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översättning. 
Bilaga A. 

Förslag till konvention (nr 45) angående användande av kvinnor till 
arllete under jord i gruvor av alla slag. \ 

Inte111atione1la arbetsorganisationens generalkonferens, 
vifäen av styi·elsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till 

Geneve och där samhtts den 4 juni 1935 till sitt nittonde sammanträde 
, och beslutit antaga vissa förslag angående användande av kvinnor 

till arbete under jord i gruvo1· av alla slag, vilken fråga utgör den andra 
punkten på dagordningen för sammanträdet, 

samt oeslutit att dessa förslag skola taga form av ett förslag till 
interuationell konvention, 

antager denna, den tjugoförsta dagen i juni år ett tusen nio hundra trettio
fem efterföljande förslag till konvention, som skall benämnas »Konvention 
angående arbete under jord (kvinnor), 1935»: 

Artilcel 1. 
Vid tillämpning av denna konvention förstås med beteckningen ))gruva» 

varje arbetsföretag, offentligt eller enskilt, för utvinnande av ämnen, som 
befinna sig under jordytan. 

Artilcel 2. 
Ingen kvinna, av vilken ålder som helst, må användas till arbete under 

jord i gruva. 
Artikel 3. 

Den nationella lagstiftningen må från ovanstående förbud undantaga: 
a) personer, som intaga en ledande ställning och icke utföra manuellt 

arbete· 
b) personer, som användas till sa.nifär eller social tjänst; 
c) personer, som under loppet av sina. studie1· för yrkesutbildning 

tillbringa en tid i de underjordiska delarna uv en gruva; 
cl) andra personer, som för utövande a;v ett i ·ke manuellt yTke till

fälligtvis hava att nedstiga i de underjordiska delarna av en gru a. 
Artilcel 4. 

De officiella ratifikationerna av denna konvention skola delgivas natio· 
nernas förbunds generalsekreterare och registreras av honom. 

Artilcel 5. 
1. Denna konvention är bindande allenast för de medlemmar av inter· 

nationella arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer registrerats av general· 
sekreteraren. 

2. Den träder i kraft tolv månader efter det två medlemmars ratifika· 
tioner registrerats av generalsekreteraren. 

3. Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem tolv ml\.· 
nader från den dag, då dess ratifikation registrerats. 

Artilcel 6. 
Så snart ratifikationerna för två medlemmar av internationella arbets; 

organisationen registrerats, skall nationernas förbunds generalsekreterar 
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därom notmcera alla medlemmarna av internationella arbetso1·ganisationen. 
Han skall likaledes notificera dem registreringen av ratifikationer, som senare 
delgivits honom a andra medlemmar av organisationen. 

Artikel 7. 
1. Varje medlem, som ratifice1·tit denna konvention, kan, sedan tio år för

flutit från den tidpunkt, då konventionen först trädde i krn.ft, uppsäga den
samma genom en sln·ivels , som delif ves nationernas föi·bunds generalsekre
terare och av honom re9istreras. uppsägningl:ill träde1· icke i kraft förrän 
ett r efter det den registrerats. 

2. Varje medlem, som rati:ficel'at denna konvention och icke inom ett år 
efter utgången av den i föregående stycke nämnda tioårs_pexioden gör brnk 
av den i denna artikel stadgade uppsiigningsrätten, skall vara bunden för 
en ny p riod av tio ir och kan därefter, med iakttagande av de i denna 
artikel föreskrima villkoren uppsäga konventionen v1d utgii.ngen av varje 
tioål'speriod. 

Artikel 8. 
Vid utgången av varje tidl'ymd av tio lir, räknat :från denna konventions 

ikraftträdande, skall internationella arbetsbyräns styrelse förelägga gene1·nl
konferensen en redogörelse för konventionens tillämpning och taga under 
övervägande, huruvida det :ftn.nes anledning att pi konferensens dago1·dning 
uppföra frågo.n om dess revision helt eller delvi . 

Artikel 9. 
1. I fall konferensen skulle antaga en ny konvention, innebärande revi

sion helt eller delvis av förevarande konvention, och den nya konventionen 
icke föreskriver annat, 

a) skall en medlems ratifikation av den nya, reviderade J·onventionen, 
för såvitt denna trätt i kraft, medföra omedelbar uppsägning av före
varande konvention, oberoende av vad i artikel 7 hii.I· ovan stadgas; 

b) skall från den dag, då den nya, reviderade konventionen träder i 
kraft, förevamnde konvention icke längre kunna xati:ficera.s tW mecUem
marna . 

2. Förevarande konvention skall likväl förbliva gällande till form och 
ini.nehåll för de medlemmar, som ratificerat densamma och icke ratificera 
den nya, reviderade konventionen. 

Artikel 10. 
· De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda äga 

vitsord. 

Förslag till konvention (nr 4:6) angående begränsning av arbetstiden 
i kolgruvor (reviderad 1935). 

Internationella. arbetsorgani ationens generalkonferens, 
vilken av styrelsen för interna.tionella arbetsbyrån sammankallats till 

Geneve och däl' samlats den 4 juni 1935 till sitt nittonde sammanträde 
och beslutit antaga vissa förslag till partiell revision av konventionen 

a�gående begränsning a,v aailetstiden i kolgruvor, antagen av konferensen 
"VJ.d dess femtonde sammanträde, vilken fråga utgör den sjunde punkten 
på dagordningen för sammanträdet, 




