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Arbetsgruppbetänkande med förslag till ny hembygdsrättslagstiftning 

 

SAMMANFATTNING. 

Ålandsgillet instämmer principiellt i förslaget till ny hembygdslagstiftning. 

Vi anser dock att personer som har hembygdsrätt vid utflyttningstillfället till 

ort utanför Åland skall behålla hembygdsrätten livet ut och att redan utflyttade 

som har förlorat sin hembygdsrätt skall återfå den för att behålla den livet ut  

(under förutsättning att personen behåller sitt finska medborgarskap).  

 

MOTIVERING. 

Den åländska hembygdsrätten är en förstärkning av det finska 

medborgarskapet och grundlagsskyddad. 

Enligt grundlagen 5 § stadgas att ingen kan fråntas eller befrias från sitt finska 

medborgarskap annat än på i lag bestämda grunder och under förutsättning att 

han eller hon har eller får medborgarskap i en annan stat. 

Medborgarskapslagen innehåller allmänna villkor för s.k. naturalisation. 

Det strider mot grundlagens principer och är diskriminerande att försämra 

medborgarskapet för en person genom att ta av honom/henne den åländska 

hembygdsrätten på grund av flyttning till en ort utanför Åland. 

 

Åland har inte möjligheter att tillhandahålla arbetstillfällen och utbildning 

inom alla yrken och därmed möjlighet till livslång försörjning av alla invånare 

med åländsk hembygdsrätt. En mindre del ( c:a 5 %) av invånarna med 

åländsk hembygdsrätt är tvungna att söka sin försörjning och utbildning 

utanför landskapet Åland. 

Det är diskriminerande och oskäligt att personer ska förlora sin hembygdsrätt 

på grund av flyttning till ort utanför Åland för sin försörjning. 

 

I den parlamentariska kommitténs betänkande för hembygdsrätt, jordförvärv 

och näringsrätt (pkt 4.7) konstateras att bortaålänningar som flyttat från 

landskapet har en viktig roll vid spridandet av kunskap och information om 

landskapet. Kommittén rekommenderar starkt att åtgärder vidtas som 

uppmuntrar kontakter till bortaålänningar så att dessa kunde fungera som 

hembygdsambassadörer. Men för den Good Will Åland får, belönas de 

bortflyttade med förlust av hembygdsrätten. Sådan belöning är otillständigt 

och bör absolut inte få förekomma. 
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