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Uppsägningen träder icke i kraft förrän terare och av honom registreras. ett år efter det den registrerats. 2. Varje medlem, som ratificerat denna konvention och icke inom ett år efter utgången a-y den i !fö'egäende stycke nämnda tioi rsperioden gör b_ruk av den i denna artikel stadgade uppsägningsrätten, skall vara bunden för en ny period av tio år ooh kan därefter, med iakttagande av de i denna artikel föreskl·ivna. villkoren, uppsiiga konventionen vid utgången av varje tioårsperiod. 
Artikel 6. Vid utgången av varje tidrymd av tio år, 1·äknat från denna konveations ikraftträdande, skall internationella arbetsbyråns styi·else förelägga generalkonferensen en redogörelse för konventionens tillämpning och taga under övervägande, huruvida det finnes anledning att på konferensens dagordning uppföra frågan om dess revision helt eller delvis. 
Artikel 7. 1. I fall konferensen skulle antaga en ny konvention, innebärande revision helt eller delvis av förevarande konvention, och den nya konventionen icke föreskriver annat, a) skall en medlems ratifikation av den nya reviderade konventionen, för såvitt denna trätt i kraft, medföra omedelbar uppsägning av förevarande konvention, oberoende av vad i artikel 5 bär ovan stadgats; b) skall från den dag, då den nya, reviderade kon-ven tionen träder i kraft, förevarande konvention icke längre kunna. ratificeras av medlemmarna. ·2. Förevarande konvention skall likväl förbliva gällande till form och innehåll för de medlemmar, som ratificerat densamma och icke ratificera den nya, reviderade konventionen. 
Artikel 8. De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda äga vitsord. 

Förslag till konvention (nr 48) angående upprättande av ett internationellt 
system för bevarande av rättigheter, grundade på invaliditets-, 

ålderdoms- och dödsfallsförsäkring. 

Internationella arbetsorganisationens generalkonferens, vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till Geneve och där samlats den 4 juni 1935 till sitt nittonde sammanträde och beslutit att, till förmån för arbetare, som flytta från ett land till annat, antaga vissa förslag till bevarande av rättigheter, som äro under förvärvande eller redan blivit förvärvade och vilka grunda sig på invaliditets-, ålderdoms- och dödsfallsförsäkring, en fråga som utgör första punkten på dagordningen för sammanträdet, samt beslutit att dessa förslag skola taga form av ett förslag till internationell konvention, antager denna, den tjun-oandra dagen i juni ett tusen nio hundra trettiofem efterföljande förslag tilf konvention, som skall benämnas »Konvention angående bevara.nde av pensionsrättigheter .för :flyttande arbetare, 1935». 
Bihang till rilcsdagens protokoll 1936. 1 saml. Nr 15. 2519 85 3 
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Del I. Upprättancle av ett internationellt system. 

Artilcel 1. 1. Mellan medlemsstaterna i internationella arbetsorganisationen upprättas ett system för bevarande av rättigheter, som äro under förvärvande eller redan blivit förvärvade, hos inrättningar för obligatorisk invaliditets-, ålderdoms- och dödsfallsförsäkring (i det följande benämnda försäkringsinrättningar). 2. Varje gång, i del II, III, IV eller V av denna konvention nämnas ))medlemsstater», avser detta uttryck enda.st de medlemsstater i internationella arbetsorganisationen, vilka äro bundna av denna konvention. 
Del Il. Bevarancle av rättigheter under förvärvande. 

Artikel 2. I. För personer, som varit anslubrn till försäkringsinrättningai· i två eller flera medlemsstater, samman ·äknas, oberoende av per onel'llas nationalitet, försäkringsperioderna av varje slidan inrättnina enligt efterföljande regle1·. 2. Fö1· bevarande av rättigheter under förvärv·ande sammalll'äknas: a) avgiftsperioder; b) perioder, fö1· vilka uvgifte1· ej kolat el'liiggas men under vilka ·ättighetema vidmakthällas pli grund av elen lagstiftning, varunde1· perioderna fullgjol'ts; c) perioder, under vilka en kontantprestation utgivits av invaliditetseller åklerdomsförsäkringen i amrnn medlemsstat; d) perioder, under vilka en kontantprestation utgivits av annan socialförsä.kling gren i annan mecllemsstat, för såvitt en motsvarande prestation skulle vidmakthålla rättigheter under förvärvande enligt lagstiftningen för den försäkringsinrättning, som företager sammamäkningen. 3. Vid fråga om: 1) fullgörande av väntetid (minimitid under försäkringsplikt) eller erläggande av det antal avgifter, som fordras för rätt till särskilda fördelar (garanterade minima); n) återvinnande av rättigheter; u;r) rätt till frivillig fö.rsäki-ing; 1v) rätt till läkru:behandling och -vård; ammam·älmas: a) avgiftsperioder; b) perioder, för vilka avgifter ej skolat erläggas men vilka beaktas med hänsyn till fullgörande av väntetid såväl enligt den lagstiftning, varunder de fullgjorts, som enligt lugstiftningen för den försäkringsinrättning, som företager sammanräkningen. 4. För det fall lagstiftningen hos en av medlemsstaterna gör bevilj�nde av vissa förmåner beroende av det villkoret, att perioderna fullgjorts 1 �tt yrke, som täckes av ett särskilt försäkringssystem, skola likväl icke vid tilllämpning av momenten 2 eller 3 sammanräknas andra perioder :in de, so� fullgjorts under motsvarande särskilda fö1· ii.kringssystem hos andra medle)ll_�stater. Om en av medlemsstaterna icke har särskilt försäkringssystero j0� .. yrket ifråga samma.nräkn�s de perioder, som fullgjotts i yrket under 0 försä.kriugssystem, som äger tillämpning å detsitmmo.. 5. Avgiitr;1perioder och likställda, perioder, som fullgjorts samtidigt bo� fö1·säkringsinrättningar i t,1å eller flera medlemsstater, beaktas vid saJXJl'.l'.l3Jl 1·äk:ning allenast en gång. 
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Arti'.lcel 3. 
1 .  Varje försäkringsinrättning, från vilken den sökande p11 grund av sum

raan av försii.kringsperioder är bel'ättigad erhålla prestation, beräknat· enligt 
den lagstiftning, som gäller för in1·ättningen, prestationens belopp. 

2. Prestationer eller element av p1·estationer, som växla efter försäkrings
tiden och fastställas utesluto.nde med hänsyn till de pe1foder, som fullgjorts 
under den för den betalningsskyldiga försäkringsinrättningen gällande lag
stiftningen, underkasta. ej någon reduktion. 

3. Prestationer eller element av p1·estationer, som fastställas oberoende 
av försäln-ingsticlen och bestå av en bestämd snmma eller en viss procent 
av den lön, som beakta i försäkl'ingsiivseende, e ller en mä.ngfald av den 
genomsnittliga avgiften, må reclucern.s efter fö1·hällandet mellan de perioder, 
som ta.gas i betJ:a.ktancle vid beräknande av prestationerna e11ligt elen för elen 
betalningsskylcliga försäkringsinrättningPn gällande lagen, och summan a.v de 
peifoder, som ta.gas i betl·aktande vid beräkna.nde av prestationern,L enligt 
samtliga, av frågan berörda. försäkringsinrättnin�a.rs lagar. 

4. Bestämmelserna i momenten 2 ch 3 äga til lämpning å fensionsunder
stöd, -tillägg eller -delar, vilka bestridas med �tllmänna mede . 

f>. Fö1·delniogen av kostnader för läkarbehandling och -värd 1·egle1·as ej 
av denna konvention. 

Artilcel 4. 
För det fall summan av försälu·ingsperioder, som fullgjorts bos försäk-

1-ingsinrii,ttningar i en mecUemsstat, icke uppgå.r till tjugosex avgiftsveokor, 
må. den eller de imättningar, hos vilka de utgjorts, vägra prestationsskyl
dighet. De perioder, för vilka prestationsskyldighet sålunda blivit vägrad, 
skola. icke tll>gas i betraktande a.v ni'lgon a,, de övi·iga nv frågan berörda in
rättningarnl\ vicl rnduktion enligt artikel 3 moment 3. 

Artikel 5. 

1 .  Om en person , son1 ä1· bel'iittigad till prestationer från fö1·siik1ings· 
im-:HtningaJ: i minst två. medlem stater, sknlle, därest denna konvention 
icke fnnnes, kunna på grund av perioder fullgjorda hos en av dessa inrätl;.. 
ninga.r, g:öt·a an pr k på n prestation, som är överlägsen den summa av 
prestationer, vru:till han äger 1·ätt enligt nrtikel 3, skall han äga att frän 
sist åsyftade i01·ättning utbekomma ett tillägg, motavai-ande skillnaden. 

2. Då skyldighet att utgiva så.dant tilliigg åvilar fl.e1·a föi·säln-ingsinrätt
uingar, skall förmå.nstagart'ln va1·a berätt.igad till det högsta tilliigget, och 
ko.Il betalningsansvaret därför fördelas på inrättningarna i förhållande till 

de tillägg, som de eljest skolat utgiva. 

Artikel 6; 
Genom överenskommelse mellan vederbörande medlemsstater må stadgas : 

a) ett sätt för prestationerna beriikning, som avviker fri n de i 
artikel 3 meddelade regler:na men som giver ett 1·esultat på det hela 
taget minst likvärdigt med det, som skulle erhållas genom tilliimpning 
av nämnda artikel ; summan p.v prestationer mil :lock i intet fall under
stiga den högsta prestation, som någon av försäkringsinrättniugarna 
skulle utgiva på grund av endast de perioder, som fullgjorts hos den
samma; 

b)  befogenhet för en försäkringsinrättning i en medlemsstat att gent 
emot den försäkrade och hans rättsinnehavare befria sig från betalnings
ansvar genom utgivande till en annan medlemsstats försäkringsinrätt-

Il 
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ning, till vilken den försäkrade blivit ansluten, av ett kapital, som repre�ente1·a.r h_�n�. vi� ti��n för_ h_�ns avgång under . f��vä�v varande rättigheter ; harfo1· forntsattes likval att den senare rnrattmngen samtycker till anordningen och förbinder sig att använda kapitalet till täckande av i·ättigheterna; c) begränsning av summan av de prestationer, som utgivas av medlemsstaternas försäkringsinrättningar, till det prestationsbelopp, som den inrättning, vars lagstiftning är förmånligast, med hänsyn till summan av perioder skulle vara skyldig utgiva. 
Artikel 7. Sökande behöver ej göra ansökan om prestationer hos mer än en av de försäkringsinrättningar, till vilka han varit ansluten. Denna inrättning har därefter att hänvända sig till de övriga i ansökningen uppgivna inrättningarna. 
Artikel 8. För att förvandla ett penningbelopp, uttryckt i en annan medlemsstats myntslag, har försäkringsinrättning, som fått mottaga en ansökan om pn:cstationer, att tillämpa det förhållande mellan de båda myntslagen, som å första dagen i det kvartal, varunder ansökningen gjordes, råder å den förnämsta börsen i den medlemsstat, i vars myntslag beloppet är uttryckt. Annat sätt för förvandlingen må dock bestämmas genom överenskommelse mellan vederbörande medlemsstater. 
Artikel 9. Varje medlemsstat äger att vägra tillämpning av bestämmelserna i denna del av konventionen i förhållande .till en medlemsstat, vars lagstiftning icke täcker den risk, med hänsyn till vilken en prestation begäres. 

Del III. Bevarande av förvärvade rättigheter. 

Artilcel 10. 1. Personer, som varit anslutna till en försäkringsinrättning i en av medlemsstaterna, samt deras rättsinnehavare skola äga till fullo åtnjuta de prestationer, vartill rätt förvärvats genom försäkringen : a) om de äro bosatta på en medlemsstats territorium, vilken än deras nationalitet må vara; b) om de äro medborgare i en medlemsstat, vilken än deras boningsort må vara. 2. Pensionsunderstöd, -tillägg eller -delar, som bestridas med allmänna medel, behöva dock icke utbetalas till personer, som ej äro medborgare i en medlemsstat. 3. Under en tidrymd av fem år från denna konventions första ikraftträdande äger varje medlemsstat att åt medborgare i medlemsstater, med vilka densamma därom träffat tilläggsavtal, förbehålla pensionsunderstöd, -tillägg eller -delar, som bestridas med allmänna medel. 
Artilcel 11. 1. Pension, vartill rätten vidmakthålles enligt artikel 10, må ej utbytas mot ett engångsbelopp, som understigel' pensionens kapitalvärde. 2. �ock må b��alningsskyldia försäkring�imättni�g utbyt9: pension!. vt�-� mån3:thga belopp ar obetydli$t, mot ett kapital, bel'aknat enligt den for 1n 1·ättnmgen gäJ.lancle lagstiftrungen. Detta kapital må ioke minskas pi dell g1·nnd, att förmånstagal'en är bosatt i utlandet. 
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Artikel 12. 
l. Bestämmelser i en medlemsstats lagstiftning, villm me�iva 1·eduktion 

eller suspension av prestationer i fall av deras sarumanträffonde med andra, 
prest,�tioner av socialffö-sälo.'ing eller med in nehav av anställning, som medfö1· 
obligatorisk försäkring, mli, åberopas gent emot förmB.nstagare pu. grand av 
denna konvention i fr ga om prestationer, vartill han förvärvat rii.tt under 
annan medlemsstats försälningssystem eller genom anställning 11. sådan med
lemsstats territorium. 

2. Besti:immelser, som medgiva reduktion eller suspension i fall av sam
roantl'äfö1nde av prestationer, hii.nförande sig till samma risk, skola dock 
icke ti lliim.pas i fräga om prestationer, till vilka rätten förvärvats enligt 
del II av denna konvention. 

Artikel 13. 
Försäkringsinrättning, som enligt denna konvention har att utgiva presta

tioner, äger att i förhållande till förmånstagarna fullgöra sin betalr.i.ings
skyldighet i det egna landets myntslag. 

Del IV. Ömsesidigt bistånd vid förvaltningen. 

Artikel 14. 
1'. Myndigheter och försäkringsinrättningar i medlemsstaterna böra lämna 

varandra ömsesidigt bistilnd i samma utsträckning som i fråga om tillämp
ning av egen lagstiftning angående socialförsäkring. Särskilt böl'a de pä 
begäran av försäkl'ingsinrättning i annan medlemsstat utöva konfa·oll samt 
företaga utredningar och medicinska undersökningar till utröuande, huruvida 
personer, som mottaga prestationer från försäkringsinrättningen, uppfylla 
villkoren för rätt därtill. 

2. Försåvitt vederbörande medlemsstater ej annorlunda överenskommit, 
skola kostnader föl' sålunda lämm1t bistånd, vilka. skola återgäldas, ersättas 
efter ta.xan för den försu.kriogsin ·ättning eller myndighet, som lämnat bi
ståndet, eller, om sä.d::m taxa eJ finnes, efter gjorda utlägg. 

Artikel 15 . 
. I en medlemsstats .. lagstift�:i J 1g stacle;ad befrielse ��-�- a:'gift�r .�ör ?-aud

lingar, som skola. avlamnas till myndigheter eller forsä.lmngsmratturngar, 
utsträckes till att jämväl n.v.,e motsvarande handlingar, då de vid tiWimp
ning av denna konvention skola a-vfämn.as till myndigheter ellel' försäk.rings
iru·ä.ttningar i annan medlemsstat. 

Ar#kel 16.I 
Med samtycke av vede1·börande centl'a.la myndigheter i respektive med

lemsstater mä försäkringsimättning, som har att utgiva prestationer till för
månstagare, bosatt ä annan medlemsstats twritoritun , enligt a-vtalade villkor 
uppdraga ät fö1•säkringsinrä.ttning ä förmånstagarens boningsort att å dess 
vu.gna1· utgiva prestationerna. 

Del V. Det internationella systemets verkningar. 

Artikel 17. 
. . Varje mecUemsstat, som å dagen för sin ratifikation av denna konvention 
fnnu icke upprättat ett av nedan angivna system, förbinder sig att inom 
olv månader frän nämnda dag upprätta : 
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a} autin"en för flertalet lönta.gare inom industriella och handelsföretag en obligatorisk försälu-ing, som giver rätt till pension senast vid sextiofem ål· ålder ;  b )  eller för en väsentlig del av löntagarna inom industriella och handelsföretag en obligatorisk fön,äkring, som täcker invaliditets-, ålderdoms- och dödsfallsriskerno.. 
Artikel 18. 1 . Varje medlemssta.t skall behandla medborgare i andra medlemsstater på samma sätt som egmL medbOTgare såväl i avseende å anslutning till obligatorisk för.·äkring som i avseende å försäkringsprestationer, därunder inhegi·ipna pensionsunderstöd, -tillägg eller -delar, som bestridas med allmänna medel. 2. Varje medlemsstat må dock förbehålla sina medborgare förmåner av pensionsunderstöd, -tillägg eller -delar, som bestridas med allmänna medel och allenast tilldelas försäkrade, vilka överskrirlit viss ålder vid tiden för ikraftträdande av lagstiftningen angående den obligatoriska försäkringen. 
Artikel 19. Medlemsstaterna äga att överenRkomma om avvikelser från denna konvention genom sii.rskilda avtal, som dock ej må beröra utom avtalet stående medlem. staters rättigheter eller skyldigheter och som skola pa, positivt sätt reglera bevarandet av rättigheter under förvärvande och förvärvade rättigheter och detta under villkor, som i stort sett äro minst lika  gynnsamma som de, vilka föreskrivas i denna konvention. 
Artikel 20. 1. För att bistå medlemsstu.tel'Jla vid tillämpningen av denna konvention upprättas vid internationella arb t byrån en kommission, sammansatt av ett ombud för arje medlemsstat jiimte tre personer, utsedda av respektive regerings-, arbetsgivar- och arbeturr presentanter i arbetsbyråns styrelse. Kommi sionen faststiiUer sjiilv sin arbets01·clning. 2. På begäran av en elJer flera medlemsstater, som den föreligga�de frågan kan angå, förordar komroissionen, med beaktande av denna konven· tions p1-incipel' och ända.mål, det sätt, a11)u konventionen skall tillämpas. 
Artikel 21. 1 .  I fall, där före denna konventions ilm�ftträdancle en pension icke utgivits eller ntgivaudet o.v en pension suspenderats pä orund av vederbö-1·andes vistelse utomlands, skall pensionen utgivas eller utgivandet av pen· sionen å.tel'Upptagas i enlighet med konventionen och från dagen för de:,s ti·ädo.nde i lo-aft för l'espektive medlemsstat. 2. Vid tillämpning av denna konvention skola försäkringsperioder, tilländalupna före konventionens ikra:ftträdande, beaktas, i fall dessa perioder skolat beaktas, om konventionen under dem varit i kraft. 3. Rättigheter, 1·öi·ande vilka avgörande träffats före konventionens ikraftträdande, böra, för såvitt de ej ersatts med ett kapital, på begära.n av persod, som saken kan angå, upptagas till revision. Revisionen skall likväl ej roe · föra skyldighet att betala resterande belopp ellet återbetala. prestation, sod belöper sig på tid före konventionens ikrnftträclande för respektive Dl8 • lemsstat. 

1. E1 verkan I från ris� 2. R: konventi 

De o nernas f 
1. D nationell sekret er; 2. D tioner rE 3. D nader fr 
Så SJ organisa:. därnm n Han sk senare di 

förl:lnti b elen amr sekretet: tönLin e• 2. V efte1· u 
tLv den en ny artikel femttrsp 



,lsföretag id sextio-
och han;s-, ålder-

�msstater tning till därunder med all-
måner av ua medel tiden för rngen. 
mna kon,t stående sitivt sätt de Tättignnsamma 

mvention ;att av ett espektive styrelse. 
eliggande t konvenGillämpas. 
1 icke utvederböt av penför de8S 
oder, till-perioder 
ms ikrafttv person, il ej med,tion, som tive med-

Kungl. Maj:ts proposition nr 15. 39 
Artikel 22. 1. En medlemsstats uppsägning av denna konvention_ skall icke öva inverkan pä dess försäkringsinrä.ttningars förpliktblser, för såvitt dessa hii.rf:lyta frå.n risker, som fönrerkligats, innan uppsiigningen trätt i kraft. 2. Riittigheter under förvärvande, som viclmakthll.llas pä grund a denna konvention. skola icke upphöra att gälla till följd a.v konventionens uppsägning ; deras vidare upprätthållande under tiden efter den dag, då konventionen upphör att gälla, sk,�l l regleras av den lagstiftning, som vederbörande försiikdngsill.l'ättning är underkastad. 

Del VI. Slutbestämmelser. 

Artikel 23. De officiella ratifikationerna av denna konvention skola delgivas nationernas förbunds generalsekreterare och registreras av honom. 
Artikel 24. 1. Denna konvention är bindande allenast för de medlemmar av internationella arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer registrerats av generalsekreteraren. 2. Den träder i kraft tolv månader efter det två medlemmars ratifikationer registrerats av generalsekreteraren. 3. Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem tolv månader från den dag, då dess ratifikation registrerats. 
Artikel 25. Så snart ratifikationerna för två medlemmar av internationella arbetsorganisationen registrerats, skall nationernas förbunds generalsekreterare därom notificera alla medlemmarna av internationella arbetsorganisationen. Han skall likaledes notificera dem registreringen av ratifikationer, som senare delgivits honom av andra medlemmar av organisationen. 
Artikel 2r;. 1. Varje medlem, som ratificerat denna konvention, kan, sedan fem är förfintit från den tidpunkt, dä konventionen först trädde i kraft, uppsäga densa;m.ma genom en slu-ivelse, som delgives nationernas förbunds generalsekreterare och av honom registreras. Uppsägningen träder icke i kraft fönän tt är efter det den re{5istrer::i.ts. 

2. Varje medlem, som ru.ti tlcera.t denna konvention och icke inom ett år efter utgången av den i föregående stycke nämnda fem/'trspet'ioden gör bruk av elen i denna artikel stadgade uppsö.r,<YJ1ingsr:i.tten, skall va-ra bunden för en ny period av fem år och kan därefter med iakttagande av de i denna n.t'tikel föreskriva villkoren, uppsäga konventionen vid utgången av varje femftrsperiod. 
Artikel 27. . Vid utgången av varje tidrymd av fem är, räknat från denna konventions �u·aftträdande, skall internationella u..rbetsbyråns styrelse förelägga general-· .. oufe�:ens n en redogörelse för konventionens tillämpning och taga under OYer��ande, huru vida det finnes anledning att pä kon.ferensens dagordning uppfora frågan om dess revision helt . eller delvis. 
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Artikel 28. 
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 konventionen, 
för såvitt denna trätt i kraft, medföra omedelbar uppsägning av före
varande konvention, obel'oende av vad i artikel 26 här ovan stadgas ; 

b) skall från den dag, dä den nya, reviderade konventionen träder i 
kraft, förevarande konvention icke längre kunna ratificeras av medlem
marna. 

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

Artikel 29. 
De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda äga 

vitsord. 

Rekommendation (nr 4:5) angående ungdomsarbetslösheten. 

Internationella. a:rbetsorganisationens generalkonferens, 
vilken av styrelsen för interna ionella arbetsbyrån sammankallats till 

Gen' ve och där samlalis den ,1 juni 1935 till sitt nittonde sammanträde 
och beslutit an taga vi su. föl'Slag angående 1lllgdomsa1·bet lö hete11 , 

vilken fråga utgör den tredje punkten pä dagol'dningeu för sammantriiq.et, 
samt beslutit, att dessa förslag skola taga. form av en re]wmmenda-tion 

antager denna, den tjugofemte dagen i juni år ett tusen nio hundra trettio
fem efterföljande rekommendation, som skall benämnas �Rekommendation 
angående ungdomsarbetslösheten, 1 935» . 

Under erinran, att konferensen vid flera tillfällen fäst regeringarnas upp· 
märksamhet på ekonomiska åtgärder, vilka borde vidtagas till botande av 
den allmänna krisen, varav arbetslösheten för ett s tort antal arbetare är 
föranledd, 

med hänsyn till att denna u.rbetslöshet fortfar och drabbar ett stort an· 
ta.I unga personer, vilkas tvun�na sysslolöshet kan allvarligt skada deras 
km:akfär, minska deras yrkesskicklighet och hota nationernas framtida ut-
veakling, 

med häns1,n till att konferensen vid sitt adertonde sammanti:äde antagit 
ett förslag till konvention och en l'ekommendation angående arbetslöshets· 
försäkring och olika former av hjälp åt arbetslösa, vilket konve:iltionsförslog 
och vilken rekommendation jämväl avsågo unga arbetslösa, 

med hänsyn till att många länder vidtagit andra åtgärder till avhjälp!;\'nde 
av e!l belägenhet, vars allv:i.rliga beskaffenhet m ed rätta oroat den n.J.lmä,nll°' 
menmgen, samt 

!ätande sig ledas av erfai·enheter, som redan gjo1·ts pä förevarande 0�· 
råde, hemställer konferensen till alla state1· att tillämpa efterföljande prJ.11� 
ciper och till internationella a1·betsbyi·än avgiva en rapport, som angiver _) 
vilken omfattning och på :vilket sätt clessa principer tillämpats . . 
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Skolplikt; ålder för användande till arbete; allmän och yrkesundervisning. 

1 .  Minimiåldern för skolpliktens upphörande och minimiåldern för an
vändande till arbete böra, så snart omständigheterna det medgiva, fastställas 
till lägst 15 år. 

2. 1) Minde11åriga, som övorsln-iclit åldern för skolpliktens upphörande 
och ioke kllllna finna lämplig sysselsättning, böra i alla de fall, där skolans 
organisation det med.giver, vara förpliktade att fortfa.ra.nde deltaga i heltids
undel'visning i skolun, tjll dess de :finua. en lämplig sysselsättning. 

2) Vid tillämpning av denna princip avser termen »lä.mplig, i första 
rummet ysselsättningens varaktighet och framtida utsikter. 

3) id tillämpning :.i.v denna princip bör nära samverkan äga 1·um 
mellan skol- och ai·betsförmedlingsmyndigheterna samt imättninga,rna för 
a1'betslöshetsfö1·sälning. 

3. I denna rekommendation skaJl med »minderårig» förstås varje person 
under aderton år. 

4. I lii.nder, där skolplikt ännu icke existerar, bör sådan införas snarast 
möjligt och i enlighet med momenten 1 och 2. 

5. Vederbörande o:ffen tliga myndigheter böra i fall av behov tilldela för
äldrru:Ii.a underhällsbidrag under den tid, skolplikten förlänges i enlighet med 
momenten 1 och 2. 

6. Planerna för den förlängda undervisningen enligt ovnnnii.mnda prin
ciper böra framför allt avse att förbättra de mindertb:igas allmänna upp
fostran men tillika ha en karaktär av allmän förberedelse för utövande av 
ett yrke. 

7 .  ' 1) Åtgärder böra vidtagas för att uppmuntra minderåriga att, om de 
ha , därför erforderliga anlag, efter skolpliktens upphörande, följa heltids
undervisningen i ))sekundär»- eller tekniska skolor. 

2) Befrielse :frän avgifte1· eller nedsättning av dem :förordas såsom 
lämplig vid tillämpning av nämnda princip. 

8. Vid utgången av tiden för deras skolp1ikt med helticlsundervisning 
böra de minderfu:iga vara ålagda att, ti lls de fylla 18 lh-, följa kompletterande 
km·ser, innefattande allmä,n och p:kesunclervisning. 

9. 1 )  För det fall deltagande i dylika kurser icke skulle vara. obligato
riskt föl' ulh� mindel'åriga, bör det åtminstone vam det för de unga arbets
lösa. unde1· visst antal timmar föi- dag eller, om så ej låter sig göra, under 
vi'sst antal timmar för vecka. 

2) Då antalet minderåriga arbetslösa i en trakt är tillräckligt stort, 
böra sii.rsk:ilda lrnxser anordnas för dem. 

3} Åtgärder böm vidtagas till möjligo-örande för de minderåriga, som 
följt uudexvi ning, föi-esln-iven i endel'a. av förE>,gå.ende två punkter, att, om 
så låtei· sig göl'a., följa liknande undervisning efter det de funnit en syssel
sii.ttning. 

10. Minderårig arbetslö , som icke kan visa giltigt skäl för vägran att 
deltaga i lnus, som han enligt moment 9 är pliktig följa, må, om omständig
heterna tala däxför, för en tid helt eller delvis fråntagas rätten till arbets
löshetsersättning eller -under töd. 

1 1 .  1) För unga arhetslösa mellan aderton och tjugofem år böra an
ordnas centra. för yrkesutbilclning, i vilka jämväl meddelas allmän undervisning;  de tmordnas allt efter omständigheterna med ex:ternat- eller internatre�im. 

2) Des1;a cen.tra böra nnorclnas under samverkan med arbetsgivaroch arbetarorganisationer. 12. 1) Programmen för dessa centra höra innefatta, förutom ·. praktiska ku1·se1·, undel'Visning av allmänt yrkes- eller kulturellt intresse. 
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2) De personer, i1t ilka det uppdrages att giva kurser uti ifrågavarande centra, böi·a tillbörligt gottgöras och utväljas med särskild omsorg, såvitt möjligt bland unga arbetslösa med erforderliga kvalifikationer. 13. De unga p rsoner aom deltaga i kurser eller centra, anordnade enligt momenten 9 eller 1 1 , bö:i:o. erhMla. tilläggsbiclrag för täckande av färdkostna.der ooh andra. utgifter för deltagandet. 14. Beträffande unga persoue1·, som efter avslutade »sekundära», tekniska eller höir1·e studier ej nuna a.nstfilluing, böra tgär :ler vidtagas : a} för att bereda dem tillfälle att komplettPJ.'11. sin teoretiska utbildning med praktik i industri<"lla, kommersiella ller andra företag eller i offentlig förvaltning ; bÖJ·allde dock därvid noggrant tillses, att praktikanterna icke ersätta o ·dinarie arbetare; b) för att, exempelvis genom avgiftsfria kurser eller studie- ellel' f01·skningsi:;tipendi�r, underlätta för dem antingen att fort. ättuingsvis besöka den undervisningsansta.lt, där de slutat sina tekniska eller högre studier, eller oclr att besöka annan anstalt för allmän eller yrkesutbildning; c)  för att upplysa dem om överfyllda yi·ken och Ljälpa dem att övervinna fördomar, som hindra dem att anpassa sig för annat yrke. 1 �. Särskil la å tgärder böra vidtagas för utbildande av kvalificer!!,d �erS?�al för centra, a':�ecl�a för unga arbe�lö�as uppfostr.1:1-n, r�kreation, soc1aJ.a hJa!p eller sysselsattnmg. ä.dan utbildrnng skulle lamphgen kunna meddelas i särskilda centra,, till vilka unga a.rbetsl ·· sa med erfordexliga kvalifikalåoner skulle beredas tillträde. 
Utnyttjande av unga arbetslösas ledig-het och social hjälp åt dem. 

16. 1) Åtgä ·derna för främjande av de unga arbetslösas allmänna ooh yrkesundervisning böi-a åtföljas av åtgärder till möjliggörande för dem att på ett nyttigt och augenlimt siitt tillbringa sin ledighet, såsom upprättande av centra för re1.Teation ch fysisk fostrnn, läsesalar m. m. 2) Dessa centra, böra 1cke rnserveras för unga arbetslösa utan varn öppna även för unga arbetare med sysselsättning, detta för att undvika varje systematisk åtskillnad mellan sysselsatta och arbetslösa. 3) Sådana centra böra stå under uppsikt av en kvalificerad person, men bör deras verksamhet såvitt möjligt ordnas i samråd med de unga och genom s,,amverkan dem emellan. 17.  Atgärder böra vidtagas för att i olika trakter av landet, där det finnes ett tillräckligt stort antal unga arbetslösa, upprätta centra för social hjälp samt härbärgen, vari unga arbetslösa kunna finna föda och bostad för billigt pris. 
Av yl'kesol'ganisationer eller enskilda sammanslutningar vidtagna åtgärder. 18. De offentliga myndigheterna böra stödja initiativ, som av yrkesorganisationer eller andra sammanslutningar tagas för beredande av uppfostran eller social hjälp åt unga arbetslösa. 

Särskilda centra för sysselsättning. 19. I fall det skulle nnses lämpligt att för unga. arb.etslösa. i åldel'll aderton till tjugofyra ä1· upp1·ätta sys elsättoiogscenti-a, vilkas förnälllst8. uppgift skulle vara icke att giva y1lesutbildning utan att bereda arbete under a)ldra än no1·mala anställning villkor, böra tillfyllestgörande säker�ets· åtgiirder vidtagas till förekommande, att dessa särskilda villkor obehör1geu utnyttjas. 
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Kungl. Maj:ta proposition nr 15. 43 
20. Besöka.ndet av dessa sy selsättningscentra bör 'Vara stru.ngt frivilligt. 21. Alla fö1·siktighetsätgärder böm vidtagas till förhiud1:ande. att ifrågayn,l'ancle centra - v,Lre sig de äro offentl iga eller enskilda - bliva inrättllingar för militär utbildning. På enskilt itl.itiativ auo1·dnade centra böra ställas under tillsyn av civil, offentlig myndighet. 22. Ej må någon mottagas i ett sysselsättningscentrum utan läkarundersökning, utvisande bland annat, att vederbörande är fysiskt lämpad utföra det för honom avsedda arbetet. 23. Alla sysselsättningscentra böra anordnas med iakttagande av strängaste hygieniska fordring11r. 24. Särskföl uppmii.rksamhet bör ägnas åt levnadsförhållandena och disciplinen. åvitt möjligt bfö: organisationen av dessa centra vara sådan, att den bereder de u.nga arbetslösa tillfälle till självstyrelse, synnerligast i vad angår disciplinen. 25. För att underlätta för de unga att upprätthålla regelbunilen förbindelse med sina familjer böra dessa centra anordnas så nära deras hem som möjligt. 26. 1) Arbetsprogrammen för sysselsättningscentra böra fastställas på sådant sätt, att dessa centra icke komma att konkurrera med arbetare i normal anställning. 2) Så.vitt möjligt bör arbetet lämpas efter vederbörandes ålder, kön, krafter och yrke. 27. Gottgörelsen åt de unga personer, som sysselsättas i dessa centra, bör, förutom föda samt eventuellt arbetskläder och bostad, inbegripa en kontant ersättning. 2 . Unga personer, som sysselsättas i dessa centra, böra beredas delaktighet i de sociala. försäln-ingssystemen, och böra för sådant ändamål erfordediga avgiftel' betalas av centi:a. 29. I fall <lär allm1i.n obligatorisk o1ycksfallsförsiiki-ing ej existerar, böra dessa centra, för s!vitt de ej äro omAclelba.rt anordnade av offentlig mynhet, som bär Rjälvrisk. täcka sin ansv:u:ighet g nom föl'säkring. 30. 1) För att i sys. el 1.ittningsceoti-as verksa.mhet.sprogra:m bereda. tillräckligt utrymme åt anordningar för allmän uppfo-tran, yrkesutbiklning, förströelser, sport samt ledighet bör den ät produktivt arbete an lu.goa tiden vara avsevärt kortare än 40 timmar i veckan. 2) Dessa centra böra vara försedda med bibliotek. 31. 1) Noggranna regler böra uppställas för utbildning och vnJ av syssel·iitt.ningscentras personal, ooh bör dennn, personnJ ha grundlig kunskap om de ociu.la frågorna i allmånhet ocb om ungdomens problem i synne1·het. 

2) I centra, som särskilt organi eras för unga flickor, bör personulen huvudsakligen bestå av kvinnor. 3) Befattningar på mellanstadiet böra i största möjliga omfattning förbehållas unga J?ersoner, som vunnit tillträde till respektive centrum och befunnits lämphgen kvalificerade. 4) Dessa centra böra stå. under tillsyn av en kvalificerad person, men bör deras verksamhet såvitt möjligt ordnas i samråd med de unga och genom samverkan dem emellan . . 32. 1 )  Ett centralt tillsynsri1.cl bör upprättas för utövande av allmän uppsikt över systemet av sysselsättn ingscentra. 2) Det centrala tillsynsi·å.det bör innefatta l'epresentanter för de mest l'ep1·e!-lentativa arbetar- och arbetsgivaxorgauisationerna ävensom för de offe��liga förvaltni_ngsgrenar. som handl.�i.gga frågor 1·ör�n�e al'betafötmedling, a�anna arbeten, Jordbruk, hälsovå.1·d, sakerhet, underVISnmg och andra ttågor M mti•esse för ungdomen. 3) Av dessa l'epresenta-nter bör ett visst antal vara kvinnor. 
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33. Det centro1a tillsynsrådet elle.r l).nnat lämpligt organ bö1· nära samverka med de offentliga arbetsförmedlingsanstalterna för att åt de unga, som be�öb sy selsättningscentra, bereda normal an täUning. 34. Atgärder böi·a vidtagas för att bland de unga, om sysselsättas i dessa 1äge1:, utveckla gemen ka.pskiin ·lau och nppmuntra dem att bilda kooperativa arbetsgrupper, som ägna sig exempelvis ät uppoillingsarbeten, allmänna arbeten el ler hant-verksmiis ig produktion. 
Särskilda offentliga arbeten för unga arbetslösa. 35. 1) Särskilda offentliga arbeten böm anordnas för att hjälpa unga arbetslösa ; dessa arbeten böra såvitt möjligt vara anpassade efter deras ålder och yrke. 

2) För unga arbetslösa, som slutat sina )) sekundära» ,  tekniska eller högre studier, bör sysselsättningen såvitt möjligt anpassas efter deras yrkesutbildning. 3) De säkerhetsåtgärder, som förordats för särskilda sysselsättningscentra, böra jämväl, i elen mån så är lämpligt och möjligt, tillämpas på de offentliga arbeten, som anordnats för att hjälpa unga arbetslösa. 
Arbetsförmedling och utveckling av möjligheterna för normal anställning·. 36. Det nationella systemet av offentlig arbetsförmedling bör innefatta särskilda lokala och centrala organ för arbetsförmedling åt ungdom under 18 år. 37. De särskilda organen för ungclomsarbetsförmedling böra : a) bemöda sig att förskaffa de unga anställningar, som äro lämpliga enl�t den i moment 2: 2) givna definitionen; b) innefatta eu avdelning för yrkesoriAntering eller vara nära samordnnd med obero nde institutioner för så fan orientering. 38. Arbetsgivarna böra åläggas att till det lokala. Ol'ganet för ungrlomsarbetsförmedling anmäla dels lediga platse1· för unga personer och dels antagandet av dylika unga personer, vilket skett uta.u anlitande av nämndi1 organ. 39. Organen för ungdomsarbetsförm cll ing böra : a) i samverkan med 01·gan för yi·kesorientering, lärlingskommittee1; och liknande institutioner ··varva.ko. r •sultaten av verkställd arbetsförmedling för att därav hämta nyttiga upplysningar rörande ungdomens yrkesframtid ; b) upprii.tthå.lla nära förbindelser med alla andra, offentliga eller e_nskilda rnstitutioner, som sysselsätta sig med ungdomen, och särskilt med skolmyndirrheterna. 40. Vid utvecklandet av arbetsförmedlingen för unga personer, som fyllt aderton år böra såvitt möjligt vidtagas anordningar för att bistå sådana person� i deras anpassning för annat yrke. -11.  Atgärcler böra vidtarras för att till yrken, som äro stadda i uppsv1?.g, och till trakter av landet, där sådana yrken utövas, överföra unga arbetslosll frt'm trakter, där de förnämsta industrierna synas dömda till stadigvarande förfall. . 42. Regeringarna. böra träffa överenskommelser tilJ underlättande av internationellt utbyte a,v studerande anställda, d. v. s. unga personer, so!ll önska utveckla sin yrkesduglighet genom inhämtande av kännedom om andra länders sedvåojor. 43. Gjorda bemödanden att främja återanställning genom förkortning as den normala arbetstiden böra särskilt fullföljas beträffande sådana slag �v sysselsättningar, vari . unga arbetare användas. 
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St.atistik. 44. 1) Inrättningarna för arbetslöshetsförsäkring, de offentliga arbetsförroedlingsanstalterna och övriga institutioner, som utarbeta arbetslöshetsstatistik, böra i sin statistik upptaga en särskild rubrik för arbetslösa under 25 års ålder. 2\ Dessa böra klassificeras : a med hänsyn till kön ; b med hän yn till Mder genom särskiljande av minderåriga och andn unaa per oner; �) med hänsyn till yrke, varvid personer, som ännu ej innehaft avlönad anställning, klassi.fice1·as fö1· sia och med hänsyn till det yrke, fö1· vilket de utbildu.ts elle1· i vilket de sökt anställning. 45. I brist på dylfä 1·egelbunclen statistik eller för att komplettera densamma böra särskilda under ·ökninp;tn· tid efter annan företagas till erhållande a.v hö.rovan angivna upplysningar och av kompletterande upplysningar röran.de bland annat arbetslöslrntens varaktighet och cle unga arbetslösas tidigare syss lsättningsförb llanclen. 46. Dä den allmänna fol ln-iilrninge11 innefattar räkning av de arbetslösa, bö1·a svaren på frågeformulären bearbetas pfi. sådant sätt, att såvitt möjligt samtliga de i punkt 44 §.syftade upplysningar erbå!ln.s. 47. I avbidan på att de i moment 1 förordade åtgärder fullständigt genomföras i olika lände1\ bör å.rl ig statistik upprättas rörande antalet skolpliktiga barn, om under året använts till arbete utom skoltiden. Denna sto.ti tik bör klassificeras efter kön, åldersgrupp och yrke amt meddela ttpplysning om de dagaa: i veckan och de årstider, varnnder ru:betet utförts, ävensom om antalet ru:betstimmal' och dessas förläggning. 

Förslag till konvention (nr 49) angående förko1·tning av arbetstiden 
i buteljglasbruk. 

Internationella arbetsorganisationens generalkonferens, vilken samlats 'i Geneve den 4 juni 1935 till sitt nittonde sammanträde, beaktar, att frågan om förkortning av arbetstiden utgör det sjätte ärendet på dagordningen för sammanträdet, bekräftar den i konventionen av 1935 angående fyrtio timmars arbetsvecka angivna principen, som även innebär upprätthållande av arbetarnas levnadsni vå, beslutar att beträffande buteljglasbruken oförtövat genomföra en förkortning av arbetstiden samt antager denna den tjugofemte dagen i juni år ett tusen nio hundra trettiofem fterföljande konvention, som skall benämnas »Konvention angående förkortning av arbetstiden i buteljglasbruk, 1935>>, · 
Artikel 1 .  1. Dennn. konvention �Lger tillämpning 'å. personer, som i glasbruk, där buteljer tillverkas medelst automatiska maskiner, arbeta i varandra avlösa�de skiftla� och an.vändas vid gasgeneratorer, vannor, automatiska ma�ner eller kylugnar eller till förrättningar, som sammanhänga med nu numnda a.i-beten. 


