse
om antagande av självstyrelselag för Åland och
lag om utövande av lösninBsrätt vid överlåtelse
av fastighet i landskapet Åland.
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets be.tänkande

m 28/1951,

h0r däröver inbegärt stora utskottets utlåtande.

Vid behandlingen av ifrågavarande, för landskapet Åland så viktiga lagar hava flertalet av stora utskottets medlemmar fullständigt
omfattat lagutskottets i ärendet avgivna betänkande och den i detsafilli1a ingående klargörande mot i verinBen för antagande av berörda
lagar. I likhet med lagutskottet anser nämligen flertalet av stora
utskottets medlemmar, att de nye. lagarna innehålla värdefulla förbättringar av den i många hänseenden nu gällande mycket bristfälliga
autonomilagen. Visserligen kommer 6 § i . Garantilagen att upphävas,
men då denna paragraf' förlorat sin betydelse genom att Nationernas
förbund upphört att existera, kan förlusten av denna paragraf icke
uppväga de förmåner, som tillkomma landskapet genom antagande av de
nya lagarna, i synnerhet som landstinget, såsom lagutskottet framhållit, har möjlighet att framdeles, då förhållandena det medgiva,
kunna utverka åt sig garantier av reellt värde för tillämpningen av
självstyrelse lagen.
Utskottet får därför i likhet med lagutskottet vördsamt föreslå,
att landstinget ville giva sitt bifall till
antagande av de av Finlands Riksdag den 12 oktober 1951 godkända lagarna om självstyrelselag
för Åland och lag om utövande av lösningsrätt
vid överlåtelse av fastighet i landskapet Åland,
att landskapsnämnden, då möjligheter därtill

förefinnas, inkommer till landstinget med för slal
till framställning hos Finlands Regering om
verkande av betryggande garan4ier för dessa l agars tillämpning.
Mariehamn den 28 november 1951.
På stora utskottets vägnar:

~Ca:r160n.
Närvarande i utskottet: Ordföranden Carl Carlson samt ledamöterna
Tor Beclonan, Viktor Bertell, Hugo Carlsson, Gunnar Holm.berg, Carl
Holmqvist, Albin Johansson, August Nordlund, Gösta Nordman och
Wilhelm Wilen.
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Till betänkandet f'oga.s reservation av Carl Holmqvist och WilP,elm
Wilt§n.
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Beserv.at ion med anledning a v lagutskottets betän·

kande rörande ny ~jälvstyrelselag för Åland.
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Genom N.F:s domslut år 1921 till erkändes Finland s uve r änit eten öve J
Åland en dast under förutsättning,att vissa

garanti ~r skap~des

för lanc

skapets självstyrelse.Garantierna i fråga,som fastställdes av N.F.,in·
togs i grundlagen av den 11 aug .1 92 2 ( den s.k. garantilagen ),vilken 1
e j kan upphävas ut an landstingets b ifall. Genom denna lag bindes Finl a:
statsrättsligt ut åt.Att slopa garantilagen betyder enligt vår uppfatt:·
mä.9att, från åländsk sida befri ar riket från dessa statsrättsliga förpli
t e lser utåt och att Finland erhåller full suve ränit et över Åland med
tingets bifall.
Ett slopande av garant il agen innebär vidare enli gt vår åsikt en fö
svagning av den sven<t.k-finska överenskommelse,som en gång bekräftats
nom de av N.F:s , råd fastställda

garantiern~

för Ål ands befolkning.

Vi r e s e rvera oss mot det av l agutskottets fl ertal fattade beslutet
d e tta
att förorda den nya självstyrelselagens antagande/,trots däri införda
tydliga.nden och förbättringar på enskilda. punktert därför at t vi med 1
/.

ge:o.s antagande samtidi.e;t från vår sida uttryckligen avstå fr ån den ga
I

tilag,som genom N.F:s domslut av å r 1921 tillkom som förplikt an de för
land och därmed från vår sida skul l e b e fria J.i'inland fr:ån de ss utåt bUJ
förpliktelser gentemot Ål and.

..

Utskottsmajoritctens tanke på at t få garantierna tillbaka utan att
sa på något medel härför,samtidigt man f öresl år e tt frivilligt slopan

I .

av h e la

gar~til~0vu,kan

verka lugnande men hänvisar dock Åland till
f

tröstlöst utgångsläge och kan därför av oss ej tillmätas något värde.
Vi ha i vårt ställningstagande känt vårt ansvar för Ål ands framtid
möjligheter att på den gamla grunden kunna bevara och slå vakt om sit·
svenska språk,sin svenska kultur och självstyrelserätt.

Mariehamn den 26 november 1951.
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Ret:>ervation till ::>tora ut u l:ott e t::;; . betänkande.
.
.

Undertecknade rne c le rnrnar i
mot

8

::..tora utajrnttet

t J ra ut::;kotte ttJ bet .~nkande rörande ny

~j

re::;ervera · Old::>

äl vt::tyre J ::;el ag

f ör Åland. Vi ha icke kunnat firma a nnat än att ::;t ... ora ut::>kott e t:::; flert a l _ i ::;i t t bedomande _ allt for litet overvjgt vad ett
antagande av den nya lagen kan komma att innebära fur 11.a.nd::>kapet::; fraratid ::;ow $ven::;kt land. Vi kunna icke finna annat än att
ut:::;kottet:::; flertal Pa 4-t t

ca.- ligt tiätt underv =irderat Garanti-

lagens virde fJr Ålandti autono 111i. Om vi ge bort Gararitiilagen
befria· vi enli g t vår å :::;ikt Vinland från ett for o:::;::; mycket
viktigt villkor fur de~:::; ::;uv ,, r åni tet uver Åland oc .!1 beröva på
::;arnrna gaut;

Ob::>

itij:ilva varje r :itt::ilig rnojlighet att inför ett

::;tö:rre foruw :.;ök a

r~ttv·it.a.

Den gclmla la g en () a r en

borg,m,d~n

nya Je · ett .f.la1Jper utan oorge::.ma.ri •

i

l a giitl;jkott ;;! t.
DJ.rutov~r

vilJa vi

framljl ~lla

der1 alltfor korta tid,:::Jom

::>tått Ål a ndt> lartd::.tir1g till fc>rfo g ande vid behan dlingen av denna for all framtid avgoratlde ; fraga. Vi mena, att Åland::> land::>ting Pätager

~ig

ett ::.;tort ani:nar, om det ,utan att ha inh:im-

tat ojävi ga r J.ttt>l~daö u t lätande ang a ende Gara ntilaei,e n:a v ärde antag er d e n nya :.;j fil v::;tyrel::>elagen och där1ued ger bort de
in te rna tio tiella g a ranti er na.
Vi te:::Jervera o::>ti a.lltöä. mot det betänkande,
ut~k o ttet:::;

..

t>Om

~tora

fler tal fra nlclgger f r..>r land::>ti n~g-et, och ho ppal3 att
~~~

vår uppfattnirig ,att den n.ya lagen icke ka n antagat>,(ömtiÖrgt>fullt
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