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Jigen tf. generaldirektören i socialstyrelsen G. Huss och yrkesinspektrisen
K. Hesselgren. DiJ:ektören J·. S. Edström och redaktören, numera. byrå
sekreteråren Otto Joha.nsson biträdde såsom experter, resp. arbetsgivar
och arbetarombud.
Med anledning av bristande ratificering A vissa håll av förberörcla
fredsfördrag yppades tvekan om konferensens kompetens, och förklarades.
ej heller dess sammanträde formellt avslutat med överli.iggllingarnas upp
hörande, utan bemyndigades internationella arbetsbyråns styrelse att vid
taga med hänsyn därtill erforderliga åtgärder. I enlighet härmed· fö1·
klaradc styrelsen, sedan nyssberörda brist undanröjts, på sitt första.
sammanträde i Paris den 26 januari 1920 konferensens beslut gällande,
och skulle därmed konferensens sammanträde anses avslutat. Tidsfrist,
som är anknuten till avslutandet av konferensens sammanträde, började
sålunda löpa med den 27 ja:ona1·i 1920.
Konferensens beslut, som fattades helt eller nära nog enhälligt
ler
med
betydande majoritet samt avsågo sex förslag till konventioner
el
och sex hemstäJlanden, återgivas samtliga i översättning härnedan. Ori
ginaltexterna, på franska och engelska, återfinnas i bil. 2.
I..

Förslag till konvention angående begränsning ov arbetstiden i industriella företag till åtta
.
tilnmar om dagen och fyrtioåtta timmar i veckan.

Gene1·alkonferenscn av internationella arbetsol'ganisationen av na
tionernas förbund,
vilken av Amerikas Förenta' Staters regering sammankallats
till Washington den 29 oktober 1919
och beslutit antaga vissa förslag angående »tillämpningen av
principen om 8 timmars arbetsdag eller 48 timmars arbetsvecka»,
vilken fråga upptagits såsom första punkten på dagordningen för
konferensens sammanträde i Washington,
ävensom bestämt, att dessa förslag skola avfattas i form av
ett förslag till internationell konvention,
antager följande förslag till konvention att ratificeras av internationella
arbetsorganisationens medlemmar jämlikt bestämmelse1·na i delen o.tn arbetet
av traktaten i Versailles den 28 juni 19-19 och traktaten i St. Gennain
den 10 september 1919.
§ 1.
Såsom »industriella företag» skola med hänsyn till tillämpningen
av denna konvention särskilt anses:
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a) Gruvor, stenbrott och a ndra anläggningar för utvin nande a v
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 överf�ande
av drivkraft i allmänhet och av elektricitet.
c) Uppförande, ombyggn ad, underhåll, reparation, förändring elJer
rivnlng av alla slaf)' av by 0·gnader, järnvägar, spårvägar, hamnar, dockor,
vågbrytare, kanaler, anläggnino-ar för inre sjöfart, vägar, tunnlar, broar,
viadukter, kloaker, vattenavlopp, brunnar, telegraf- och telefonanläggnin
gar, elektriska anläggningar, gas- och vattenverk eller andra byggnads
arbeten ävensom förbereredelse- och grundläggningsarbeten för härov an
åsyftade arbeten .
d) rrra nsp_ort av passagerare eller gods å lands- eller järnväg, till
sjöss eller å inre vattenväg, däri inbegripet handhavande av gods å ka
jer och bryggor samt i dockor och magasin med undantag likväl a v
transport för hand.
Föreskrifterna angående transport till sjöss och å inre vattenvägar
skola fastställas av en särskild konferens, som skall t aga befattning med
arbete till sjöss och på inre vattenvägar.
Vederbörande myndighet i v&,1-je land skall fastställa gränsen mel
lan indust�·i å ena samt h andel och jordbruk å andra sidan.

§ 2.
Ej må i något slag av industriella företag; offentliga eller privata,
eller någon gren av sådant företag, med un dantag av företag, vari en
dast sysselsättas medlemmar av sa mma familj, arbetstiden för personalen
överskrida 8 timmar om dagen och 48 timmar i veckan med de undan
t ag, som här nedan stadgas:
a) Bestämmelserna i denna konvention skola icke äga tillämpning
på personer, som int aga en övervakande eller ledande ställning eller be
kläda förtroendeposter.
b) D�r med stöd av lag, praxis eller överenskommelse mella n arbets.
giv
ar- . och arbetarorganisationerna (eller, där sådana organisationer icke
fi n.nas, mellan represent anter för arJ)etsgivarna och arbetarna) arbetstiden
under en eller flera av veckans dagar äi· kortare än 8 timmar må und�r aterstående dagar i veckan 8-timm arsgränsen överskridas efter medgivande av behörig offentlig myndighet eller överenskommelse mellan
O

'
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nyssnämnda organisationer eller representanter; dock må i intet fall här
avsedda överskridande uppgå till mer än en timme.
c) Vid skiftarbete må arbetstiden utsträckas utöver 8 timmar per
dag och 48 timmar per vecka, under villkor likväl att medeltalet arbets
timmar under en tidrymnd av högst 3 veckor icke överstiger 8 per dag
och � per vecka.
§ 3.

Den i § 2 angivna arbetstidsbegränsningen må överskridas, i fall
olyckhändelse inträffat eller hotar att inträffa eller brådskande arbete
behöver utföras i avseende å maskiner eller redskap eller i fall av »force
majeure)), dock blott i den mån så är nödvändigt för att undvika allvarlig rubbning av företagets normala drift.
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§ 4.
Den i § 2 angivna arbetstidsbegränsningen må överskridas vid så
dana arbeten, som på grund av sin natur måste drivas kontinuerligt
med användande av varandra avlösande skiftlag, under villkor likväl att
arbetstiden i medeltal icke överstiger 56 timmar i veckan. Denna anord
ning får icke inkräkta på de fridagar, vilka genom lagstiftningen i veder
börande land kunna hava tillförsäkrats arbetarna såsom ersättning för
den ordinarie vilodagen i veckan.

§ 5.

I undantagsfall, då de i § 2 bestämda gränserna måste anses omöj
liga att tillämpa, men endast i sådana fall, kunna åt överenskommelser
mellan arbetar- och arbetsgivarorganisationer angående begränsningen av
den dagliga arbetstiden under en längre tidsperiod givas laga kraft, om
regeringen, till vilken dessa överenskommelser skola hänskjutas, så
besluter.
Medeltalet arbetstimmar per vecka under de veckor, sådan överens
kommelse avser, må i intet fall överstiga 48.
§ 6.
Av offentlig myndighet utfärdade författningar skola för industri
ella företag fastställa:
a) de ständiga undantag, som finnas böra beviljas beträffande sådana
förberedande och avslutande arbeten, vilka nödvändigtvis måste utföras
utom den tid, som är bestämd för företagets arbete i allmänhet, eller
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beträffande vissa kategorier av arbetare, vilkas arbete är väsentligen in
termittent.
b) de tillfälliga undantag·, som finnas böra beviljas för .att möjlig
göra för fö1·etag att möta särskilt stor ökning av arbetet.
· Dylika författningar skola utfärdas efter hörande av vederbörande
arbetsgivar- och arbetaroro·anisationer1 där sådana finnas. De skola fast
ställa maximiantalet övernrbetstimmar i varje fall. Arbetslönen för ifrå
gavarande övertidstimmar skall överstiga den ordinarie avlöningen med
minst 25 %.
§ 7.
Varje regering skall till internationella arbetsbyrån meddela:
a) en förteckning över de arbeten, vilka betecknats såsom nöd
vändigtvis kontinuerliga i den mening § 4 avser;
b) fullständiga upplysningar angående tillämpningen av de över
enskommelser, som avses i § 5;
c) fullstäp.diga · upplysningar angående författningar, som utfärdats
med stöd av § 6, · och deras tillämpning.
Internationella arbetsbyrån skall varje år härför avgiva redogörelse
till internationella arbetsorganisationens generalkonferens.
§ 8.
�..,ör att underlätta genomförandet av bestämmelserna i denna kon
vention skall det åligga varje arbetsgivare:
a) att genom anslag på synlig· plats i arbetslokalen eller på annat
lämpligt ställe eller ock på annat av regeringen godkänt sätt bekantgöra
tiderna för arbetets början och slut eller, där skiftarbete förekommer,
tiderna för varje skifts början och slut. Dessa tider skola så fastställas}
att de i den_na konvention fastställda begränsningarna icke överskridas,
och må de, sedan de en gång tillkännagivits, icke ändras utan sådant
tillkännagivande och i sådan ordning, som av regeringen godkänts;
b) att på samma sätt bekantgöra de raster under arbetstiden, vilka
icke inräknas i denna;
c) att på sätt, i lag eller annan författning i varje land föreskrives,
föra anteckning över allt övertidsairbete, som utföres med stöd av §§ 3
och 6 i denna konvention.
.
Som lagöverträdelse skall anses att sysselsätta arbetare utöver de
tid�r, som fastställts enligt mom. a) eller under de tider, som fastställts
enligt mom. b).
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§ 9.
Vid tillämpningen av denna konvention beträffande Japan skola
följande l indringar och villkor gälla;
a) beteckningen »industriellt företag» avser särskilt
de företag, som uppräknas i mom. a) av § 1;
de företag, som u:i: präknas i mom. b) av § 1, om de sysselsätta
minst 1 0 arbetare ;
de företag, som uppräknas i mom. c) av § 1, för såvitt dessa före
tag av vederbörande myndighet beteckna å om »fabriker»;
de företag, som uppräknas i mom. d) av § 1 med undantag av
transport av passagerare eller gods å landsväg, handhavande av gods å
kajer och bryggor samt i dockor och magasin ävensom transport för
hand; samt,
.
oavsett antalet sysselsatta personer, de i mom. b) och c) av § 1
uppräknade företag, vilka av vederbörande myndighet förkla1·ats synner
ligen farliga eller av e hälsofarligt arbete ;
b) Den effektiva arbetstiden för personer, som uppnått en ålder av
minst femton ål· och �om sysselsättas inom industriellt företag, offentligt
eller privat, eller någon gren därav, får icke överstiga 57 timmar i veckan
utom inom råsilkesindustrien, där högsta arbetstiden må uppgå till 60
timmar i veckan.
c) Den effektiva arbetstiden må i intet fall överskrida 48 timmar
i veckan för barn under femton år, sysselsatta i industriella företag, offent
liga eller privata eller någon gren av sådant företag och ej heller för
personer av vilken ålder som helst, sysselsatta med underjordiskt arbete
i gruvor.
d) Begränsningen av arbetstiden kan ändras under de betingelser,
som angivas i §§ 2, "3, 4 och 5 i denna konvention, men får förhållandet
mellan den medgivna förlängningen och den normala arbetsveckans längd
icke vara större än det, som följer av bestämmelserna i nämnda para
grafer.
e) En viloperiod om tjugofyra timmar i följd skall varje vecka be
viljas alla slag av arbetare.
f) De föreskrifter i japansk industrilagstiftning, som begränsa dess
tillämpning till företag, som sysselsätta minst femton personer, skola
ändras därhän, att denna lagstiftning hädanefter får tillämpning å företag,
som sysselsätta minst tio personer.
g) Bestämmelserna i ovannämnda moment av denna paragraf skola
träda i kraft senast den 1 juli 1 9 2 2 med det undantag likväl, att be-
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stämmelserna i § 4 med de lindringar, som följa av mom. d)
paragraf, skola träda i kraft senast den 1 juli 1923.
h) Åldersgränsen femton år, som föreskrives i mom. c)
paragraf, skall senast den 1 juli 1925 höjas till sexton. '

1

denna

1

denna

§ 10.
I Brittiska Indien skall principen om sextio timmars arbetsvecka
tillämpas i fråga om alla arbetare, som sysselsättas i de industrier, på
vilka nu gällande, av den indiska regeringen handhavda industrilagstift
ning äger tillämpning, eller i gruvor eller sådana slag av järnvägsarbete,
som för detta ändamål särskilt angivas av behörig myndighet. Varje
undantag från härovan givna begränsning, som göres av vederbörande
myndighet, skall vara underkastat bestämmelserna i §§ 6 och 7 i denna
konvention.
De övriga föreskrifterna i denna konvention skola icke äga tillämp
ning i fråga om Indien, men ytterligare bestämmelser angående begräns
ning av arbetstiden i Indien skola tagas 1 övervägande å ett kommande
sammanträde av generalkonferensen.
§ 1 1.
Bestämmelserna i denna konvention skola icke äga tillämpning i
avseende å Kina, Persien eller Siam, men skall frågan om begränsning
av arbetstiden i dessa länder tagas under övervägande å ett kommande
sammanträde av generalkonferensen.
§ 1 2.
I fråga om tillämpningen av denna konvention å Grekland må
tidpunkten för ikraftträdandet av dess bestämmelser, på sätt angives i
§ 1 9, framflyttas till senast den 1 juli 1923 beträffande följande indu
striella företag :
,
1) kolsvavlefabriker,
2) syrafabriker,
3) garverier,
4) pappersbruk,
5) tryckerier,
6) sågverk,
7) anläggningar för förvaring och behandling av tobak,
8) gruvarbete ovan jord,
9) gjuterier,
1 0) kalkbruk,
Bihang till riksdagens p rotokoll 1921.
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1 1) färgerier,
1 2) glasbruk (blåsare),
1 3) gasverk (eldare) och
14) lastnin°· o h los ning av vai·or ·
samt enast till den 1 juli 1 924 beträffande följande indu tiiella företa · :
1 ) mekanisk industri: maskinbyggnadsveTk.·täder, tillverknin · av
kassa kåp, vågru·, · sängar spik och jakthagel, järn- och bron gj ute
rier, bleckslagerier, förtenningsverkstäder samt fabriker för hydrau}j ka
redskap,
2) byggnadsindustri : kallmgnar, cementfabriker, gipsfabriker, tegel
bruk, gatstenstillverkning, krukmakerier, marmorbearbetning, schaktnings
och byggnadsarbete,
3) textilindustri : spinnerier och väverier av alla slag med undan
tag för färgerier,
4) livsmedelsindu ·tri : kvarnar, bagerier makaronifabriker, tillverk
ning av vin, sprit och dry ke1·, oljefabriker, bryggerier, tillverkning av
i och ko)$y1·ade vatten, konfekt- och chokladfabriker, korv- och konserv
fabriker, slakthus och slakterier,
5) kemisk industri : fabriker för yntetiska fär0• r, glasbruk (utom
glasblåsar ), terpentin- och vinstensfabriker, tillverknin°· av syre, apoteks
varor, linolja, glycerin och calciumkarbid samt gasverk .(utom eldare),
6) läderindustri : skofabriker lädervarufabriker,
7) pa.ppexsinclustri och tryckerier : fabriker för kuvert, antecknings
böcker, askar och påsar, bokbinderier, litografiska anstalter OQh kliche
fabriker,
8) beklädnadsindustri : verkstäder för klädes- och linnesörnnad,
pressningsverkstäder, tillverkning av täcken, artificiella blommor, plymer
och garneringar samt hatt- och para_plyfabriker,
9) träindustri : snickerier, tunnbinderier, vagnfabriker, möbel- och
stolfabriker, imamni n°·sverkstäder, fabriker för bol' ·tar och kvastar,
1 0) elektrisk industri: kraftstationer, elektriska installationsfabriker,
1 1) landtran port : järnyägs- och spärvägsper onal, eldare, lmshir
och formän.
§ 13.
I fråga om tillämpningen av denna konvention i avseende å Ru
mänien må tidpunkten för ikraftträdandet av dessa bestämmelser, på sätt
angives i § 1 9, framflyttas till senast den 1 juli 1 9 24.
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§ 14.
Bestämmelserna i denna konvention ma 1 varje land av dess rege
ring försättas ur kraft i händelse av krig eller annan händelse, som med
för fara för landets säkerhet.
§ 15.
De officiella ratifikationerna av denna konvention skola, i enlighet
med bestämmelserna i del XIII av traktaten i Versailles den 28 juni
1 9 1 9 och av traktaten i St. Germain den 10 september 1 9 1 9, delgivas
nationernas förbunds generalsekreterare och av honom inregistreras.
§ 16.
Varje medlem av den internationella arbetsorganisationen, som rati
ficerar denna konvention, förbinder sig· att tillämpa den på dem av sina
kolonier, besittningar och protektorat, vilka icke hava full självstyrelse,
detta dock under följande förbehåll :
a) att konventionens bestämmelser ej med hänsyn till de lokala för
hållandena äro omöjliga att tillämpa;
b) att de ändringar, so;m måste vidtagas för konventionens an
passning efter de lokala förhållandena, låta sig införas i densamma. ,
Varje medlem skall till den internationella arbetsbyrån meddela det
beslut, som den fattar med avseende å varje av sina kolonier, besitt
ningar eller protektorat, vilka icke hava full självstyrelse.
§ 1 7.
Så snart ratifikationerna för två medlemmar av internationella arbets
organisationen inregistrerats hos sekretariatet, skall nationernas förbunds
generalsekreterare därom notificera alla medlemmar av internationella
arbetsorganisationen.
§ 18.
Denna konvention skall träda i kraft den dag sådan notifikation,
som nyss nämnts, verkställts av nationernas förbunds generalsekreterare,
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 inregistre
rats hos sekretariatet.
§ 19.
Varje medlem, som ratificerar denna konvention, förbinder sig att
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bringa dess bestämmelser i verkställighet senast den 1 juli 1921 och att
vidtaga erforderliga åtgärder för att göra dem effektiva.

§ 20.
Varj e medlem, som ratificerat denna konvention, kan, sedan tio år
förflutit från den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, upp
säga densamma genom skrivelse, som delgives nationernas förbunds ge
neralsekreterare för inregistrering. Uppsägningen träder icke i kraft förr
än ett år efter det den inregistrerats hos sekretariatet.
§ 21.
Internationella arbetsbyråns styrelse skall minst en gång vart tion
de år förelägga generalkonferensen en redogörelse för denna konven
tions tillämpning och skall taga i övervägande, huruvida på konferensens
dagordning bör upptagas frågan om revision av eller ändringar i konven
tionen.
§ 22.
D e franska och engelska texterna till denna konvention skola båda
äga vitsord.
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Färs/ag till konvention ang ående arbetslösheten.

Generalkonferensen av internationella arbetsorganisationen av na
tionernas förbund,
vilken av Amerikas Förenta Staters regering sammankallats
till Washington den 2 9 oktober 1 9 1 9
och beslutit antaga vissa förslag beträffande »åtgärder för
arbetslöshetens förebyggande och botande av dess följ der», vilken
fråga upptagits såsom andra punkten på dagordningen för konfe
rensens sammanträde i Washington,
ävensom bestämt, att dessa förslag skola avfattas i form av
ett förslag till internationell konvention,
antager följ ande förslag till konvention att ratificeras av internatio
nella arbetsorganisationens medlemmar j ämlikt bestämmelserna i delen
om a:rbetet av traktaten i Versailles den 28 j uni 1 9 1 9 och traktaten i
1 St. G ermain den 1 0 septembe1: 1 9 1 9 .

§ 1.
Varj e medlem, som ratificerar denna konvention, skall med så korta
mellanrum som möjligt, ej överstigande tre månader, till internatio-
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