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Bil.aga B.
Översättning.
Förslag till konvention angående tvångs- eller obllgat.orlskt arbete.

Gen.eralkonferensen av nationernas förbunds internationell� arbetsorga
nisation,
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån samma.nkallata till
Geneve och där samlats den 10 juni 1930 till sitt fjortonde sammanträde,
samt beslutit antaga vissa förslag angående tvångs- eller obligatoriski
arbete, en fråga., vilken innefattas i den första punkten pA dagordningen
för sa.mmanträ.det,
u.vensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av ett förslag till
internationell konvention,
:i.ntager denna, den tjuguåttonde dagen i juni Ar ettusenniohnndra och trettio
efterföljande förslag till konvention att ratificeras av internationella &rbet&
organisationens medlemmar jämlikt bestämmelserna i del XIII aT fördraget
i VersailleR och motsvarande delar av de övriga fredsfördragen.
•l.r

§ 1.

• • • •.•,

·.>.:r,�:.2•. • • ·lf-

Va.rje medlem av internationella arbetsorganisationen,· IIOID n.Wl�ni''i?I
den;� konvention, förbinder sis att _inom kort.!t möj• tid un��/
. ,:�
anvande..ndet av tvings- eller obligatonskt arbete 1 alla desa former.
I aTTaktan 1,>å det fullständiga nndert:rycb.n.det mA. tvl.Dp eller ob� ...
toriskt arbete tillgripas allenast för offentfiga ändamll ooh auom en un� ;
tagsätgärd samt under de betingelser och med iaktt.apnde aT de skydd,./
föreskrifter, som finnas angirn.a i efterföljande paragrafer.
Vid utgången av en tidrym d av fem år, rä.knat från aenna konventions ikraft...
trädande, ävensom vid behandlingen av den i § 31 föreakrima �ppolten
skall internationella arbetsbyrå.ns styrelse undersöka möjli2heten att utan
ytterligare uppskov undertrycka tvångs- eller obligatoriskt aroete i alla deu
former samt taga under övervägande, huruvida det tinnes anledning att upp
föro. lleuna fråga på konferensens dagordning.

§ 2.
Vid tillämpningen av denna konvention skall med bet.eolmingen •tvlnp
eller obligatoriskt arbete• förstås '\"a.rje arbete eller tjänst, som avfordras en
person under hot om n�ot slag av straff och till vara utförande ifråga
varande person icke erbjudit sig av fri vilja.
Dock skall vid tillämpningen av denna konvention beteckningen •tvlnp
elle.r obligatoriskt arbete» icke avse:
a) arbete eller tjänst, som avfordras n�on i kraft av lag&r om obligatori.ak
militärtjänst och avser arbete av rent militär karaktär;
b} arbet-e eller tjänst, som ingår i de normala medborgerliga skyldig
heterna för medborgarna i ett fullt självstyrande land;
c} arbete eller tjiinst, som avfordras en person på grund av en i judiciell
vä.g meddelad dom. för såvitt arbP.tet eller tjänsten utföres under tills_yn
och kontroll av offentlig myndighet och personen i fråga icke utlejes eller
8tiilles till förfogande för enskilda personer, bolag eller juridiska personer
::i.v privat karaktär;
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d) arbete eller tjänst, som avfordras någon i fall av »force majeare, det
vill siiga vid krigstillfällen, katastrofer eller tillbud därtill, såsom eldsvådor
översvämningar, hungersnöd, jordbävningar, häftiga epidemier eller smi�
samma djursjukdoma.r. invasioner a.v vilda. djur, skadliga insekter eller växt
parasiter ooh i allmänhet händelser, som ·äventyra eller hota att äventyra
befolkningens liv eller de normala existensvillkoren för densamma i dess
helhet eller till en avsevärd del;
e) smärre arbeten i en samfällighet, de-t vill siiga arbet.en, som utföras i
samfällighetens omedelbara intresse av dess medlemmar och pä de.nna grund
kunna betraktas såsom normala medborgerliga skyldigheter, åliggande med
lemmarna av samfälligheten ifråga, för såvitt befolkningen själv eller direkta
representanter för densamma äro berättigade att uttala sig rörande behovet
av dessa arbeten.
§ 3.
Vid tillämpningen av denna kon,ention skola med beteckningen ,veder
börande myndigheter• förstås antingen moderlandets myndigheter eller det
ifrågava.rande områdets överordnade centrala myndigheter.
§ 4.
Vederbörande myndigheter må icke ålägga eller medgiva åläggande av
tvångs- eller obligatoriskt arbete till förmån för enskilda personer, bolag
eller juridiska pArsoner a,· pri,·at karaktär.
Där tvångs- eller obligatoriskt arbete till förmln för enskilda penoner,
bolag eller juridiska personer av privat karaktär förekommer vid den tid
punkt, då en medlemsetats ratifikation av denna. konvention i.nregietretae av
nationernas förbunds gP.nera.lsekreterare ska.Il medlemest.11.ten fulletä.ndigt
undertrycka nämnda tvångs- eller obligatoriska arbete från den dag, di
denna konvention för dess del träder i kraft.
§ 5.
Koncession beviljad åt euskilda personer. bolag eller juridiska personer
av privat karaktär må icke ha till följd. att någon form av tvA.nge- eller
obligatoriskt arbete ålägges för att frambringa eller insamla produkt.er, vilka
ifrågavai-ande en.skilda personer. bolag eller juridiska personer av privat
karaktär nyttja eller varmed de driva handel.
Om gällande koncessioner innehålla bestämmelser, som ha till följd, att
sådant tvångs- eller obligatoriRkt arbete ålägges, skola dessa bestämmelser
så snart som möjligt upphä,as till efterkommandP. av föreskrifterna i § 1
av denna konvention.
§ 6.
De förvaltande tjänstemännen m· , även då de hava att uppmuntra befolk
ningen inom sina tjänsteområ.rlen att iigna sig åt något slags arbete, icke
utöva något kollektivt eller iucliriduellt tdng gent emot befolkningen för
att förmå den att arbeta åt enskilda personer, bolag eller juridiska personer
av privat karaktär.
§ 7.
Hövdingar, som ej utöva administrati,a befogenheter, mä icke ålägga
tvångs- eller obligatoriskt arbete.
Hovdingar, som utöva administrativa befogenheter, må, med vederbörande
myndigheters uttryckliga medgivande, tillgripa tvångs- eller obligatoriskt
arbete under de förutsättningar, :,om angivas i § 10 av denna konvention.
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Hövdingar, som vederbörligen erkänts och icke erhllla �llestgörande
gottgörelse i annan form, må, efter i behörig ordning utfärdade föreakrifter,
tillgodogöra sig personliga. tjänster, förutsatt att lämpliga åt.gärder vidtagits
till förebyggande av missbruk.
§ 8.
Ansvaret för varje beslut att tillgripa tvAn�- eller obligatoriskt arbete
skall åvila vederbörande områdes överordnade civila myndigTieter.
Dock må dessa myndigheter överlåta åt överordnade lokllla myndigheter
att ålägga tvångs- eller obligatoriskt arbete i sådana fall, då arbetarna icke
förflyttas frän sitt vanliga hemvist. Förstnämnda. mYJ}digheter m1 jämväl
överlåta. åt överordna.de lokala m�c:ligheter att för de tidsperioder ooh under
de villkor, som stadgas i de uti § 23 av denna konvention föreslaiTD& be-.
stäm.melser, ålägga tvä.ngs- eller ob�atoriskt arbete, för vars utförande ar- .
betarna nödgas förflytta sig från sitt vanliga hemvist, för slviti därmed-:
avses att underllitta förflyttning a, förvaltnin.gspersonal under ijinatea.töT�
·
...,
niog eller transport av förvaltningens material.
§ 9.
Med förbehåll för de undantag, som angivas i § 10 av denna konvention,
må myndighet, som har rätt att ålägga tvinga- eller ob� � ,
icke medgiva tillgripandet av sådant arbete, förrän den fönikrat � �ia..ir.! (J
a) att den tjänst, som skall förrättas, eller det arbete, IOID � ·.u�b
är v omedelb&rt och betydande intresse för de11 umfil)ipt,' p
tjänsten eller
arbelet nlkräves;
.
b) att tjänsten eller arbetet påkallas av en förhandmftl'Ude en.:hängande nödvändighet·
·· - -:�· ' ,:,:.;-:.·:· · .
c) att det varit omöj'ligt att ansk&ffa frivillig arbet.eknft för �· ,.
tjänsten eller arbetet, trots erbjudande av löner oeh arbet.nillmr
- fiir ..lipf.
åtminstone likvärdiga med dem, vilka inom området i frlsa
�
Jtk":,j,
·
nande arbeten eller tjänster; och
. -: '. :..:i.· i
d) att arbetet eller tjänst.en icke medför en alltför tung börda
levande befolkningen med hänsyn till den tillgängliga arbetabaffeå �
· · ·,':·
dennas lämplighet för arbetet i fråga.

-�l

.
a.

·<·,·:•:11

�-�il�

-t!

,'j•._;-�

:.
§ 10.
Tvångs- eller obligatoriskt arbete, vilket utkräves sA.eom sbtt, 1&1Di hbp-�:
eller obligatoriskt arbet.e, som för allmänna arbetena utförande AliggM a,- ,
hövc:lingar, vilka utöva administrativa befogenheter, skola efter band &T•
skaffas.
Då i avvaktan härpå tvångs- eller obligatoriskt arbete utkräTea daom
skatt eller ålägges av hövdingar, vilka utöva adminisirati.a befogenheter,
för utförande av allmänna arbeten, skola myndigheterna i förväg fönäba
sig
a)�tt den tjänst, som skall förrättas, eller det arbete, som ekall utföru, ·
ii.r av omedelbart och betydande intresse för den samfällighet, aT vilken
tjänst.en eller arbetet utkräves ;
b) att tjänsten eller arbetet på.kallas av en förhandenvarande eller ÖTer
hängande nödvändighet;
c} att a..rbetet eller tjänsten icb medför en alltför tung börda för den nu
levande befolkningen med hänsyn till den tillgängliga arbetakraften och
dennas lämplighet för arbetet ifråga ; . ..
.
..
_
d) att utförandet av arbetet eller tJanst.en icke nödgar arbeWDa att for
flytta sig frän sitt vanliga hemvist;

...

•
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El} att arbetets eller tjänstens utförande ledes med beaktande av religionens
det samhälleliga livets och jordbrukets_ krav.
§ 11.
Endast vuxna och arbetsföra personer av mankön, vilkas ålder kan an
tagas va.ro. minst 1 8 år och högst 45 år, må åläggas tvångs- eller obligatoriskt
arbete. Med undantag för de slag av arbeten, som åsyftas i § 10 av denna
konvention, skola följande begränsningar och villkor iakttagas :
. a) Jäk�re:. såvitt möjligt �tsodd av . förvaltningen,.. skall . inty� a t r:!'onen
1 fråga eJ foreter någon smittosam sJu.kdom S&II1t a.r fys1Skt läm�for det
arbete, som kräves, och de förhAllanden , va.ronder detta skall u Ö1'88 ;
b) lä.rare och lärjungar i skolor, ävensom förvaltningspereonal i allmänhet
frita.gas ;
c) inom varje samfällighet skall bibehAllas det antal vaXD& och arbetsföra
män, som ovillkorligen kräves för familje- och det samhälleliga livet ;
d) hänsyn ska.11 tagas till äktenskaps- och familjeband.
För tillgodoseende av det i moment c) avsedda syftet skola de i § 23 &T
denna konvention föreskrivna bestämmelserna fastställa, huru stor del av
den permanenta, arbetsföra, manliga befolkningen må tagu i ansprlk för
tvångs- eller obligatoriskt arbete ; dock må denna del icke i något fall över
stiga 2ö % av befolkningen ifråga. Vid �tstillandet av ifdgiTarande del
skola vederbörande myndigheter � hänsyn till befolbi.ngena tät.bet, dea,
sociala och fysiska utveckling. årstiden samt de arbeten, som akola utföraa'
i hemorten ooh för egen räkning ; och skola myndigheterna dinid i allmiti•:
het respektera de ekonomiska och sociala bennge!Mma för vederbörande
samfällighets normala liv.
§ 12
Den maximitidrymd, under vilken en individ kan hlllas till tdnga: eller
obligatoriskt arbete i någon form, ml icke överstiga sextio dagar under en
tidrymd av tolv månader, och skola i de sextio dagarna imikn.u erforderli ga
resdagar till och från arbetsplatsen.
Varje arbetare, av vilken krävts tvångs- eller obligatoriskt arbete, abll
förses med intyg, angivande tidrymderna för fullgjort dylikt arbete.
§ 13.
Den normala arbetstiden för envar, som iir underkastad hA.nga- eller
obligatoriskt arbete, skall vara densamma som den, vilken al.lmint tillimpu
'lid frivilligt arbete ; och det arbete, som förekommer utöver den normala
tiden, skall betalas efter samma lönesatser, som gälla för de fria arbetarnas
övertidsarbete.
En vilodag i \'eckan skall beviljas alla, som iiro underkastade nf.gon form
:i.v tvångs- eller obligatoriskt arbete, och denna dag skall så vitt möi�
sammanfalla med <len dag, som ·rnnnit hiinl genom tradition eller eedvanJ&
i landet eller trakteu.
� 14.
Med undantag för det arbete, varom stadgas i § 10 av denna konvention,
Rkall t,ångs- eller obligatoriskt arbete i alla former ersättas kontant och
efter lönesatser, som icke understiga. dem, vilka gälla i den trakt, där ar
betarna am·ändas, eller i den t.ra..kt, dii.r t.le värvats.
Vid arbete, som ålägges av hövdingar under utövandet av deras admi
nistrativa bE>fogenheter, skall lönebetulning i enlighet med bestämmelserna
i föregående stycke införas i.na.rnst möjligt.
Lönerna skola utbetalas till Yarje enskild arbetare och icke till hans
Rt:\m !Jörn i ng el let· !tll ll l\ 11 111_\'II01ghet.

Kungl. Maj:t, propolititm nr 32.

69

De dagar, vilka erfordras för resor till ooh frå.n arbetsplatserna, skola i
fr�a om avlöning rä.kna.s såsom arbetsdagar.
Utan hinder av vad aom föreskrives i denna para.graf må arbetarna till
handahållas vanliga li vsmedelsransoner såsom en del av lö nen, och skola
dessa ran soner vara viirda minst det penningbelopp, som de skola anses
repres� ntera. .�vd � må icke �öras ä lönen för erläggande av utskylder
eller for den sa.rskilda kost, beklädnad eller bostad, varmed arbetaren förses
för att kunna utö;ra. sitt arbete under de speciella förhållanden, varu nder han
a nvändes, och ej heller för tillhanda.hållande av redskap.
§ 15.
All lagstiftning rörande ersättning för olycksfall i arbete eller för av ar
betet förorsakad sjukdom och all lagstiftning angå.ende ersättning ät per
soner, som varit beroende av avlidna eller skadade arbetare, vilka gälla, eller
komma att gälla in om ifrågavarande område, skola jämväl äga tillämpning
å pers.o ner underkastade tvängs- eller obligatoriskt arbete under sa.mma
villkor som beträffande fria arbetare.
I varje fall skall den myndighet, som använder en arbetare till tvlngs
eller obligatoriskt &ibete, vara förpliktad att trygga arbete.rens uppehälle,
därest olycksfall i arbetet eller sjukdo m förorsa.kaa av arbetet medför, att
han helt eller del vis blir ur stlnd att försörja sig. Likaledes sbll myndig
heten vara förpliktad att vid inträffad invaliditet eller dödsfall. som för
orsakas av arbetet, vidtaga. å.tgärder till bert,dande av underhlll At eo -nr·
:·;-::
som för sitt uppehälle verkligen va.rit beroende &v arbetaren ifrlga.
. . \. �R;�
,-_,
§ 16.
,:
Per.eoner, som är o underkastade tvångs- eller obliQatoriili arbet.e, ml icke,
utom i fall av utomordentlw; nödtvlng, förtlyttas till trakter, där närinp- 1
och klimatförhållandena. till aen grad skilja. sig bin dem, 'rid rilb &rbe-.··
· .
varit vana, att desamma. skulle er"bjnda fara för arbete.mu hälaa.
I intet fall må dylik förflyttning av arbetare med.givas, med mindre -illa
sådana hygieniska. och inkvarteringsltgärder, som fordras för deras �pas
sande efter de ändrade förhAllandena ooh för bevarandet av deras häl-,
noggrant tillämpas .
För det fall, att en dylik förflyttning icke kan o.ndviba, skola pl veder
börande läkares tillstyrk&n vidtagas it.gärder, som äro ägnade att e1ter hand
vän ja arbetarna vid de nya ko st- och lilimatförhållandena.
I de fall, då. arbetare, varom här är frA.ga, kallas att utföra ett regel
bu ndet arbete, vid vilket de icke ä.ro vana, Rkola åtgärder vidtagas, eom
trygga deras anpassande efter detta slags arbete. och skall därvid särskilt
beaktas progreHs1v träning, arbetstid och beredande &\' raster under arbetet
ävensom den förbättring eller ökning av livsmedelsransonen, Hom kan vara
erforderlig.
§ 17.
Innan tillgri�a.ndet a v tv:iugs- eller obligatori.8kt arbek medgi,·es för bygg
nads- eller underhållsarbeten, som nödga arbetarna att uppehålla sig pA
arbetsplatsen under en längre tidrymd, sko la ,..ederbörande my n digheter för
säkra sig om
I ) att alla erforderliga åtgärder vidtagits för att vid � akthälla arbetarnas
hä.lsa och tillförsäkra dem nödig läkarvård samt särskilt : a) att arbetarna
underkastas läkarundersökning, innan de börja arbetet, ä,•ensom förnyade
läkarundersökningar med bestämda mellanrum under anstii.llningstiden ; b) att
det sörjts for tfllräcklig läkarpersonal ävensom för dispe n särer, sjukrum,
sj ukhus och utrustning, tillfyllestgöra.nde för alla behov ; c) att det på ett
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tillfredsställande sätt sörjts för god hygien på arbetsplatserna samt för
arbetarn�s förseende med vatten, föda, bränsle och köksredskap ävensom i
fall av behov med tillfredeetällande kläder och bostad;
2) att lämpliga åtgärder vidt.a.gits till trygga.ode a.v uppehället för arbe
tarens familj, särskilt genom träffande av anstalter för översändande, med
arbeta.rens samtycke eller på. hane begäran, av en del av lönen på säkert
sätt till hans familj ;
3) att arbetarnas resor till och från arbetsplatsen ombesörjas av förvalt
ningen pä dess ansvar och bekostnad samt aU förvaltningen underlättar
resorna genom att i vidast möjliga mån använda alla tillgängliga transport 
medel;
4) att i händelse av sjukdom eller olycksfall, som medför arbetsoförmåga
av viss varaktighet, arbetarna. hemförskaffas på förvaltningens bekostnad ;
5) att varje arbetare, som vid utgängen av tiden för tvångs- eller det
obligatoriska arbetet önskar stanna på platsen som fri arbetare. skall hava
möjlighet att göra detta med bevarande under en tid av två. år av rätten
till kostnadsfri hemförskaffning.
§ 18.
Tvångs- eller obligatoriskt arbete för transport av personer eller varor,
såsom bä.rning och rodd, skall undertryckas inom kortast möjliga tid. I av
vaktan härpå skola vederbörande myndigheter utfärda bestämmelser, vilb.
särskilt fastställa: a} förplikteljj6 att icke använda sådant arbete annat ä.n
för underlättande av förflyttning av förvaltnings personal under tjänateus
övning eller av förvaltningens material ; endast i fäll av den mest tränga.nde
nödvändighet må dylikt arbete användas för transport av an.dra eersoner än
tjänstemän ; b) förpliktelse att till dylih transporter icke använda andra
arbetare än sådana, som genom föregående läkarundenö�, där sådan ir
möjlig, konstaterats vara. fysiskt lämpade för arbetet ; i de fall, dl dylik
undersökning icke är möjlig, ek.all den, som använder arbetskraften. pl eget
ansvar försäkra sig om att de använda arbetarna äro i besittning av erfor
derliga �iska egenskaper och icke lida av smittosam sjukdom ; c) bördornas
maximivikt ; d) det längsta avstånd, som arbetarna må beordras tillrygga1� från sitt hemvist ; e) det högsta antal dagar i mlnaden eller under annan .
tidrymd, under vilka arbetarna mA. anlitas, häri inräknat dagarna för lter
reean ; f) d e personer, som äga behörighet att på.kalla dett.a slag av tvi.nr,·
eller obligatoriskt arbete, ävensom den utsträckning, i vilken de ha rått
därtill.
Vid fastställande av de maxima., varom frA.ga är i mom. c), d} och e) av
denna paragraf, skola vederbörande myndigheter taga hänsyn till alla de
faktorer, som böra komma i betraktande, såsom den fysiska lämpligheten
hos den befolkning, frän villren arbetarna rekryteras beskaff,mheten av den
väg, som skall tillryggaläggas, och de klimatish förhållandena.
Vederbörande myndigheter skola vidare tillse, att den normala. dassree&n
icke överstiger ett avstånd, som svarar mot en genomsnittlig åtta timmars
arbetsdag, och bör <lärvid hänsyn ta.gas icke blott till den börda, som skall
transporteras, och den strii<:ka, sofn skall tillryggal�gas. utan även till
vägens beskaffenhet ärstiden och ön-iga omständigheter a.,· b�tydelse i före
vara.nde avseende; om det är nödvändigt att ålägga bära.ron extra gångtid,
böra de ersättas därför efter lönesatser, som ä.ro höi:,rre ö.n de vanliga.
§ 19.
Vederbörande myndigheter må medgiva tillgripandet av obligatori�ka
odlingsarbeten allenast till förebyggande av hungersnöd eller brist på hvs-
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medel, och skall sådant medgivande alltid förbindas med det förbehåll, att
de sålunda erhållna. livsmedlen och produkterna. skola stanna. i de individers
eller den samfällighets �o, som frambringat dem.
Denna paragraf må icke ha till verkan. att, i fall då produktionen en
ligt lag eller sedvänja ä.r grundad på gemensamhetssystem och produkterna
e�ler . av deras _ !örsälj ��n s uppkommande vinst stannar i samfällighetens ägo,
forpliktelsen for samfalhghetens medlemmar att utföra. sålunda. ålagt arbete
upphäves.
§ 20.
Lagstiftnin� om �kollektiv bestro.ffni.n g,, enligt vilken en hel samfälliJ5het
kan straffas for förseelse, som begåtts av några av dess medlemmar, m å icke
stadga tvångs- eller obligatoriskt arbete för samfälligheten såaom en av be
stra.ffningsmetoderua..
§ 21.
Tvångseller
obligatoriskt
arbete
må icke användas för arbete under jord
.
1 gruvor.
§ 22.
De årliga redogörelser, som medlemmar, ,;Ika ratificera denna konven
tion, enligt bestämmelserna i art. -l:08 av Versa.illestrakt.aten och motsv&r&nde
artiklar av de övriga fredsfördragen förbinda si� att a.Ygiva till internatio
nella. arbetsbyrån rörande de åtgärder, som de vidtagit för genomföra.ode av
bestämmelserna. i denna kon'\"ention, skola beträffande varje ifrågakom.mande
område innehålla. så fullständiga upplysningar som m öjligt rörande den u�
sträckning. i vilken två.ngs· eller obligatoriskt arbete tiUpipit6 inom om.ridet,
ävensom rörande följande punkter : det ända.mål. för vilket arbetet utfört.;
sjuk<loms- och dödsfallefrekvens ; arbetstid ; avlöni.n gt1metoder och lönesat.aer
samt andra uppgifter av betydelse för bedömande av konventionen.e till
lämpning.
§ 23.
För förverkligandet av bestämmelserna i denna konvention skola veder
börande myndigheter utfärda fnllständiga. och noggranna bestäm melser rö
rande användandet av tvångs· eller obligatoriskt arbete.
Särskilt skola dessa bestämmelser innehålla regler, rilka möjli ggöra för
en var. som underkastats tvångs· eller obligatoriskt arbete, att till myndig
heterna. framföra alla klagomål rörande arbetsförhållandena, och vilka bereda
trygghet för a.tt dessa klagomål prövas och vederbörligen beaktas.
§ 24.
Lämpliga. å.tgärder skola i varje fall Yidtagas till tryg�ande av att bestäm
melserna rörande an \"ä.ndande a., t,ö.ngs- eUer obligatoriskt arbete noggrant
tillämpas ; och må detta ske rnre sig genom att utsträcka <len befogenhet,
vilken tillkommer redan inrättade inspe.ktion:sorgan föl" ö,ervakande av fri
villigt arbete till att a.,·se jämvi.il inspektion H tvåugs- eller obligatoriskt
arbete eller på. annat ändamålsenligt sätt. .ltgiirder böra. även vidtagas för
att berörda bestämmelser skola. kom ma. till de personers kännedom, som ä.ro
nnderka.stade tvångs- eller obligatoriskt arbete.
§ 25.
Olagligt utkrävande av tdngs · eller obligatoriskt arbete skall vara hem
fallet under stra.ffpåföljd ; och rnrje medlem. som ratificerar denna konven
tion, skall vara pliktig försäkra. sig om. att de i lag föreskrivna. stn.ffbe stäm
m elserna äro verkligt effektiva och strängt tilliimpa.s.
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§ 26.
Varje medlem av internationella arbetsorganisationen, som ratificerar
denna konvention, förbinder sig att tillämpa densamma. å områden under
kastade dess suveränitet, jurisdiktion, protektion, suzeränitet, uppsikt eller
myndighet, för såvitt den ä.r berättigad att åtaga. sig förpliktelser rörande
frågor om inre rättskipning. Vill medlem begagna sig av bestämmelserna
i art. 421 av Versaillestraktaten och motsvarande artiklar i de övriga freds
fördragen, skall den till ratifikationen foga en förklaring, vari angivas
1) de områden, inom vilka medlemmen ha.r för avsikt att tillämpa denna
konventions bestämmelser i deras helhet ;
2) de områden, inom vilka den har för avsikt att tillämpa. bestämmelserna
i denna konvention med vissa modifikationer, jämte uppgift om, vari dessa
modifikationer bestå;
3) de områden, b eträffande vilka den förbehåller sig att fatta beslut.
Ovannämnda förklaring skall anses Yara en integrerande del av ratifika
tionen och hava samma rättsrnrkan som denna. Det skall tillkomma varje
medlem, som aYgivit dylik förklaring, att genom en ny förklaring helt eller
delvis avstå från de förbehåll, som enligt mom . 2) eller 3) av denna paragraf
innehållas i den tidigare förklaringen .
§ 27.
De officiella ratifikationerna av denna konvention skola, i enlighet med
bestämmelserna i del XIlI av fördraget i Versaillee och motsvarande delar
av de övriga fredsförd rasen, delgivas nationern1&e förbunds generalsekrete
rare och av honom inregistreras.
§ 28.
Denna konvention ä.r bindande allenast för de medlemmar av internatio
nella. arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer inregistrerats hoa sekret.
�M
Den träder i kraft tolv månader efter det två medlemmars ratifi.kationer
blivit inregistrerade av generalsekreteraren.
Därefter träder denna. konvention i kraft för varje medlem tolv mlnader
från den dag, då dess ratifikation inregistrerats.
§ 29 .
Så snart ratifikationerna för två medlemmar av internationella arbetsorga
nisationen inregistrerats hos sekretariatet, skall nationernas förbunds gen&
ralsekreterare clärom 110Uficero. alla medlemmarna av internationella arbets
organisationen. Han skall likaledes notificera dem inregistreringen av rati
fikationer, som senare delgivits honom a.v andra. medlemmar av organisa
tionen.
§ 30.
Varj e medl�ro , som ratificerat denna kom·entiou, kan, sedan tio år för
flutit från den tidpunkt, d:\ konventionen först trädde i kraft, uppsäg& den
samma �euom skrivelse, som delgives nationen1as förbunds generalsekrete
rare för 1.nregistrering. Uppstigningen träder icke i kraft fö1Tän ett år efter
det den inregistrerats hos sekretariatet.
Varje medlem, som ratificerat denna konvention och icke inom ett är
efter utgängeu av den i föregående stycke nämnda tioå rsperioden gör bruk
av den i denna paragraf stadgade uppsä.gningsriitten, skall vara bunden för
en ny period av fem år och kan därefter, m ed iakttagande av de i den�&
paragraf föreskrivna villkoren, uppsäga. konventionen vid utgången av V&rJe
femårsperiod.
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§ 3 1.
Vid utgången av varje tidry md av fem år, räknat från denna kouventions
i kru.ftträdande, skall � � terna.t�? ne_ll�. arb�tsbyrån s styrelse förelä�ga general
av denna konvention och taga
konferensen en redogorelse for t1Ilampnmgen
under övervägande, huruvida det tin.nes anledning att uppföra frågan om
dess revision helt eller delvis på konferensens da.gord.n.ing.
§ 32.
I fall konferensen skulle antaga en ny konvention, innebäral\de revision
lieU eller delvis av förevarande konvention, skall en medlems ratifikation
av den nya. konventio nen, för såvitt denna. trätt i kraft, medföra uppsägning
av förevara.nde konvention oberoende av vad i § 30 här ovan stadgas om
tidsfrist.
Frin den dag, då. den nya kouventiouen träder i kraft, skall förevarande
kouveation icke längre kun1rn mtificeras av medlemmarna.
Förevarande konvention skall likväl förbliva gällande till form och inne
häll för de medlemma.r, som ratificerat densamma och icke ratificera den
u,va konventionen.
§ 33.
De franska och engelska texterna till denna konvention skola bA.da äga
vitsord .

Rekommendation angiiende indlJ'ekt arbetstvAog.

General.konferensen av nationernas förbunds internlltionella arbetsorga
nisation,
villcen av styrelsen för internationella arbetsbyrån S&D'lmankalln.ta till
Geneve och där samlats <len 10 juni 1930 till sitt t'Jortonde sammanträde,
samt beslutit antaga vissa förslag angå.ende indirekt � till arbete, en
fråga, vilken innefattas i den första. punkt.en på dagordningen för eam
m an triidet,
ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av en rekommendation .
antager denna, den tjugu!ttoncle dageu i j u n i a r ettnHenniohnndra ooh trettio
efterföljande rekommendation att u n<lerstä.Ifas internationella arbetao�
nisationens medlemmar föl' a tt u.v tleru fa.ga.s i överviigande med hänsyn till
<less förverkligande genom uu.tionell lagstiftning eller på annat sätt jämlikt
bestämmelserna. i del XIII av fördr�et i Versailles och motsvarande delar
av de övriga fredsfördragen :
Konferensen,
som antagit ett förslag till kouveu tiou augåendfl tvangs- eller obligatoriskt
arbete
oeh som önskar komplettera ko11 ve11tionsförsla�et i;euom en framställning
av dfl grundsatser, vilka synas konfermsen bä.st ägnade att tjäna till led
ning för medlemmarnas politik i deras 8trävan att und\·ika ·mrje indirekt
tvfu1g till arbete, som skulle kn1111a m edföra en idltför tung börda för be
folkningen i de områden, <lär koll\·ention8försla.get äger tillämpning,
hemstiiller till varje medlem att beakta följande grunusatser :

I.
Tillgången på arbetskraft och befolkningens lämplighet för arbetet samt
de menliga ,erkningar en alltför plötslig förändring i befolkningens levnads-
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och a.rbetsaätt kunde utöva på dess sociala tillstånd äro faktorer vartill
varje förvaltning bör taga hänsyn vid beslut i frågor, som röra. den' ekono
�ska utvecklingen av föga framskridna områden, ooh särskilt vid beslut
rorande:
a) ökni ng till antal och omfattning av industri-, gruv- och jordbruksföre
tag inom omrädena ifråga ;
b) eventuell bosättning inom områdena av icke infödda element ·
c) beviljande av koncessioner, vare sig med eller utan karaktär�n av mo
nopol, beträffande skog eller andra föremål.
II.
Man bör undvika att tillgripa indirekta medel, vilka ha till verkan att på
ett konstlat sätt öka det ekonomiska tryck, vilket redan pressar vissa. ele
ment av en befolkning till lönat arbete, och särskilt såda.na medel, som
bestå i
a.) att pålägga befolkningen så tunga skattebördor, att de skulle kunna
förrn/I. densamma att taga anställning som lönarbetare hos enskilda företag ;
b) att pålägga sådana restriktioner å ägande, bei.ittningstagaode eller
nyttjande av jord , att därigenom skulle uppstå verkliga svårigheter för ar
betaren att täcka sinu. behov genom sjäh-stän<lig odling;
c) att på ett sätt, som innebä.r missbruk, vidga det allmänt godtagna begreppet »lösdrivare> ;
d) att utfärda sådana bestämmelser rörande • förfl_yttnings tillstånd>, som
skulle medföra, att arbetare i andras tjänst ställdes 1 ett förmänsläge i för
hållande till övriga arbetare.
III.
Det är olämpligt att pålägga sådana restriktioner å den fria omflyttningen
av arbetskraft från en sysselsättning till en annan eller från en trakt till en
annan, som skulle kunna ha till indirekt verkan att nödga arbetarna att söka
anställning i vissa industrier eller i vissa. t-ra.kter; nndantagsvie må dock så
förfaras i fall, då dylika restriktioner anses nödvändiga i vederbörande be
folknings eller arbetares eget intresse.

Rekommendation angående reglering av tvings- eller obUgat.orl&kt arbet.e.

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga
nisation,
vilken a,· styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 10 juni 1 930 till sitt fjortonde samman
träde,
samt beslutit antaga vissa förRlag angående reglering av tvångs- eller
obligatoriskt arbete, en fråga, vilken innefattas i den första. punkten på
dagordningen för saromanträdet,
ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av en rekommendation,
anta.ger denna, den tjuguåttonde dagen i juni ar ettusenniohundra och trettio
efterföljande rekommendation att underställas internationella arbetsorgani·
sa.tionens medlemmar för att av dem tagas i övervägunde med hänsyn till
dess förverkligande genom nationell lagstiftning eller på annat sätt jämlikt
bestämmelserna i del XIII av fördraget i YersaillAs och motsvarande delar
av de övriga fredsfördragen.
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Konferensen,
som antagit ett förslag till konvention angående tvångs- eller obligatoriskt
arbete
och som önskar giva uttryck ät vissa grundsatser och regler rörande
tvångs- eller obligatoriskt arbete, vilka synts konferensen ägnade att göra
tillämpningen a.v konventionsförslaget mer effektiv,
hemställer till varje medlem att b1?akta följande grundsatser och regler :

I.
Alla föreskrifter, som utfärdats med tillämpning av konventionsförslaget
angående tvångs- eller obligatoriskt arbete likavii.l som alla andra legislativa.
eller reglemen-ta.riska. föresmfter rörande användande av t'rångs- eller obli
gatoriskt arbete, vilka gälla vid tiden för ratifikationen a.v konventionsför
sla.get eller sedermera. utfärdas, därunder inbegripna alla lagar och förord
ningar rörande ersättning eller skadestånd i händelse av sjukdom eller
olycksfall, som drabbat arbetaren, eller i händelse av dödsfall, böra genom
vederbörande myndigheters försorg tryckas på ett eller flera inhemska april:,
si att innehållet av dem blir bekant för vederb9rande arbetare och den be
folkning, bland vilken arbetarna. rekrytera.s. At de tryckta texterna bör
givas en vidsträckt spridning, och i fall av behov böra anordningar vidtagna
för deras muntliga delgivande åt respektive arbetare och befolkning; man
bör även kunna förskaffa sig exemplar av dessa texter till självkostnadspris.

Il.

Tillgripandet av tvångs- eller obligatoriskt arbete bör regleras på sådant
sätt, att icke vederbörande samfälligheters livsmedelsproduktion äventyras.

III.

Då tvänss- eller obligatoriskt arbete tillgripes, böra &lla till buds stående
åtgärder vidtagas till trygga.:-ide av att arbetets utförande icke i något fall
verkar därhän, att kvinnor eller barn komma att olagligt an,ändas till tvångs
eller obligatoriskt arbete.
IV.

Alla till buds stående å tgärder böra vidtagas till minskande n nödvän
digheten att tillgripa tvångs- eller obligatoriskt arbete för transport av per
soner eller varor. Tillgripa.ndet därav bör förbjudas i alla de fall, då det
är möjligt att använda transportmedel drivna med djur eller maskinkraft.

V.

Alla till buds stående åtgärder böra vidtagas till undvikande att arbe
tare, som underkastas tvångs- eller obligatoriskt arbet�, utsättas för frestel
sen att missbruka alkoholhaltiga drycker.

