
De 
vitsord. 

§ 9. 
texterna till denna. konvention skola båda liga 

X. 

ation angående socialförsäiring inom jordbruket. 

Generalkonferensen v nationernas förbunds internationella arbetsorga.ni
eation, 

vilken av styre en för internationella arbetsbyrån sammankallats 
till Geneve och där sa ats den 25 oktober 1921 till sitt tredje samman
träde 

samt beslutit antaga tt förslag angående skydd för jordbrnksarbe
tare mo� sjukdom, invaliditet ch ålderdom, vilken fråga innefattas i fjärde 
punkten på dagordningen för sa manträdet, 

ävensom beslutit, att detta 'örslag skall taga forma.v en rekommen-
dation, 

anta.gel' efterföljande rekommendation att u erstäUas internation111la arbetsorga
nisation�ns medJt:mmar för_ att a.v dt>� ta_gas över�ägande med �äns1.n till dess 
förverkligande _genom nationell lagstiftn10g el r pä annat sätt Jämlikt bestäm
melserna i del Xlll av fördraget i Versa.ilJes ocli otsvarande delar av de övrige. 
fredsförd1•agen. 

Generalkonferensen av internationella arbetsor nisationen hemställer: 
att varje medlem av internationella arbetsorg isationen måtte till jord

brukets Iönearbetare utsträcka tillämpningen av de la r och reglementen, som 
konstituera system av försäkring emot sjukdom, invalidit , ålderåom och andra 
dylika sociala risker, på villkor likvärdiga dem, som gäU för arbetarna inom. 
industri och handel. 

XI. 

Förslag till ionvention angående användandet av blyvitt vid målning. 

Genere.lkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorgani
sation, 

vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats 
till Geneve och där samlats den 25 oktober 1921 till sitt tredje samman
träde 

samt beslutit antaga vi�sa förslag angående förbud mot användande 
av blyvitt vid målning, vilken fråga är upptagen såsom sjätte punkt på 
dagordningen för sammanträdet, 

ävensom beslutit att dessa förslag skola taga form av ett förslag 
till internationell konvention, 
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antager efterföljande förslag till konvention att ratificeras av internationella arbets
organisationens medlemmar jämlikt bestämmelserna. i del Xlll av fördra.get i 
Versailles och mutsvarande delar av de övriga fredsfördragen. 

§ l. 
Varje medlem av den internationella arbetsorganisationen, vilken ratifice

rar denna konvrntioo, förbinder sig, under förb,.håll för de nndantag, som angi
Vfls i � 2, att ftlrbjudri användande a.v blyvitt, blysulfat och alla_produkter, inne
hållande dessa färgämnPn, vid invändig mälning av byggnader. Från nu angivna 
förb11d nndaotaga� j11.rnvägsstatio11er och industriella. anläggningar, vari användan
det av blyvitt, blysu.lfät eller produkt, inne_hållande sådant färgämne, �v �eder
bömmle my11digbet, efter samråd med arbetsgivarnas och arbetarnas organtsahoner, 
förklarats nödv:tndigt. 

Använd1rndet av vita fllrgllmnen, innehållande högst 2 ,: bly, uttryckt 1 

met.alliskt bly, är dock fortfarande medgivet. 

§ 2. 

Bestämmelserna i § 1 Akola icke a.ga tillämpning å dekorativ målning eller 
uppdragande av tina linjer eller konturer. 

Varje regering skall bestämma gränserna mellan olika slag av målning 
samt med häusyo till dem, i enlighet med bestämmelserna i §§ 5, 6 och 7 av 
denna konvention, mnld,.la föresk-rifter rörande använriandet av blyvitt, blysulfat 
och alla slag av produkter, innehållande sådant färgämne. 

§ 3. 
Det är förbjudet att använda ynglingar under aderton å.r eller kvinnor till 

yrkesmässigt målningsarbete, som medför användandet av blyvitt, blysulfat eller 
produkt, ionehålJande sådant lärgämne. 

Vederbiirande myudigheter äga att efter samråd med arbetsgivar- och ar
betarorgaoisationerna medgiva, 11.tt målarl$lrlingar för sin yrkesntbildning använ
das till arbeten, som äro förbjudna i nästföregå_en<le stycke. 

§ 4. 
De i §§ 1 och 3 angivna förbud träda i kraft sex år efter dagen för av

slutandet av den internationella. arbetskonferensens tredje sammanträde. 

§ 5. 
Vai:ie medlem av den internationella arbetsorganiaationen, som ratificerar 

dPnna konvention, förbinder sig att på gruodval av nedan angivna principer med· 
dela föreskrifter rörande användandet av blyvitt-, blysulfat och alla "lag av pro
dukter, innebällanrie dylikt färgämne, i arbeten, beträffande vilka sådant använ
dande icke är förbjudet.. 

I. a) Blyvitt, blysulfat eller prodnkt-Rr, innehållande tu\dant färgämne, få vid 
målningsarbete enda.st handhavaN i form av pasta. eller färdigberedd färg. 

b) Åtgärder skola vidtagas t1 Il un<l vikande e.v den fara, som uppstår vid 
t:ärgens anbringande medelst ,puh·erieation,. 

c) Atgärder skola. vid alla tillfällen, dä sä lir möjligt, vidtagas till und-
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vikande av den fara, som förorsakas av damm, alstrat genom torrslipning 
eller -skrapning. 

II. a) Anordningar skola vara vidtagna, som för måleriarbetarna möjliggöra att 
under arbetets gång och efter dess slut vidtaga alla nödvändiga renlig
hetsåtgärder. 

b) ärakilde. arbetskläder skola. av måleriarbetarna bäras under hela. den tid, 
arbetet pågår. 

c) Lämpliga anordningar skola vidtagas til l und,ikande, att de kläder, som 
äro avlagda under arbetet; förorenas med H.mnen, använda för mA lningen.  

l II. a) Fall av blyförgiftning eller som misstänkas vara sådan förgiftning skola 
göras till föremål för anmälan och efterföljande läkarundersökning av 
läkare, utsedd av verlerbörande myndighet. 

b) Vederbörande myndighet skall äga att, när den så finner nödigt, på.kalla 
läkarundersökning av arbetarna. 

IV. a) Anvisn ingar aog:\ende de särskilda hygieniska försiktigbetsmått, som böra 
iaktta.gas inom mäleriyrket, skola. utdelas bland måleriarbetarna. 

§ 6. 
Till tryggande av efterlevnaden a-v de föreskrifter, llom meddelats i före

gående paragrafer, skall vPderbörande myndighet efter samråd med intres11erade 
arbetsgivar- och arbetarorganisationer vidtaga alla de åtgärder, som den finner 
nödvändiga. 

§ 7. 
Rörande blyförgiftning bland måleriarbetare skall upprättas statistik: 
a) beträft'a.nde sjuklighet, på. grund av anmälan om och undersökning av 

alla förgiftningsfäll, 
b) beträffande dödlighet, enligt en metod, som godkänts av den officiella 

statistiska myndigheten i varje ] and. 

§ 8. 
De officiella rat ifilrntionerna av denna konvention skola, i en l ighet med be

sti1mmelserna i del XIII av fördraget i Versa.illes och motsvarande delar av de 
övriga fredsfördr11gen, delgivas nationernas förbunds generalsekreter nre och av 
honom inregistreras. 

§ 9 .  
· Denna konvention träder i kraft, så snart ratifike.tionerna för två med

lemmar av internationella arbetsorgan isationen inregistrerats av generalsekreteraren. 
Den är bindande allenast för de medlem mar, vilkas ratifikationer inregist

rerats hos sekretariatet. 
Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem den dag, då 

dess ratifikation inregistrerats hos sekretariatet. 

§ 10. 
Så snart ratifikationerna för två. medlemma1· av internationella arbets

orga.nisationen ipregistrerats hos sekretariatet, ekaU nationernas förbunds general
sekreterare därom notificera alla. medlemmarna a.v internationella arbet:MJrganisa-


