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Generalkonferensen hemställer:
I.
Att varje medlem av internationella. arbetsorganisationen måtte vidtaga
åtgärder för att i alla handelsfureta.g, allmänna eller enskilda., eller grenar därav,
personalen måtte kunna, med förbehåll för de undantag, varom stadgas i följande
avdelning, under loppet av varje tidrymd av sju dagar åtnjuta en vilotid,
innefattande minst tjugufyra på. varandra följande timmar.
Konferensen h.emställer, - att denna vilotid, så vitt möjligt, måtte beredas
var.je företags hela petsonal ,sa��idigt och förlä�gas till dagar, ägnade åt vila
enligt landets eller traktens trad1t1on eller sedvänJa.

II.

Att varje medlem måtte vidtaga alla lämpliga anordningar för tillämpning
av förevarande rekommendation och särskilt med hänsyn till fastställandet av de
undantag, som kunna prövas nödiga. För det fall att ubdantag befinnas nöd
vändiga, hemställer konferensen, att varje medlem måtte upp1·ätta en förteckning
å dylika undantag.
III.
.Att varje medlem måtte giva internationella arbetsbyrån del av den för
teckning å undantag, som .medgivits enligt avdelning II, och sedermera vartannat
år av alla de förändringar, som vidtagits i avseende å förteckningen. Med led
ning härav skall internationella. arbetsbyrån förelägga internationella arbetsorga- ·
nisationens generalkonferens en rapport i ämnet.
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XIV.
Förslag till konvention angående minimiålder för e/dal'8 och kollämpare ombord å fartyg.

Generalkonferensen av nationerr ras förbands internationella. arbetsorganisation,
vilken av styrelsen för internationeUa arbetsbyrån sammankallats
till Geneve och där samlats den 25 oktober 1921 till sitt tredje sammanträde
samt beslutit antaga vissa förslag angående förbud mot användande
av person under aderton år till arbete i kolboxar eller eld.rum ombord å
fartyg, vilken fråga innefattas i den ä.ttonde punkten på dagordningen för
sammanträdet,
ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av ett förslag
till internationell konvention,
antager efterföljande förslag till konvention att ratificeras av internationella ar
betsorganisationens medlemmar jämlikt bestämmelserna i del XIII av fördraget i
Versa.illes och motsvarande delar av de öV1·iga fredsfördragen.
§ 1.
Med ,fartyg» förstås vid tillämpningen av denna konvention varje i allmän
b�t, fartyg _ell�r skepp av vad slag som helst, vilket
eller_ en�kiJd
. varande
_ ägotill
nyttJas 1 SJöfart
havs, kr1gsfa.rtyg hkväl undantagna.
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§ 2.
Unga personer under aderton år må icke användas såsom eldare eller kol
lämpare ombord å fartyg.
§ 3.
Bestämmelserna i § 2 skola icke äga. tillämpning å:
a) arbete av unga persone1·, vilket utföres å skol- eller övningsfartyg, för
såvitt arbetet är godkänt och övervakas av offentlig myndi�bet;
b) arbete ombord å fartyg, vars huvudsakliga. framdr1vningsmedel är annat
än ånga;
c) arbete av unga personer om miost sexton år, vilkas fysiska lämJ>lighet
därför godkänts genom läkarundersökning och vilka användas ombord å fartyg,
uteslutande trafikerande Indiens eller Japans kuster; deras användande skall dock
vara underkastat reglerande bestämmelser, utfärdade efter samråd med arbets
givarnas och arbetarnas i dessa länder mest representativa organisationer.
§ 4.
1 fall det befinnes nödvändigt att anställa eldare eller kollämpare i en
hamn, där det icke finnes tillgång till så.dana arbetare om minst aderton år, må
därtill användas personer under aderton men över sexton år; i dylikt fäll skola
dock två unga persone1· anställas i stället för en erforderlig eldare eller kollämpare.
§ 5.
För att möjliggöra kontroll över tillämpningen av bestämmelserna i denna
konvention skall det åligga va.1:je fa.rtygsbefälhavare att föra ett register eller
förteckning i sjömansrullan, upptagande alla ombord sysselsatta personer under
aderton år, med angivande av dagen för vars och ens födelse.
§ 6.
Besättningens anställningsavtal skola innehålla en sammanfattning av be
stämmelserna i denna konvention.
§ 7.
De officiella ratifikationerna av denna konvention skola, i enlighet med
bestämmelserna. i del XIII av fördraget i Versailles och motsvaJ'ande delar av de
övriga fredsfördragen, delgivas nationernas förbunds genera_lsekreterare och av
honom inregistreras.
§ 8.
Denna konvention träder i kraft, så snart ratifikationerna för två medlem
mar av internationella arbetsorganisationen inregistrerats av generalsekreteraren.
Den är bindande allenast för de medlemmar, vilkas ratifikationer inregi
strerats bos sekretariatet.
Därefter trädei· denna konvention i kraft för varje medlem den dag, då
dess ratifikation inregistrerats hos sekretariatet.
§ 9.
Så snart ratifikationerna för två medlemmar av _internationella arbetsorga
nisationen inregistrerats hos sekretariatet, skall nationernas förbunds generalBihang till riksdagens protokoll 1923. 1 saml. 160 häft. (Nr 198.) .
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sekreterare därom notificera alla medlemmarna av internationella arbetsorganisa
tionen. . Han skall likaledes notificera dem inregistreringen av ratifikationer, som
senare delgivits honom av andre. medlemmar av organisationen.
Under
medlem, som
3 , 4, 5 och 6
att göra dem

§ 10.
förbehåll med hänsyn till bestämmelserna i § 8 förbinder sig varje
ratificerar denna konvention, att tillämpa bestämmelserna i §§ 1, 2,
senast den 1 januari 1924 samt att vidtaga erforderliga åtgärder för
effektiva.

§ 11.
Varje medlem av internationella. arbetsorganisationen, som ratificerar denna
konvention, förbinder sig att, i enlighet med bestämmelserna i § 421 av fördraget
i Versailles och motsvarande paragrafer av de övriga fredsfördragen, tillämpa
denna konvention på sina kolonier, besittningar ooh protektorat.
§ 12.
Varje medlem, som ratificerat denna konvention, kan, sedan tio år förflutit
från den tidpunkt, då, konventionen först trädde i kraft, uppsäga densamma genom
skrivelse, som delgives nationernas förbunds generalsekreterare för inregistrering.
Uppsägningen träder icke i kraft förrän ett år, efter det den inregistre1·ats hos
selfretariatet.
§ 13.
Internationella arbetsbyräns styrelse åligger att minst en gång vart tionde
år förelägga generalkonferensen en redogörelse för denna konventions tillämpning
och _taga i övervägande, huruvida �et fin nes _a�ledning att ;J;> å konferensens dag
ordning upptaga frågan om konventionens rev1s10n eller mod1fierande.
§ 14.
De franska och engelska texterna till denna. konvention skola båda äga vitsord.

XV.
Förslag till konvention angående obligatorisk läkarundersökning av barn och unga personer,
som användas till arbete ombord å fartyg.

Generalkonferensen a.v nationernas förbunds internationella arbetsorga
nisation,
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats
till Geneve och där samlats den 2ö oktober 1921 till sitt tredje sammanträde
samt beslutit antaga vissa förslag a.ngående obligatorisk läkarbesikt
ning av barn och un�a personer, använda till arbete om.b01·d å fa.rtyg,
vilken fråga innefattas _ 1 åttonde punkten på dagordningen för sammanträdet,
ävensom beslutit, att dessa förslag skola. taga"'"form av ett förslag
till internationell konvention,

