
ILO:s konvention nr 11 

Prop 1923:198 

VIII. 

Förslag till iom·ention angående jordbruksarbetarna, föreningsrätt. 

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga
ni�ation, 

vilken av styrelsen för internationella arhctsbyrän sammankallats 
till Genin-e ocli ,där samlats den 25 oktober 19:ll till sitt tredjP. sammantrfl.de 
.. . samt be��utit - �ntai;:� vis_sa förslag _nngti._ende jor�hruksarhetarnas 

forenrngs- och törsamlrngsratt, vilken fraga rnnelatta .. � 1 fJllrde ponkten pil. 
dagord11ingen för sammanträdet, 

ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av ett förslag 
till internii,tionell konvention, 

antager eft�rföljaode- förslag till konvention att ratificeras av internationella a.r
betsorganise.tiooens medlemmar jämlikt bestämmelserna i del XIII av fördraget i 
Versailles ocb motsvara.ode delar av de övriga. fredsfördragen. 

§ l. 
VCll'je medlem av iutern(Ltionella arbetsorganhmtionen, som ratificerar denna 

konvention, förbinder sig att tillförsäkra alla i jordbruk sysseJsutta pt>rsoner samma 
föreningsrlltt, som tillkommer industriarl>et.aroa., samt att avskaffa alla genom lag
stiftning eller eljest vidtagna. anordningar, som för jordbruksa.rbetarna medföra 
inshänkning av nllmnda rättighet. 

§ 2. 
De officiella ratifikationerna. av denna. konvention skola, i enlighet med be

stämmelserna i del XIII e.v fördraget i Versa.illes och motsvarande delar av de 
övriga. fredsfördragen, delgivas nationernas förbunds generalsekreterare och av 
honom inregistreras. 

§ 3. 
Denna konvention träder i kraft, så snart ratifikationerna för två medlem

mar av internationella arbetsorgani�ationen inregistrerats av gene-ralsekreteraren. 
Den är bindande allena.st för de medlemmar, vilkas ratifikationer inregi

strera.ts hos sekretariatet. 
Dilrefter träder .denna. konvention i kraft för varje medlem den dag, då 

dess ratifikation inregistrerats hos sekretariatet. 
§ 4. 

Så snart ratifikationerna for tvä. medlemmar av internationella. arbetsorga
nisationen iru•egistl'erats hos sek.retari.o.tet, ska.Il ne.tionerno,s förbund� general
sekreterare dllrvm notificera allo. medlemmar av inter .. ationella arbetsorganisa
tionen. Han skall likaledes notificera dem inregistreringen av ratifikationer, som 
11enare delgivits honom av andra medlemmar av organisation.en. 

§ 5. 
Under förbehåll med hänsyn till bestämmelserna i § 3 förbinder sig varje 

medlem, som ratificerar denne. konvention, att tillämpa bestämmelserna i § l 
sena.st den 1 januari 1924 samt att vidtaga alla erforderliga åtgärder för att göra 
dem effektiva. 

§ G. 
Varje medlem av internlltionella. arbetsorganisationen, som ratificerar denna. , 

konvention, fllrbinder sig att, i enlighet med be;itämmelserna i § 411 av fördraget 
i Versailles och motsvarande (lBro.Pre.!e1· 11v de övriga. fredsfördragen, tillämpa. 
denna. konvention på sina. kulomer, oesittninga.r och protektorat. 

§ 7. 
Varje medlem, som ratificerat denna konvention, kan, sedan 10 i\r forAu

tit från den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, uppsilga deni<e.mma. ' 
genom skrivel�e. som delgives nationerna� förbunds generalsekrt:terare för inregi
strering. Uppsägningen träder icke i kraft förrän ett är efter det den inregistre
rats hoa sekretariatet. 

§ 8. 
Tnternatiunelfa arbetsbyråns styTelse åligger att minst en säng vart tionde I 

år fllreläg�a generalkonferensen en red1,�relse för denna konvent.tons tillämpning 
och taga 1 övervägnade, huruvida det linnes anledning att på konfärensens dag
ordning upptaga fo\gan om konvi,ntionens revision eller mod1fierande. 

§ 9. 
De franska. och engelska texterna till denna konvention skola båda äga : 

vitsord. 
/ 
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VIII. 

För1/ag till konvention angd,nds jordl,ru&rist11rnar förenin11ratt. 

Generalkonferen11en av nationerna., förbundtt internationella arbotllorga
niHtion, 

vilken av styrelsen för internationella a.rbet,byrin sammankallat, 
till Gen1h-e och ullr samlats lien 25 oktober l9t l till 1itt trtldjR aamme.nträde 

samt beslutit · antaga vfase. för11lag angaende jordhruks11rhetarnaa 
förening_s- och . fllreamJingsrätt, v ilken froga innefatt3.� 1 fjllrde punkten pi 
d11go1·u1 110gen liJr M.mme.nlrll.uet,, 

ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av ett förslag 
til l  interon.tiouel l  konvention, 

antager �fterföljande flll"slag t iU konvention alt ratificeras av internationeBll ar
betsorgan isntioneus medlemmar jitmlikt bestämmelserna i de l XIII av fördraget i 
Verso.illes ocb motsvarantle clelar av de öYrige. fredsfilrdragen. 

§ l .  
Vnrje medlem av internationella arbetsorganislltionen, som ratificerar denna 

konveutiou, förbinder sig att tillförstlkra. alla i jordbruk sysselsatta pPrsoner eamma 
l'öreningsriltt, som tillkc,mmer induetriR,rbctaroQ, somt alt nv��affll_ J�l,l__a genom ig
stiftoing eller eljest vidtagna. _anordningfil', som för jordbruk.sarbeta.rna medföra 
inskrtlokniug av nämnda rättighet. 

§ �  � De officieUa ratifikationerna av denna konvention skola, i enlighet med be- j stämmel!crna i del XIII av fördraget i Versailles och motsvarantle d.elar av de 
övriga fredsfördragell, delgivas nationernas förbunds generalsekreterare och av I 
honom in.registrera11. ' 

§ 3. 
Denna konvention träder i kraft, så snart ratifikationerna för två medlem- , 

ma.r av internationella arbetsorgani�ationen inregistrerats av g.:neralsekreterareu. 1 
Den llr bindande allena.st filr de medlemmar, vilkas ratifikationer inregi

strerats hos sek-reta.rhi.tet. 
Dilrefte1· träder denna konvention i kraft för varje medlem den do.g, då 

dess ratifikation inregistrerats hos sekretariatet. f r m ;;  I;�-
§ 4. 

Så snart ratifikationerna. för två medJem.mar av internationel la arbetsorga
nisationen inregistrerats hos sekretariatet, sltall nationernas förbunds general
sekreterare dllrum notificera alJa medlemmar nv interuationella. arbetsorganisa
tionen. Han skall likaledes notificera dem inreg1striffingen av ratifikationer, som 
senare delgi'l'its honom av andra medlemmar av orgonisationell. 

§ 5. 
Under förbehåll med hänsyn till bestämmelserna. i § 3 förbinder sig varje __ 

medlem, som ratificerar denna konvention, att tillämpa bestämmelserna i § 1 
I 

aenast den 1 januari 1924 samt att vidtaga alla erforderliga åtgärder för att göra • 
dem effektiva. 

§ 6. 
Varje medlem av internationella arbetsorganisationen, som ratificerar denna 

konvention, tbrbinder sig att, i enJighet med beritllmmelserna i § 4�1 av fördraget 
i Versailles och motsvarande paragrafer av de övriga. fredsfördragen, tillämpa. 
denna. konvention pii. sina k11lon 1er, besittningar och protektorat. 

§ 7. 
Varje medlem, som ratificerat dPnna k-0nvt>ntion, kan, sedan 10 år fllrflu

tit från den tidpunkt, dt\ konventionen först trädde i kra.rt. uppsltga densamma · 
genom skriveLQe, som delgives nationerna11 förbunds geoeralsekr.iterare for inrt>gi- , 
strering. Uppsägningen träder icke i kraft förrän ett år, efter Jet den inregistre-
rats hos sekretariatet. 

§ 8. 
lnternatiunella arbetsbyråns styrelse åligger att minst en i;ång vart tionde 

år f!lrel!l.g�a generalkonferensen en red11�relse för denna konventions tillamp11ing 
och taga 1 överva.gande, horuvitla. det tinnes anledning att på konfärensens dag
ordning upptaga. frilgan om konvPntionens revision eller mod1fierande. 

§ 9. 
De franska och engelllka texterna till denne. konvention skola båda Aga 

vitsord. 
/ 


