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Förslag till konvention (nr 41) angående kvinnors natta1·bete
(reviderad 1934:).
Generalkonferellseu av nationernas förbunds internationella arbetsorga
nisation,
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 4 juni 1934 till sitt adertonde samman
träde
och beslutit antaga vissa förslag till partiell revision av konventionen
an.gå.ende kvi.n.no1·s nn.tta.rbate, antagen av konferensen vid dess första
sammauträde, villi:en fråga. utg.ör den sjunde punkten på dagordningen
för sammanträd t,
samt ansett, att de.ssa. föi·slag böra taga form av ett förslag till internationell konvention,
antager de1ma, den nittonde dagen i juni år ettusen niohundra trettiofyra
efterföljande förslag till konvention, som skall benämnas »Konvention (revi
derad) angå.ende nattarbete (kvinnor) 1934»:
Artikel 1.
1. Såsom industriella företag skola med hänsyn till tillämpningen av
denna konvention särskilt anses:
11.) Gruvor, stenbrott och andl'a a.nliiggningar för 11tvinnande av mineral.
b) }företag inom vilka va.ror tillverkns, föriinch-as, rengöra, 1 repareras,
utsmyckas, färdigställas eller beredas till fö1'säljning eller iuom vilka
l'å.iimnen omgestaltas, däri inbegripet skeppsbygg ri och företag för för
störing av föremål, ävensom ö:amställnin�, transformering och Ö've1fö
n:mde av chi vlmLft i n.llmä.nl et och av elektricitet.
c) Up;pförand�, ombyggnad, underhä.ll, reparation, fÖl'ä.ndring eller
rivning av alla slag av 1,yggnacler, järnvägar, spårvägar, hamna.r, dockor,
vågbrytare, kanaler, anordninga;r för inre sjöfart, vägar, tunnlar, broar,
viadukter, kloaker, vattenavlopp, brunnar, telegraf- och telefonanlägg
ningar, elektriska anli1ggn.inga1·, gas- och vattenverk eller andra bygg
nadsarbeten ävensom förberedelse- och grunclläggningsarbeten för häl·
ovan åsyftade a1·beten.
2. Vederbörande myndighet i. vai·je land skall fastställa, gränsen mellan
industi:i å ena samt handel och jordbruk å andrn sidan.
Artikel 2.
J. Vid tilläm1·ming av denna. konvention skall med beteckningen »natt»
förstås en tidrymd av minst elva pä. val'!l,ndra följande timmar, vari skall
ingä tiden mellan klookau tio e. m. och kloclmn fem f. m.
2. I fall av exceptionella förhållanden, som beröra arbetarna i en viss
industri eller tra.kt, skn,ll emellertid ve�erbörande myndighet- ä.ga u.tt efter
hörande a.v cle arbetsgivar- och arbeturorgimisatione1:, saken kan angå, be
slnb att i fråga om kvinnor, som sysselsättas i åsyftade industi·i eller trakt,
tidrym.den mellan ldockan elva e. m. och klockan sex f. m. kall kunna träcla
i stället för tich·ymden mellan klockan tio e. ro. och klockn.n fem f. m.
3. I de Hinder där hittills inga av offen.tlig myndighet utfärdade be
�tämmelsei· varit gällande augäe-nde kvinnors användande till na.ttn.rbete i
industriella företag, mA. tills vidare och under en tid av högst tre är beteokBil,ang till ril..,sda,qens protokoll 1,935.
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ningen »natt» av regeringen förklaras avse en period av endast tio timmar,
vari skall ingå tiden mellan klockan tio e. m. och klockan fem f. m.
Artikel 3.
Kvinno1·, utan åtskillnad till ålder, få icke s;rsselsättas under natten inom
något industriellt fö1·etag, offentligt eller enskilt, Rller inom någon gren av
sädant företag, med undantag likväl av företag, där endast medlemmar av
samma. familj sysselsii.ttus.
Artikel 4.
Artikel 3 äger icke tillliropning:
a) i händelse av »force majeure», då inom ett företag inträffar avbrott
i driften, vilket ,,arit omöjligt at.t förutse och icke är av periodisk ka
.raktär
b) i' händelse arbetet a ser råämnen eller under bearbe�ing varande
ämnen, som äro utsatta för snal:>b fö1·sämring och nattarbete är nödvän
digt för att rädda dessa ämnen hån eljest ounclviklig föxluat.
Artikel 5.
I Indien och Siam må. 1·egeringen suspendera tillämpningen av artikel 3
i denna konvention med undanta.g för företag, som ä.t·o att anse såsom
fabriker enligt vederbörande lands lagstiftning. Meddelande om varje sådan
suspens�on skall lämnns till internationella arbetsbyrån.
Artikel 6.
I industriella företag, som iiro underkastade inverkan av årstiderna, samt
i varje fall, där särskilda omständighete1· tmdantagsvis ln-äva det, mli den i
artikel 2 såsom natt angivna tidrymd inslu-iinkas till tio timmat· under sextio
dagar om året.
Artikel 7.
I länder, där klimatet gör arbete under dagen särskilt ansträngande, må
den tidrymd, som skall anses såsom natt, vara kortare än vad föreskrivits
i ovanstå�nde artiklar, för såvitt kompenserande vilotid beviljas under dagen.
Artikel B.
Denna konvention äger icke tillämpning å kvinnor, som intaga med ansvar
förenade, ledande befattningar och i vanliga fall ej utföra manuellt arbete.
Artikel 9.
De officiella ratifikationetna av denna konvention skola delgivas natio
nernas förbunds generalsekreterare och registreras av honom.
Artikel 10.
1. Denna, konvention är bindande allenast för de medlemmar av inter
nationella arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer registrerats av general
sekreteraren.
2. Den träder i kraft tolv månader efter det två medlemmars ratifikationer
registrerats av generalsekreteraren.·
3; Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem tolv må
nader från den dag, då dess ratifikation registrerats.
Artikel 11.
Så snart ratifikationerna för två medlemmar av internationella arbetsorga
nisationen registrerats hos sekretariatet, skall nationernas förbum,ls general-
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sekreterare därom notificera alla medlemmarna av internationella arbets
organisationen. Han skaJl likaledes notificera dem registreringen av rati
fikationer, som senare delgivits honom av andra medlemmar av organisa
tionen.
.11.?-tilcel 12.
1. Varje medlem, som l'flti:fi.cemt denna konvention, kan, sedan tio äi· för
flutit från' den tidp1111kt, då konventionen ffast tl'ädde i lu-aft, uppsä.g11. den·
samma. genom en slu:ivelse, som del_�vea nationernas förbu11ds o-ene1·alseln·e
terare och av honom registreras. Uppsägningen träder icke i kraft fönän
ett år efte1· det den l'egish-erats hos sekretariatet.
2. Varje medlem, som ratificerat denna konvention och icke inom ett år
efter utgången av den i föreglten ie stycke nämnda tioårsperioden gör bruk
av den i denna artikel stadgade uppsägningsrätten , skall vara bunden för
eu ny r.eriod av tio å-r och kan därefter. med iakttagande a,, de i denna
artikel föi-eskrivna villkoren, uppsäga konventionen vid utgången av varje
tioåJ:speriod.
Artikel 13.
Vid utgången a.v varje tidrymd av tio är, räknat från denna konventions
ikraftträdande, skall internationella arbetsbyräns styrelse förelägga. general
konferensen en 1· do�örelse för tillämpningen av denna konvention och taga
under övervägande, ll.urnvida det finnes anledning att på konferensens dag
ordning uppföni. n::ågan om dess revision helt eller delvis.
Artikel 14.
1. I fall konferens n skulle antaga en ny konvention, innebärande revi·
sion helt ell�r delvis C1V ffaev:u·allde konvention, och den nya konventionen
icke föi-eskl-iver annat,
a) skall en medlems ratifikation av den nya reviderade konventionen,
för så.viU denna ti•ätt i kra.ft, medföra omeclelb('tr uppsägning as föxe
varani:le konvention, obe1·0 nde av vad i arillrnl 12 hä1· ovan atadga;s ;
b) skall från den dag, då elen nya, revide.1·ade konveu.tionen träder i
krn.ft, förevara.ncle konvention icke längi:e knnna ratificeras av medlem
marna.
2. Förevarande konvention skall likväl förbliva gällande tiU form öch
inne.håll för de medlemmar, som ratificerat densamma och icke ratificera den
nya, reviderade konventionen.
Artikel 15.
De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda äga
vitsord.

Förslag till konvention (nr 4:2) angående ersättning för yrkes
sjukdomar (roviderad 1934:).
Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga
nisation,
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 4 juni 1934 till sitt adertonde samman
träde
och beslutit antaga vissa förslag till partiell rnvision av konventionen
angå.ende ersättning för yi·kessjukdomar, antagen av konferensen vid
dess. sjunde . sammanträde, vilken fråga utgör den femte punkten på
dagordningen fö1· sammanträdet,

