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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. 
Varje 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 elen 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. 
De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda 

äga vitsord. 
II. 

Färs/ag till konvention angående arbetslösheten. 

Generalkonferensen av internationella arbetsorganisationen av na
tionernas förbund, 

vilken av .Amerikas Förenta 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 Washington, 

ävensom bestämt, att dessa förslag skola avfattas i form av 
ett förslag till internationell konvention, 

antager följande förslag till konvention att ratificeras av internatio
nella arbetsorganisationens medlemmar jämlikt bestämmelserna i delen 
om arbetet av traktaten i Versailles den 28 juni 1919 och traktaten i 
1 St. Germain den 10 septembe1: 1919. 

§ 1. 

Varje medlem, som ratificerar denna konventiou, skall med så korta 
mellanrum som möjligt, ej överstigande tre månader, till internatio-
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nella arbet. b Tån meddela alla tillgängliga uppgjfter, stati ti ka och andra, 
rörande arbetslösheten, däli inb gripet alla upplysningar om de mått och 
teg, som tagjts eller äro a'Vsedda att tagas fö · a.tt bekämpa arbetslös

heten. I den mån så ske kan, böi·a uppgifterna insamlas på ådant sätt, 
att de kunna meddela. internationella arbetsbyrån inom tro månader fTån 
slutet av den tidrymd, till vilken uppgifterna hänföra sig. 

§ 2. 

Vai-je medlem som ·atificerar denna konvention, bör upprätta ett 
sy. tem av avgiftsf1:ia offentliga arbetsförmedlingsanstalter, ställda under 
kontJ:oll av en central m ndio-het. I ommitteer, innefattande representanter 
för arbetsg· are och tu·betare, böra tillsättas för att giva råd i frågor, som 
beröra de. sa an ·talters vel'lcsamhet. 

Där både offentliga och enskilda avgiftsfria arbetsförmedlingsan
stalter finna , skola åtgärder vidtagas för att samordna deras verksamhet 
enligt n hela landet omfattand plan. 

Den verksamh t, som utövas av de olika staternas arbetsförmedlings
system, skall samordnas av internationella arbetsbyrån efter överenskom
melse med vederbörande stater. 

§ 3. 

Medlemmar av in ernationella arbetsorganisationen, som ratificera 
d nna konv ntion och som upprättu,t ett system av arbetslöshetsförsäk
·ing, skola på de villkor om överenskommas mellan respektive· med
lemmar, · vidtaga åtgärder, för att arbetare, som äro undersåtar i förhål
lande till n av medlemmarna och arbeta å en annans territorium, må 
beträffande försäkring, varom nu är fråga, åtnjuta samma ersättning som 
arbetare, vilka äro den senare medlemmens undersåtar. 

§ 4. 

De officiella ratifikationerna av denna konvention skola, i enlighet 
med bestämmelserna i del XIII av traktaten i Versailles den 28 juni 
1919 och traktaten i St. Germain den 10 sept. 1919, delgivas nationernas 
förbunds generalsekreterare och av honom inregistreras. 

§ 5. 

Varje medlem av den internationella arbetsorganisationen, som rati
ficera7 denna konvention, förbinder sig att tillämpa den på dem av sina 
kolomer, besittningar och protektorat, vilka icke hava full självstyrelse, 
detta dock under följande förbehåll: 
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a) att konventionens bestämmelser ej med hänsyn till de lokala för
hållandena äro omöjliga att tillämpa, 

b) att de ändringar, som måste 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 avseende å varje av sina kolonier, be-
sittningar eller protektorat, vilka icke hava full självstyrelse. 

§ 6. 
Så snart ratifikationerna för tre medlemmar av internationella 

arbetsorganisationen inregistrerats hos sekretariatet, skall nationernas 
förbunds generalsekreterare .därom notificera alla medlemmar av interna
tionella arbetsorganisationen. 

§ 7. 
Denna konvention skall träda i kraft den dag sådan notifikation, 

som nyss nämnts, verkställts av nationernas förbund 0·eneralseln·eterare, 
men skall endast vara bindande för d medlemmar, som låtit inregistrera 
sin ratifikation hos sekretariatet. Dä1·efter träder konventionen i ln·aft 
beträffande varje annan medlem den dag, dennes ratifikation im-egi tre
rats hos sekretariatet. 

§ 8. 
Varje medlem, som ratificerar denna konvention, förbinder sig att 

bringa dess bestämmelser i verkställighet senast den 1 juli 1921 och att 
vidtaga erforderliga åtgärder för att göra dem effektiva. 

§ 9. 
Varje medlem som ratific rat denna konvention, kan, sedan tio år 

förflutit från den tidpunkt, då konventionen för t trädde i kraft, uppsäga 
densamma genom Jrrivelse som de]gives nationernas förbunds general-
eh terare fö1· jnregistrering. ppsä,gnino·en träder icke i kraft förrän 

ett år efter det den inregistrerats hos ekretariatet. 
§ 10. 

Internationella arbetsbyråns sty1·else skall min ten gång vart tionde 
år förelägga generalkonferensen en redogörelse för denna konvention· 
tillämpning och skall taga i övervägande, huruvida på konferensens dagord
ning bör upptagas frågan om revision av eller ändrino·ar i konventionen. 

§ 11. 
De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda 

äga vitsord. 
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III. 

Hemställan angående arbetslösheten. 

Generalkonferensen av internationella arbetsorganisationen av natio
nernas förbund, 

vilken av Amerikas Förenta Staters regering sammankallats. 
till ·w ashington den 2 9 oktober l.91 9 

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 Washington, 

ävensom bestämt, att dessa förslag skola avfattas i form av 
en hemställaff, 

antager följande hemställan att underställas internationella arbetsorga
nisationens medlemmar för att av dem tagas i övervägande med hän
syn till dess förverkligande genom nationell lag. tif-tning ller på annat. 
sätt jämlikt bestämmelserna i delen om arbetet av traktaten i Versailles 
den 28 juni 1919 och traktaten i St. Germain den 10 september 1919. 

I. 

enernlkonferensen h m. täller, at� va1j medlem a-v- internationeha 
arbetsorgani ationen måtte vidtaga åtgärder för att förbjuda inrättandet 
av ·ådana arb tsförmedlingsan talter, som taga betalning eller eljest be
driva sin verk amhet så, om affär. Beträffande 1·edan befinföga anstalter 
av nu nämnd beskaffenhet hemställes, att deras verksamhet måtte göras. 
beroende av tillstånd, som meddela av reo·eringen och att alla till buds 
stående åtg·ärder måtte vidtagas för att snal'ast möjligt avskaffa dylika 
anstalter. 

II. 

Generalkonferensen hemställer till medlemmarna av internationella 
arbetsorganisationen att icke medgiva värvning gruppvis av arbetare från 
ett land till ett annat utan efter överenskommelse mellan vederbörande 
länder och efter samråd med arbetsgivare och arbetare inom de indu
strier, frågan angår i vartdera landet. 

III. 
Generalkonferensen hemställer, att varje medlem av internationella 

arbetsorganisationen måtte anordna ett system av effektiv arbetslöshets
f?rsäkring, antingen i form av statligt ordnad försäkring eller genom 
till�elande av statsunderstöd åt sammanslutningar, vilkas stadgar före
slmva utbetalning av understöd åt. arbetslösa medlemmar. 
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IV. 
Generalkonferensen hemställer, att varje medlem av internationella 

arbetsorgani ationen måtte å ordna utförandet av alla arbeten för offent
lig wyn hghets 1·äkning, att dylika arbeten så vitt möjligt reserveras för 
perioder av arbetslö h et 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 förbund, 

vilken av Amerikas F'örenta Staters regering sammankallats 
till Washington den 29 oktober 1919  

och b lutit antaga vissa förslag beb:äffande »åtgärder för 
arbet�lösbetens förebyggande och botande av dess följder», vilken 
fråga upr ta o-its såsom andra punkten på lagordningen för konfe
ren ens amman träde i vY ashington, 

ävensom bestämt, att dessa förslag skola avfattas i form av 
en hemställan, 

nntager följan le h mställan att underställas internationella arbets
organi.sationen · m dlemmar för att av dem tagas i övervägande med 
hänsyn till dess förverkligande genom nationell lagstiftning eller på annat 

ätt jämlikt be fämme1 erna i delen om arbetet av traktaten i ersailles 
den 2 juni 1 9 1 9  och trakta ten i St. Germain den 10 september 1919 . 

Generalkonferensen hemställer, att varj e 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 n atio
nernas förbund, 
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