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IV.
Generalkonferensen hemställer, att varje medlem av internationella
arbetsorgani ation n måtte så ordna utförandet av alla arbeten för offent
lig ioyndighets räkning, att dylika arbeten så vitt möjligt reserveras för
periode1· av arbetslöshet och för sådana landsdelar, som särskilt beröras
därav.
IV.
Hemställan angående ömsesidighet i fråga om behandlingen av utländska arbetare.

Generalkonferensen av internationella arbetsorganisationen av natio
nernas föTbund,
vilken av Amerikas F'örenta Staters regering sammankallats
till Washington den 29 oktober 1919
och beslutit antaga vissa förslag beträffande »åtgärder för
arbetslöshetens förebyggande och botande av dess följder», vilken
fråga upptagits såsom andra punkten på dagordningen för konfe
rensens sammanträde i vVashi1 gton,
ävensom bestämt, att dessa förslag skola avfattas i form av
en hemställan,
antager följande hemställan att underställas internationella arbets
organisationens medlemmar för att av dem tagas i övervägande med
hänsyn till dess förverkligande genom nationell lagstiftning eller på annat
ätt jämlikt be tämmel erna i delen om arbetet av traktaten i Versailles
den 28 juni 1919 och traktaten i St. Gerrnain elen 10 september 1919.
Generalkonferensen hemställer, att varje medlem av internationella
arbetsorganisationen måtte på grundval av ömsesidighet och på de vill
kor, som kunna överenskommas mellan vederbörande länder, tillförsäkra
å dess territorium sysselsatta utländska arbetare och deras familjer de
förmåner, som avses med dess lagar och författningar angående arbetar
skydd, ävensom åtnjutande av den föreningsrätt. som inom lagens grän
ser är tillerkänd dess egna arbetare.
V.
Förslag till konvention angående kvinnors användande till arbete före och efter barnsbörd.

Generalkonferensen av internationella arbetsorganisationen av natio
nernas förbund,
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vilken av Amerikas Förenta Staters regermg sammankallats
till ,vashington den 29 oktober 1919
och beslutit antaga vissa förslag angående )>sysselsättande av
kvinnor: före och efter barnsbörd (däri inbegripen frågan om mo
derskapsunderstöd)», vilken fråga innefattas i tredje punkten på
dagordningen för konferensens sammanträde i Vi/ashington,
ävensom bestämt, att dessa förslag skola avfattas i form av
förslag till en internationell konvention,
antager fö]jande förslag till konvention att ratificeras av internatio
nella arbetsorganisationens medlemmar jämlikt bestämmelserna i delen
om a1·betet av traktaten i Versailles den 28 juni 1919 och traktaten i St.
Germain den 10 september 1919.
§ 1.
Säsom »industriella företag>> skola med hänsyn till tillämpningen av
denna konvention särskilt anses:
a) Gruvor, stenbrott och andra anläggningar för utvinnande av mineral.
b) Företag, inom vilka varor tillverkas, förändras, rengöras, repa
reras, utsmyckas, färdigställas eller beredas till försäljning eller inom
vilka råämnen omg·estaltas, däri inbegripet skeppsbyggeri och företag :f;ör
förstöring av föremål, ävensom framställning, transformering och över
förande av drivkraft i allmänhet och av elektricitet.
c) Uppförande, ombyggnad un eThåll re aration J�ndrin°· eller
�o· av alla sla · av byggna er, järnvägar, sparväga1·, hamnar,
ockor,
vågbrytare, kanaler, au agg'inno-ar ör inre sjöfart, vägar, tunnlar, broar,
viadukter, kloaker, vattenavlopp, brunnar, telegraf- och telefonanläggningar,
elektriska anläggningar, gas- o·ch vattenverk eller andra byggnadsarbeten
ävensom förberedelse- och grundläggningsarbeten för härovan åsyftade
arbeten.
d) Transport av passagerare eller gods å lands- eller järnväg, till sjöss
eller å inre vattenväg, däri inbegripet handhavande av gods å kajer och
bryggor samt i dockor och magasin med undantag likväl av _t �9�.m;t f"' • a. cl !
änsyn tiU tillämpningen
Såsom »kommersiellt för ag» s rn me
av denna konvention anses varje plats, där varor säljas eller handel idkas.
Vederbörande myndighet i varje land skall fastställa gränsen mellan
industri och handel å ena samt jordbruk_ å andra sidan.
§ 2.
Med hänsyn till tillämpningen av denna konvention innefattar be
teckningen )>kvinna» varje person av kvinnligt kön, utan hänsyn till ålder
Bil1a11g till riksdagens protokoll 1921.

1 saml. 307 häft.
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eller nationalitet, gift eller ogift; beteckningen »barn» innefattar varJe
barn, äkta eller ej.
§ 3.
I industri ila eller kommersiella företag, off ntliga eller privata,
eller någon gren av sådant företag, med undantag av företag, vari endast
sysselsättas m dlemmar av samma familj, skall kvinna:
a) icke äga rätt att arbeta under en tidrymd av sex veckor efter
sm nedkomst;
b) vara berättigad att lämna arbetet efter företeende av läkarintyg·
av innehåll, att hennes nedkomst antagligen kommer · att äga rum inom
sex veckor;
c) under hela den tid hon är frånvarande från arbetet enligt mom.
a) eller b), åtnjuta tillräckligt understöd för sitt och barnets uppehälle
under hygieniskt tillfredsställande förhållanden. Berörda understöd, vars
· xakta belopp skall be tämmas av vederbörai;tde myndigbet i varje land,
skall utgå av allmänna medel eller ock anskaffas genom ett system av
försäln-ing. Hon skall de sutom vara berättigad till fri vård av läkare
eller barnmorska. Misstag från läkares eller barnmorskas sida angående
tidpunkten för nedkomsten skall icke hindra en kvinna från att erhålla
understöd under tiden från dagen för läkarintygets utfärdande till den
dag, då nedkomsten verkligen äger rum ;
d) äga rätt att, om hon ammar sitt barn, erhålla en halvtimmes
rast två gånger dagligen under arbetstiden för nämnda ändarna!.
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§ 4.
I händelse en kvinna är frånvarande från arbetet enligt § 3 mom.
n) eller b) eller förblir bo1-ta från arbetet under längre tid till följd
av sjukdom, som enligt läkarintyg härleder sig från havandeskap eller
barnsäng och gör henne oförmögen att återupptaga sitt arbete, skall det
vara förbjudet för hennes arbetsgivare att, förrän hennes frånvaro över
slffidit en av vederbfö:ande myndighet _i varje land fastställd maximitid,
vare sig uppsäga henne under sådan frånvaro eller uppsäga henne å ådan
tidpunkt, att uppsägning·stiden utlöper under ovannämnda frånvaro.
§ 5.
De officiella ratifikationerna av denna konvention skola, i enlighet
med bestämmelserna i del XIII ay traktaten i Versailles den 28 juni
1919 och traktaten i St. Germain den 10 september 1919, delgivas gene
ralsekreteraren i nationernas förbund och av honom iru·egistreras.
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§ 6.
Varje medlem av den internationella arbetsorganisationen, som rati:
:ficerar denna konvention, f"rbinder sig att tillämpa den på dem av sina
kolonier, be..,ittningar och protekttirat, vilka· icke hava full självstyrelse,
detta dock under följande förbehåll:
a) att konventionens bestämmelser ej med hänsyn till de lokala
förhållandena äro omöjlio·a att tillämpa;
b) att de ändringar om må te vidtagas för konventionens anpass
ning efter de lokala förhållandena låta sig införas i densamma.
Varje medlem skall till' den internationella arbetsbyrån meddela
det beslut, som den fattar med Rvseende å varje av sina kolonier, be
sittningar ller protektorat, vilka icke hava full självstyrelse.
§ 7.
Så snart ratifikationerna för två medlemmar av internationella ar
betsorganisationen inregist1'erats hos sekretariatet, skall nationernas för
bunds gen ralsekreterare därom notificera alla medlemmar av internatio
nella arl etsorganisationen.
§ 8.
Denna konvention skall träda i kraft den dag sådan notifikation,
som nyss nämnts, verkställts av nationernas förbunds generalsekret_erare,
men· skall endast vara bindande för de medlemmar, som låtit inregistrera
sin ratifikation hos sekretariatet. Därefter träder konventionen i kraft
beträffande_ varje annan medlem den dag, dennes ratifikation inregistrerats
hos sekretariatet.
§ 9.
Varje medlem, som ratificerar denna konvention, förbinder sig att
bringa dess bestämmelser i verkställighet senast den 1 juli 1922 och att
vidtaga erforderliga åtgärder för att göra dem effektiva.
§ 10.
Varje medlem, som ratificerat denna konvention, kan, sedan tio år
förflutit från den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, uppsäga
densamma genom skrivelse, som delgives nationernas förbunds gene
ralsekreterare för inregistrering. Uppsägningen träder icke i kraft förrän
ett år efter det den inregistrerats hos sekretariatet.
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§ 11.
Internationella arbetsbyråns styrelse skall minst en gång vart tionde
år förelägga generalkonferensen en redogörelse för denna konventions
tillämpning och skall tag·a ·i övervägande, huruvida på konferensens dag
ordning bör upptagas frågan om revision av eller ändringar i konven
tionen.
§ 12.
De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda
äga vitsord.
VI.
Förslag till konvention angående kvinnors nattarbete.

Generalkonferensen av internationella arbetsorganisationen av na
tionernas förbund,
vilken av Amerikas l!-,örenta Staters regering sammankallats
till Washington den 2 9 oktober 1 9 1 9
och beslutit antaga vissa förslag beträffande ))sysselsättande av
kvinnor : under natten», vilken fråga innefattas i tredj e punkten
på dagordningen för konferensens sammanträde i Vvashington,
ävensom bestämt, att dessa förslag skola avfattas i form av
ett förslag till internationell konvention,
antager följ ande förslag till konvention att ratificeras av internationell_a arbets
organisationens medlemmar j ämlikt bestämmelserna i delen om arbetet
av traktaten i Versailles den 28 j uni 1 9 1 9 och traktaten i St. Germain
den 1 0 september 1 9 1 9.
§ 1.
Såsom industriella företag skola med hänsyn till tillämpningen av
denna konvention särskilt anses :
a) Gruvor, stenbrott och andra anläggningar för utvinnande av
mineral.
b) Företag inom vilka varor tillverkas, förändras, rengöras, repa
reras, utsmyckas, färdigställas eller beredas till försäljning eller inom
vilka råämnen omgestaltas, däri inbegripet skeppsbyggeri och företag för
förstöring av föremål, ävensom framställning, transformering och över
förande av drivkraft i allmänhet och av elektricitet.
c) Uppförande, ombyggnad, underhåll, reparation, förändring eller
rivning av alla slag av byggnader, j ärnvägar, spårvägar, hamnar, dockor,
vågbrytare, kanaler, anordningar för inre sjöfart, vägar, tunnlar, broarr
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