A V S K R I F T :
Enhälligt har Ålands befolkning vid olika tillfällen givit uttryck
åt sin orubliga vilja att ernå återförening med moderlandet Sverige,från
vilket den år 1809 på ett våldsamt sätt lösrycktes.Denna trängtan har hos
varje ålänning levat stark ända från skiljsmässans bittra stund,ocht hoppet att en gång nå det hägrande målet har aldrig dött.Vissheten om att
fullständig och varaktig trygghet till språk och kulturell utveckling
samt framtida lugn och trevnad kan vinnas endast under Sveriges rikes
spira har bjudit ålänningarne att eftersträva en på rätt och rättfärdighet grundad lösning av Ålandsfrågan.
Den finska regeringens åtgärder för att tillmötesgå de svenska nationalitetskraven i Finland äro icke ägnade att förjaga ålänningarnes
framtidsbekymmer,utan ha fastmer gjort kravet på återförening med Sverige
än mer ofrånkomligt.Skulle Finlands regering i följd av yttre tryck nu
utfästa garantier,vilka härintills nekats den svenska befolkningen,skall
Ålands folk dock oföränderligt vidhålla sin fordran att genom en på principen om nationaliteternas självbestämningsrätt byggd och oförtövat skeende folkomröstning med bindande kraft få gestalta sin framtid.
Ty av yttre omständigheter framkallade medgivanden åt Ålands befolkning sakna den inneboende rättens kraft,som ensam förmår skänka bestående trygghet.Därför kan Ålands folk icke heller värja sig för den
uppfattningen,att under yttre tryck tillkomna åtgärder vid lägligt tillfälle skola inskränkas eller helt och hållet återtagas.
Utfästelser av vad slag de vara må,kunna icke ändra den Åländska
befolkningens ståndpunkt.Oföränderligt vidhåller den fördenskull sitt
rättmätiga krav att sjelv få gestalta sin framtid och binda sitt öde vid
moderlandet.Känslan av ansvar för kommande släktleds lycka och välfärd
förplikta Ålands nu levande generation att söka ernå återförening med
Sveriges rike.
På grund av fullmakt från mer än 96 procent av alla myndiga och
hemmavarande åländska män och kvinnor har Ålands landsting ansett sig böra bringa detta till allmän kännedom.
Åland,Mariehamn den 14 oktober 1919.
På ÅLANDS LANDSTINGS vägnar,
+

dess verkställande utskott:
CARL BJÖRKMAN

K.J.BLOMROOS
JOHAN JANSSON
AUG.KARLSSON

JULIUS SUNDBLOM

+

JOHANNES ERIKSSON
E.E.JOHANSSON
K.I.KARLSSON

. . . . . . . . . .
. . . .

