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Konferensens beslut. 

A. Översättning. 

1. 

Bilaga. 

Förslag till konvention angående förenkling av inspektionen av emigranter 

ombord å fartyg. 

Gerieralkonferensen av nationernas förbunds internatio;nella arbetsorga
nisation, 

vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till 
Geneve och där samlats den 26 maj 1926 till sitt åttonde sammanträde 

samt beslutit antaga vissa förslag angående förenkling av inspektionen 
- av emigranter ombord å fartyg, vilken fråga upptagits på dagordningen 
för sammanträdet, 

ävensom beslutit, att dessa fö1·slag skola taga form av ett förslag till 
internationell konvention, 

antager denna, den femte dagen i juni r ettusen niohundra och tjugn
sex efterföljande förslag till konvention att 1·atific i-as av internationella ar
betsorga.nisationens medlemmar jämlikt bestämmel erna, i d 1 XIlI av för
draget i Versailles och mot$va1·ande delar av de övriga fredsfördragen. 

§ 1. 
För tillämpningen av denna konvention skola i varje land av behörig, 

myndighet meddelas definitioner av begreppen »emigrantfartyg» och »emigrant�. 

§ 2. 
Varje medlem, som ratificerar denna konvention, förbincle1· sig att god

taga den principen, att med nedan angivna undantag den ombord på emi
grantfartyg utövade officiella inspektionen till skyddande av emigranter skall 
tillkomma all nast en 1·egering. 

Denna bestämmelse utgör dock icke hinder för ett aU11at. lands rege1·ing 
att tillfälligtvis och på egen b ko f;uad låta en representant såsom obser· 
vatör ombo1·d åtfölja land ts såsom emigi·anter resande 1mclersåtar, under 
förutsättning att him icke gör intrån": pii. elen officielle inspektörens uppgifte1·. 

§ 3. 
Om officiell emigrantinspektör au fälles ombord på emigrantfartyg, slu1.ll 

han � regel till ättas av regeringen i det la.ncl, va.rs flagga -fartyg t för. 
Så:lan inspektör kan likväl utses av annan regering, om .. ver n. kommels 
därom träffats mellan r g ringen i :let land, vars _flagga fartyget fö1·, och en 
eller flera av de regeringar, vifä:as undersåtar såsom emigranter befordra· 
å. fartyget, 

§ 4. 
'.!3 stämm��det_ av de lo:av p pr�tislm k\tn· kape_� sa�t fackliga och mo

ro.liska kvalifikation
. er om skola ställas på mspektor, tillkommer den rege-

ring, som är ansvarig för in pektörens till: ii.ttancl . . . 0� ?iell insp ktör må. icke pli något sätt vare sig direkt e_ller md1rekt 
vara forbunden med ell r b ro nd iw fartygsägaren eller rederibolaget. 

Nu ang 
undantags 

officiell ius 

Den offi 
som tillko 
annan tillä 
emigrant�· 

Regel'lng 
·nationalitet, 
rande emig 
ser och ko 

Fru:tygsb 
tion. Den 
varens befo 
vaka tilläm 
vilka direkt 

Inom åtta 
officielle ins 
fartyget för, 
till de .. vrig 

Avskrift 
fartygets b f 

De officiel 
bestämmelse 
av de övriga 
och av .honon 

Denna k01 
lemmar av i 
sekreteraren. 

Den är b' 
rerats hos e 

Därefter tal 
dess rati:fikati 

Så snart ra 
nisationen in 
neralsekreterar 
organi ation n 
filationel', so 
tionen. 

Under förb 
medlem, som r 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
åtgärder för atff 



Bilaga. 

v emigranter 

a arbetsorga
tankallats till 
sammanträde 
inspektionen 
:lagordningen 
tt förslag till 
ra och tjugu
uationella ar-
XIII av för

rdragen. 

d av behörig. 
h»emigranti>. 

· sig att go�
bord pä. em1-
igra.nter skall 
,nds regering 
såsom obser
rsåtar, under 
ms uppgifter. 

tfa.rtyg, k�ll 
fartyget for. 

enskommels 
t för, och en 
ter befo1·dra 

liga och mo-
1er den rege-

iller indirekt 
ibolaget. 

Kungl. 11/aj:ts proposition nr 57. 7 
Nu angivna bestämmelse skall dock icke utgöra hinder för regering att 

undantagsvis och i händelse av verkligt nödtvång utse skeppsläkaren till 
officiell inspektör. 

§ 5. 
Den officielle inspektör n skall vaka över ia.ktta.gandet av de rättigheter, 

som til1!o.�ma_ emigro.�terna �nligt de_t lands lagar, va;rs flagga fartyget för, 
annan tillamplig lag, mternat1onella · verenskommelser ell r kontrakten om 
emigro.nterna befor(ha.n. 

Regeringen i det land, vars flagga fartyget för, kall, oavsett inspektörens 
11ationoJitet, d lgiva denne texten till gällande lagar och förorclningru: rö
rande emigranters förhållanden . amt till d internationella överenskommel
ser och kontrakt a.ngående . amma iimne, villca meddelats regeringen. 

§ 6. 

Fartyg. befäl.ha.va.rens befo�enheter inslo:änkas icke genom denna konven-
·tion. Den officiell inspektoren mu. på fotat sätt göra intrång pä efälha
varens befogenheter ombol'cl och skall uteslutande befatta. sig med att över
vaka tillämpning n av lagar, föro1·clningru:, överenskommels 1· och 1--ontl'akt, 
vilka direkt o.ngi migrauternas skydd och välfärd ombord. 

§ 7. 
Inom åtta lagar ft r fartygets ankomst till de.·tinationshamnen skall den 

officielle inspel..-töi·en avgiva i-app rt till regeringen i det land, va.1·s flagga 
fartyget för, ooh skall denna· regering öv r ända ett exem1:Iaa· av rapporten 
till de övriga intress ra le regerin°ar, om förnt anhållit därom. 

Av krift a, rappo1·ten. kall av den officiell in p ktören ··v rUimnas till 
fartygets befälhavar 

§ 8. 
De officiella ratifilrntionerna. av denna konvention kolo., i enlighet med 

bestämmelserna i del XIII av förchaget i Versaille och motsvarrm.de dela1· 
av de övi·iga fr clsförd1·ag u, delgiva..s nationernas förbunds generalsekreterare 

ch tiv honom iruegi tl'eras. 
§ 9. 

Denna konvention ti-äder i kraft, så snart ratifikationerna för två med
lemmar av internationella arbetsorganisationen inregistrerats av general
sekreteraren. 

Den är bindande allenast för de medlemmar, vilkas ratifikationer inregist
rerats hos sekretariatet. 

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

§ 10. 
a snart ratifilmtion ma för tv. medlemmar av i11te111ati.0nella u.rbetsorga.nisation n inr gistrern,ts hos seln-eturiatet, skall nati?n ma ·. förbund ge

nerals kreteron därom notificera alla m dlemma:rua. av mternati0nella arbets-
01·gani ·ation n. Han skall likaledes notific rl1 l m inregistrering n, a,v l'O..ti
filationer, som s nal' cleloivit h nom av andm mecUemmar av orgrurisa
tion n. 

§ 11. 
Under förbehåll med hiins-yn till be.·tti,mmelserna i§ 9 förbinder sig varj� medlem om ratificerar denna konvention, att tillämpa bestämmelserna i SS 

1, 2, 3, '4, 6, 6 och 7 enast, d 1:l, 1 jnnuai·i 1928 samt att vidtaga erforclerlig
åtgä.rder för titt görn dem effektiva. 
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§ 12. 
Varje nrncUem av fotem,ttionefö arb tsorganisationen om ratificerar denna 

konvention förbinder sig att, i enlighet m cl b stä.mmels rna, i § 421 av för
draget i -V r.·ailles och . motsvaa:a.nde p11rag1·afer av de ÖYI·iga fredsfördragen, 
tillämpa cl nna konvention p� sina kolonier, be, ittuinga.r och protektorat. 

§ 13. 
Varje medlem, som ratificexat denna konvention, kan, sedan tio år för.flutit 

fråu elen tidpunkt, ch konven.tionen fö:i.:st trädde i kraft, LTf>psägn. densamma 
gen:om . lnivelse, som delgives natioll mas förbunds generulsekr t rare för 
im:egistreri.ng. Uppsägningen träd r icke i kraft förrän ett il', efter d t elen 
inre •istrero,t. · hos seln-etariatet. 

§ 14. 
Internationella arbet byrån · tyrel. e åligger att minst en gä.ug vart tionde 

�� tör_elägi:;a gen.er��-onfe :. nsen en red?görels för denna k�mventions till
laanpnmg ocb t-0.0-a 1 overva.gnnde htu.'tw1tla det finnei , anledning att på kon
ferensens clacror�o- u1 I aga frågan . m konventionens revision eller mo
difierande. 

§ 15. 
De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda äga 

vitsord. 

2. 
Rekommendation angående skydd för emigrerande kvinnor och unga :ftieko1· 

ombord å fartyg, 

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorgani
sation, 

vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till 
Geneve och där samlats den 26 maj 1926 till sitt åttonde sammanträde 

samt besll,1tit antaga vissa förslag ano-åencl.e åtgärder till skydd för 
emigrerande kvinnor och unga flickor ombOJ:d å fartyg, vilken :fråga 
,upptagits pä dagordningen för sammanträde.t, · .  

ävensom be lut.it, att dessa förslag skola taga form av en rekom.men-
dation, 

antager denna den femte dagen i juni är ettusen niobuncha och tjugusex 
efterföljande rekommendation att unclerstiillas intewationella. a.rbetsorgo.n:isa.
tionens medlemmar för att av dem tagas i övervägande med hänsyn till 
dess förv rk:ligancle genom nationell lagstiftning eller på annat sätt jämlikt 
bestämmelserna i del XIII a fördraget i Versailles oc_h m0tsvan:ancle delar 
av de övriga fredsfördru�en. 

Di minst f mton kvmn r eller unga fil kor, vilka icke åtföljas av för 
dem ansvarig pei-son, bef l'dra. såsom e�o-xa11ter ombord å ett emigrant
fa.1·tyg, k�.11 en kvinna med lämpliga kvalifilatione1· och utan annan uppgift 
ombord tillsii.tta · å fartyget för att, utan intrång pä befälha arens befo_g n
heter, fämno. dessa. emigrant · den .mo1·allska elle): ma.te1·iella hjä.lp, av 'ViU en 
de lnmna va.:ra. i behov. H0n skall t1.vgiva rapport till den myndighet, 
som utsett henne, och rapporten skall tilllian,<la.h.illa.s intresserade regel'ingo.i·. 
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