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Bilaga A. 
Förslag till konrention (nr 50) angående reglering av vissa särskilda 

system för rekrytering av· arbetare. 

17 

Internationella arbetsorganisationens genenukonferens 
som av styrelsen för internati nella al'betsbyr n samnianlrnllat · till 

Geneve och där samlats den 4 juni 1936 till sitt tjugonde sammankide 
ch beslutit antaga vissa. förslag a.ncrående reglerin en av viss,li ii.r

kikfa, syste1 för reln- ter:in<Y av arb tare, vilken fråga utgör elen för fa 
punkt-n på lagordningen för sammanträdet, 

samt b ·lutit, att dessa föTslag skola taga formen av ett förslag till 
internationell konvention, 

antager denna, d n tjugoll le clugen i juni år ett tusen nio hundra trettiosex 
efterföljande förslag till konvention, som skall benämnas »konvention an
gående rekryterin av infödda a,rbetaro, 1936»: 

Artikel 1. 
Yarj m llem ::w intel·nati nalla arbetsorganisationen, som ratificerar 

clemUL k :nventi u, f"rbinder si<7 att i enlighet med efterföljande bestäm
melseT reglera rnkryteringen tW 1nföclda arbetare i samtliga sina områden, 
där . ådan 1· · krytering förekommer ller framdeles kan förekomma. 

Artikel 2. 
Med hänsyn till tiUii.mpningeu :�v denna konvention: 

a) inne.fattar uttrycket »r · kryteringi varj förrä.ttnfog, som ffö·etn,ges 
, i syfte titt försk��ffa sig eller ,uman axbetshaft, ilken icke frivilligt ei-
bjuder . ino. tjiiuster å a ·betsstället, en offentlig byrå för emigratioll eller 
arb tsförmecllin" eller en byrä, som le q s av en u.rbetsgivarorga;ui a,ti n 
och öv rvakas n:v v derbÖ1·ande myndighet; 

b) innefattar uttrycket »infödda arbetare» sådana arbetare, som till
höra eller äro likställda med persone ·, illlJJ ··rancle elen illfödda, befolk
ningen i områden, som lyda under me Hemmar av :u-betsorganisationen, 
ävensom arbetare, ,>ilka tiill.1··ra eller tir lik.-tiillda m d per oner, till
hörande elen icke oberoende befollmi.ngen i medlemmanms homla.n 'ls
områden. 

Artikel 3. 
• r:ln tilliimpnin(Yen a, denna konvention må ved rbörunde myndighet, då 

omsti.i.n lighetc:n·n.a göra 011 särlau politik önskvärd, undantaga efterföljande 
slag av 1·ehytering.-föxrättning1u·, å.vic:1::i de icke företagas av personer eller 
sammanslutningitr, som utfö•a yxkesmässig rekrytering: 

a) föl'l'iittninga.1·, som företa.gas av eller för arbetsgivare, vilka icke 
:uwäncla. fl,ra ii,n ett visst, begränsat antal arbetare; 

b) förrättningar, som företagas inom ett visst begränsat avstånd från 
arbetsstället; 

c) förrättningar, som företagas för anställande av arbetare, avsedda 
för personlig tjänst eller husligt arbete, eller av icke-manuella arbetare. 

Artikel 4. 
Innan vederbörande myndighet beträffande en trakt godkänner en plan 

för ekonomisk utveckling av beskaffenhet att medföra rekrytering av arbets
kraft, bör densamma vidtaga alla möjliga och nödvändiga åtgärder: 
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a) till :förebygga,ude av fo,rnn att tvtLug kommer iitt ntöva,s pi\. befolkni.ngou o.v arbetsgiva,rna eller å. deras ,,ägua_r för erhållande rw nödig 
arbets kraft; b) till säkerställande så.vitt möjligt att befolkningens politisku. och sociala organisation samt förmu.ga av anpassning efter cle nya ekonomiska. förhållandena icke äventyras genom kraven pä. arbetskraft: 

c) till motv-erkande ttv övl'iga menliga följder, som elen ekonomiska ni-Yecklingen Jrn.n medföra för befolkningen. 
Artikel 5. 

1. Innan vederbörande myndighet beviljar tillstånd ti11 reJn-ytering a,v urbetsla-aft i en trakt, bör densamma. uppmärksamma de möjliga å.terverk-11i.ngarna J:>å befolkningens sociala liv av vnxnn. mi.ins avfägsno.nde ooh dii,rvicl. särskilt beu.kt�i följande punkter: a) befolkningens tlithet, dess tendens till ökning eller minskning sa.mb" de antagliga verkningarna på födelsefrekvensen av avlägsnandet av vtL'ma. män; b) de möjliga verkninaal'na av berörda. avlägsnande lL befolkuingeus hiil.sotillstånd, trevnad ocfi utveckling, särskilt nied hiiiusyn till tillgången p[ livsmedel; c) de faror för famiJ,jen och sedligheten, som avlägsuauclet kan förorsaka; cl) de möjliga verkniD;�arna på. befolkningens sociala. orgo.nisation, som:.i.vlägsnandet Jran led,i t:i.!l. '.t Då förbålla,ndena. göra en sådan politik 1nöjlig och nödvändig, böl' veclerbörancle myndighet, till skyddande ,iv befolkningen mot menliga, u.ter -..,erkningar av avlägsnandet av nn:nii män, fastställa det högsta n.ntalet dylilm mliu, som må rehyteras från en samhällelig enhet och detta med beruct .. wde, att antalet vuxna. niiin, som kvarl1in1na.s i enheten, icke sjunker unclex ett visst prooenttn.l n.v det normalii förhållandet mellan vuxnt� mki.n s.�mt Jn•iunor och ba.rn. 
1frt-ilr.el 6. 

Icke-vuxna personer må. ej rekryteras. Vederbörande myndighet ml dock till/i.ta 1·ek1:ytering av icke-vuxna övel' viss ålder, för så.vitt det sker med föriilclro.rnas medgivande och för utförande av lätt arbete samt åtgärder till trygga11cle av dessa :1rbetares välfärd tillika fö1·eskrivas . 
. 

.111-tik.el 7. 

t. Rekryteringen .w en familjs överhuvud skall icke anses innebära rel.o:yterwg jämviil av någon annan medlem av familjen. 2. Då förhållandena göra. en sådan politik möjlig och önskvärd, bör vederbörande myndighet uppmuntrtL de rekryt&ade n.rbeta.ma nJt låta sig å.'hföljas av sina familjer och detta särskilt, då arbetarna rekryteras till jordbrnkseller liknande arbete, som skall utföras på. stort avstånd frAn deras; hem och under tichymder, som överskrida en viss varaktighet. l3. Utom på. vederbörandes uttryokli�a begäran böra de rekrytexade arbetar11::.i icke. skiljas irä.n sina hustrlU' och minderäriga barn, som. tillåtits att åtfölja dem till M·betssfället och kvarstnuna där. 4. I saknad nv överenskommelse om motsatsen, trä.ffacl före arbeta.rens tiv1·esa fråi'l relu-_yteringsstiillet, skall tillu.telse att åtfölja arbetaren anses inne-fatta. tillsfu..\ocl 1:1.tt kvarstanna hos honom under hela hans tmstiUJnin.gsticl. 
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A.rtikel 8. 

Där förbi llr�ntlena göm, en sådan politik möjlig och önshärd, må veder
börande myndigh t o-örn. tillståndet till rekrytering beroende av det villko1·et, 
att de r krytemde ti�etarua på arbetsstället grupperas efter etnisk frändskap. 

Artikel 9. 
ffeniliga tjliustem�iu skola j, v.we sig direkt eller indirekt, bedriva rekry

terin tr för euskilcln. företag ntom i fn.1 1 ,  då de rekryterade arbetarna skola 
a.n lindas till a.llmä)lllyttiga a,rbeten , villrn av enskilda företag utföras för en 

ff ntl ig mynilighets riilm ing. 
Artikel 10. 

Hövd ingar och andra infödda myndigheter må ej : 
a.) uppträda . åsom 1·elnyteringsombud ;  
b) utöva tvång på ventuella arbetare ; 
c) frän någon som helst kälfa mottaga särskild ersättning eller annan 

.·iirskila fi:irm,\n för medverkan till rekrytering. 
Artikel 11. 

Ej må uågou pel'sou eller ·amman lutnfog hed ·i ,a rke mä.ssig rekryte
ring, med mindre den (lä1·till erh:11J"t tillst/tml 0,v v iei:b ··nmcl myndighet 
och endast rnkryterm: a,rbehir· .'tt en offou (,Jig J:öi-valtning ller åt en eller 
flera ärslcilcltL arbetsgivare eller .·a1omansl t1tuingn.r a arbetsgivare . 

A1·tikel 12. 
i j mu. arbetsgivare, mbu 1 för arl et givare, organisationer av arhets

giv:ne, organi ationer som subventioneras av arbetsgivare, ombud för arbets
gival'organi. ationer ller om bud fö1· orgrmi:ationer, som subventionel'as av 
a.rbetsg1vare, berlriva rebyt<niug utan att därtill hava erhållit tillstånd av 
vederböra.-ude myndighet. 

Artikel 13. 
1. Vederbörande myndighet bör, innan den lämnar tillstånd till rekry-

tering, 
a) för iiJn:a ig om , u.tt sökanden, i fall denne är en enskild person, 

har för verJcsamheten erforderliga egenskaper och erbjuder tillfredsstäl
l u,nd garnn ti r ;  

b) förplikta ökanden, f"'t åvitt ej fråga är om e n  arb tsgiva,rorga
nisation eller en organisation, . om subventioneras av a,rbetsgivare, att 
fälla fiJHLnsiell eller annan siikerhet för tillbörligt fullgörande av simL 

u.lig�1tnclen sås m tillsh nd havare ; 
c) fö ·i; Jiktn, sökanden, om han iil' en arbetsgivare, att ställa finansiell 

l ler annan siik rhet för betalning av lönema; 
d) försfila.:a sig om, ttht alla. erforderl igt:i. a.nordningar vidtagits till skyd

tla.nå, o..v de lllivande arbetarnas hälsa ooh trevnad. 
2. TillstUiDdshavn.reu . kall pä . ätt, vede1·börande myndighet godkänt, föra 

tt regi tel', som möjliggör att kouti·olle ·a varje rekryteriugsförrättning och 
identifiera. varje :reln·yt racl arbetare . 

3. 'VnJ.·,je tillståndshavare, som är ombttd för auuan tillstt udshavar , bö1· 
ävitt möjligt erhålla fast löu ; erhåll r han en gottgÖl' lse, som är I ropor

tionel l till antalet rekryt 1·a le a1·beta.:i:e, fä1· denna gottgörelse i ke öv rslnicfa 
ett visst högsta belopp, som skall fastsfä,llas ,w ve lerbörallde myndighet. 

4. Tillståndens giltighet bör begränsas til l  en u.v , ederbörande mync1igh · 
iaststiillcl ti :I.rymd, som icke får överslni fa ett år. 
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5. :Förnyandet av tillsUrnd bör göras beroende av det sätt, varpå inne
harnren cliirnY iakttagit de villkor, som förbundits med tillståndets bevil-
jancle. 

1 b . .  1 1 · 1 t b "· b · ·tt· 1 G. Vec er oram e mync 1g ie or yara era 1gac : 
a) att &terkalla ett tillstånd, om innehavaren därav gjort sig skyldig 

till · en förseelse eller ett fel av beskaffenhet att göra honom olämplig 
för rekryteringsYerksarnhet ; 

b) att suspendem tillståndet i avbidan på resultatet av en undersök
ning, som vidtagits beträffande tillståndshavarens uppträdande. 

Artikel 14. 
1 .  Ej må någ n såsom underordnad biträda en tillstånclshavare vid själva 

1· kr rteril1g f""niitb.un�arna utan att vara godkänd av offentlig tjänsteman 
och ffö:sedrl med mect11ivande av tillståndshavaren. 

2. Varje i 1l k udsh:wo.re skall ansvara för sådana biträdens rätta upp
trädande. 

Artikel 15. 
1 .  Då förhållandena göra en sådan politik nödvändig eller önskvärd, må 

vederbörande myndighet från skyldigheten att innehava ett tillstånd fritaga 
arbetare-värvare : 

a) vilka användas såsom arbetare av det företag, åt vilket de rekry
tera, arbetare ; 

I )  vilka. ntti·y lclig 11 1 g nom slniftlig handling av arbetsgivaren, fått 
i H J?I drag att reh tera andra arbetaxe ; 

c) ,,i11n ick rl iLlla någon gottgörelse eller annan förmån för rekry
teringen.. 

2. rl etare-vii l'Yar få i •ke åt de rekryterade utgiva förskott å lönen. 
3. Arbetar -viirvare fa ick rehytera utom ett område, som bestämmes 

av vederbörande m ·udjghet. 
4. Arbetare-v}irvare: örrättningur böra kontrolleras på siitt, som före

skrives av T"edru:b ·· r.t11d myndighet. 

Artikel 1G. 
1 .  Rehytera<l. -' arb t:l.re böra föras iniÖl' en offentlig tjänst runn. 1 

som skall 
försäkra. sig om, , tt lu.gstiftnii10-en rönrnd reki·_Jteriug bli it iaJdtag�1 och 
särskilt att a1·beta.rna · ek - blivit m1clerkast:i.cle olagUgt tving eUm: i-elu-yt 1•at 
p� b clrii,gl igt . ii bt eller ger1 m misstag. 

- · -ekr t·erad arhetnre bfaa föras inför s«<lan tjänsteman Sl uän.1, reJn-y-
teringsstället s ru iir m ""jtigt ch lämr liO"t eller i frt ,ra om ai·h tare, som 
r l,ryterats i Htt område för att unYiiud·i · i ett annat, uuderstäJlt nnnan för
Yaltning, s nu.. t il I fo,ts 11 tö1· avresan frun rekryteringsomn det. 

Artikel 17. 
Då f"rhullaudeua. göra vitltn.gaude n,y en såclu.n t Lgfu:d möjlig o ·h nö 1-

Yändig, skull ve erbörond m ncligliet fö1· hi,•a, att till varje rekryterad 
a1·b far , som ioke ar sfölles ,1 el ler i närheten av l'ekryt-ri ngsstäJlet, ska1l 
utlämnn.· ,n sl· ·irtlig handling, s, om tt anställuingsbevis, n tu·betsboJ 
ll r �tt 1n·o.�1sor!8kt :�vtn.t. 5:n11 ebålla11d?_ . · dana uppgifter,. som . m md!{$peten 

kan fiu·oa hmphcrt foreskl'lVf�, t. x. roraud . a.i-b ta,ren. 1clentit t, vi wcorell 
föl' elen i°LSyftade an ·ti.iJlningen h till arbetareu liimnade förskott fi lönen. 

Artikel 18. 
1 .  Varje rekryterad arbetare skall underkastas läkarundersökning. 
2. Då en arbetare rekryterats för användande å ett ställe, som är av-
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lägset från rekryteringsorten, eller rekryterats i ett område till användande 
i ett område under annan förvaltning, skall läkarundersökningen äga rum 
så nära rekryteringsstället, som är möjligt och lämpligt, samt beträffande 
arbetare, som rekryterats i ett område för användande i ett annat, under
ställt annan förvaltning, senast å platsen för avresa från rekryteringsom -
rådet. 

3. Vederbörande myndighet må bemyndiga offentlig tjänsteman, inför 
vilken rekryterade arbetare enligt artikel 16 böra föras, att medgiva arbe
tarna avresa utan läkarundersökning, såvida tjänstemannen försäkrat sig om : 

a) att det varit· och förblir omöjligt att underkasta arbetarna liikar
undersökning invid rekry eringsstfillet eller platsen för avresan ; 

b) att varje ::wbetai:e är fysiskt lämpad för resan och den framtida 
sysselsättnin�en ; 

c) att varJe �n-betare kommer att underkastas läkarundersökning vid 
sin ,ankomst till arbetsstället eller snarast möjligt därefter. 

4. Vederbörande må, särskilt då de rekryterade arbetarnas resa är av 
sådan varaktighet och försiggår under . sådana förhållanden, att deras hälsa 
kan lida skada därav, föreskriva, att de rekryterade arbetarna skola under
kastas läkarundersökning såväl före sin avresa som efter ankomsten till 
arbetsstället. 

5. Vederböra.nrle myndighet skall försäkra sig om, att alla nödiga åtgär
der vidt:,tgits ti ll de reln·yterade arbetarnas acklimatiseTing och anpassning 
samt till deras immuniseTing mot sjukdomar. 

A1 ·tikel 19. 

1. Värvaren eller aTbetsgivaren böT i vaTje fall, då så är möjligt, låta 
transportera de rekryterade arbetarna ända till aTbetsstället. 

2. Vederbörande myndighet skall vidtaga alla nödiga åtgärder till tryg
ganck :  

a )  att fordon eh fa1·tyg, s m användas för transport av arbetarna, 
fu:0 lämpliga för såda,n transpor , i gott skick från hygienisk synpunkt 
o h icke överfyllda; 

b) att, d, resnn måste u. b1·ytas för natten, lämpliga härbärgen till
handahållas arbetarna ;  

c )  att vid långa resOT alla erforderliga anOTdningar vidtagits till säker-
ställande åt arbetarna av läkarhjälp och kälig tr vnad. 

3. Du. de rekryterade arbet..1.rno. hava att tilhyggaläggii långa sträckor till 
fots ö1· att uppnå �n·betsstii.llet, bfö- vederbörande mynchghet vidtaga alla 
n ·· digt� ö.tgii.rc1er till säkerställande: 

a) att de du :r]ig,1. färdernas längd är förenlig med bevarandet av ar-
1 etarnas hälsa och lmdter ; 

b) att, Ju, utsträckningen av arbetarnas förflyttning uöd-vänclie-gör det, 
viloläger eller -härbäi·gen. anordnas pä Uimpliaa ställen utmed de för
lliimsta. vägarw'l. samt liållas i ett tillst.ri.n :I. av tiYln:e 1ssUillande renlighet 
och s&, att de erbj uda. erforderl igr� tillfällen fiill Hikarvib:d . 

4. Dtl. rekryterade arbetare färdas i grupr ti11 arbetsstiillet och hava att 
tilhyggnlägga st ra. sttäckor, böra, de ledsagas �1.v en ansvarig person.  

Artikel 20. 

1 .  Kostnaderna föT TekTyterade arbetares resoT till arbetsstället ävensom 
de kostnader, som föranledas av deras · skyddande under resan, skola bäras 
av värvaren eller arbetsgivaren. 

2. Värvaren eller arbetsgivaren skall förse de rekryterade arbetarna med 
allt, som kan erfordras föT deras underhåll under resan till arbetsstället, 
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och särskilt, i enlighet mecl de lokala förhållandenas krav, med tillfyllest
görande och lämpliga livsmedel, dricksvatten, brfosle och kokkärl samt klä
der och täcken. 

3. Denna artikel äger pi'L arbetare, som rekryterats ay arbetare-värvare, 
tillämpning endast i den utsträckning, vederbörande myndighet finner dess 
tillämpning vara möjlig. 

Artilcel 21. 

Varje rekryterad arbetare : 
a) som drabbas av arbetsoförmåga, vare sig tql följd av Bjukdom eller 

olycksfall, under resan till arbetsstället, 
l ) s01u. y j(l l:ika.rundersökning fÖl'klarats oförmögen till arbete, 
) fl m . ft l' rekryteringen på grund av omständighet, varför han ej 

bär a,nsvar iol< an tull . , 
d) ·om ve 1 rböl'ancle my11dighet finner hava rekryterats på bedrägligt 

s:i.tt ell r av mi stag, 
skall hemsändus pi\, värvarens ller arbetsgivarens bekostnad. 

Artikel 22. 

Y ederbörancle myndighet skall begränsa det belopp, som må betalas till 
rekryterade arbetare såsom förskott å lönen, samt reglera de villkor, var
under sådana förskott få lämnas. 

Artikel 23. 

Då rnkryterade arbetares familjer tillåtits medfölja till arbetsstället, bör 
vederbörande myndighet vidtaga erforderliga åtgärder till skyddande av deras 
hälsa och trevnad under resan. Särskilt: 

a) skola artiklarna 19 och 20 i denna konvention tillämpas på sådana 
familjer ; 

b) skall, i fall en arbetare hemsändes enligt artikel 21,  hans familj 
jämviil hemsändas ; 

c) skall, i fall en arbetare aYlider under resan till arbetsstället, hans 
familj hemsändas. 

Artilcel 24. 

1 . Innan till. tåncl gives till relu •t ring a.v arbetare, som skola a.nviin<la · 
in 1·n ett område unde1· :m.na.n f'rvaltning, skall ved rbörancl mynclighet i 
rekryteriugsomräde· för. i�la:a sig om , att alla e ·forderliga åtgärder vidta{:,ri.ts 
till . l.7dd1t11 le enli •t bestiimmels�rua i 1euna kon ention, av de reluyte.ra.cl 
ai·beta.rna, nä.r d ssa ic1 längr befuma. sig under my11dighe.tens clomvärjo. 

2. Då url eta,re r lu-yt ras inom ett oml.'åcle f"1· u.tt användas inoui ett 
annat, tmdel'. fa:i.llt anuan förvaltning och vederböml).de myndigheter i de 
båda områdena. finna f"rbållau :lena o b 1·ekryterin.gen betydenhet göra det 
påkallat böm cl sa myndigb ter träffo. avtal, som fa. tställa, i vilken om
fattning rekryt r ing n mä tillåtas och som <lem em(;)lla.n k\·ägabtil1ga sam
v rkan för övervakan le, att vilUrnren fö1· reln-yte1fogen och arbetarnas o.u-

tludande iakttngas. 
3. Rekryt 1-ing av nrl etare inom ett områcle för del'as anvfö:idande inom 

ett a.un.it nnderställt :urnan förvu'l tning, må. förettLgas allenast med stöd uv 
tt till ti\ 11 J ,  !$011) berujats av vederbörande m n ]i�het i l'ekryteringsområclet. 

r�ä;mncla myndigb t m, do - J· sås m likYärdiat goctta-O'a ett tillstän l, som be
vilJat · av · derbönmde myncligbe·t i det om1,·åd , där arb ,tarna, skola a.n
i-i.nclo. ·. 

4. Då vederbörande myndighet i rekryteringsområdet finner, att förliål� 
landena samt betydenheten av rekryteringen utav arbetare, som skola an-
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vändas i�om ett annat område, underställt annan förvaltning, nödYändiggöra 
det, bör nämnda myndighet föreskriva, att rekryteringen endast må företagas 
aY organisationer, som godkänts av myndigheten. 

Artikel 2.5. 
1 .  Beträffande ·ådtmu. om.riden som avses i artikel 35 av k n titutionen 

för internationelhL arbetsorganisationen, skall varje medlem av nä.mn<.fa or
ganisation, vilken 1·ati:ficerar denna konvention, låta sin ratifikation Mfö1ja. 
u.Y eu deklaration, a.ngiva,n le : 

a) d områd n, inom vilka medl romen förbinder sig att utan modi
fikationer ti llämpa b stämmelsern�L i konventionen ; 

l )  de orm·llden, inom vilka medlemmen förbind r sig att tillämpa kon
ventionens bestiimm lser me l modifilmtioner samt vari dessa modifika
tioner bestå ; 

c) de områden, mom vilka konventionen icke skall tillämpas, jämte 
skälen härför ; 

d) de områden, beträffande vilka medlemmen förbehåller sig att se
nare besluta. 

2. De i submomenten a) och b) av moment 1 i denna artikel omnäm11da 
förbindelserna skola anses såsom en integrerande del av ratifikationen och 
medföra med densamma identiska verkningar. 

3. Varje medlem skall äga att genom en ny deklaTation helt eller delvis 
upphäva förbehåll, som angivits i hans ursprungliga deklaration enligt sub
momenten b), c) eller d) av moment 1 i denna artikel. 

Artikel 26. 
De officiella ratifikationerna av denna konvention skola delgivas natio

nernas förbunds generalsekreterare och registreras av honom. 

Artikel 27. 
1. Denna konvention är bindande allenast för de medlemmar av inter· 

nationella arbetsorganisationen, vilkas rntifikationer registrerats av general
sekreteraren. 

2. Den träder i kraft tolv månader efter det två medlemm:ns ratifikationer 
registrerats av generalsekreteraren. 

3. Därefter träder denna konvention i kraft för varje  medlem tolv m�na
der från den dag, då dess ratifikation registrerats. 

Artikel 28. 
Så snart ratifikationerna för två medlemmar av internationella arbets

organisationen registrerats, skall nationernas förbunds generalsekreterare 
därom notificera alla medlemmarna av internationella arbetsorganisationen. 
Han skall likaledes notificera dem registreringen av ratifikationer, som se
nare delgivits honom av andra medlemmar av organisationen. 

Artikel 29. 
1 .  Varje medlem, som ratificerat denna konvention, kan,  sedan tio " r  för

flutit från den tidpunkt, då konventionen först trädd i kraft, uppsäg!i. de11-
i;amma genom en skxivelse, som lelgives nationernas förbunds generalsekre
tenire o h av honom registreras. Uppsä!Illingen träder i ke i la:aft, förriin 
ett fu· efter det elen registl'erats. 

2. arje medl m, som ratificerat denna konvention och icke inom ett är efter 
utgången av len i föregt'ien � moment nämnda tioårsperioden gör bruk av 
clell i denna artik 1 st.1dg:1 le up1 siigningsrätten, skall vara bunden för en 
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ny period av _tio år och ka� därefter, �ed iaktt_agancl� n.v de i clem:a a�t�kel 
föreskrivna villkoren, uppsaga konventionen v1cl ntgangen :w varJe t10ars
periocl . 

-:i? 'tikel 30. 
Vid utgången av varje tidrymd av tio ,,i•, 1iknat fr&u denim konv · ntions 

ikraftträdande, skall internationella arbetsby1·ån ··tyrelse föl'elägga 0·e11 ra.l
konferensen en redogörelse för konvention ns tilHimpning och tag11 nnder 
övervägande, huruvida det finnes anle foing att 1 ä. konferensens clagonlning 
uppföra fråga.n om dess revision helt 11 r cl l vis. 

Artikel 31. 
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 med! ms ratifikation :w den nya, reviderade konvention n, 
för såvitt denna trMt i knft medf" rn. omedelba,1· upJ su.gning :w före
varande konvention, beroende av •ad i artikel �9 l1iir van taclga · ;  

b) skall frän den dag, då den nya, reviderade konventionen träder i 
kraft, förevn.1·aJlde lwuveution icke längre kunna ratificeras av medlem
marna. 

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

Artikel 32. 
De franska och engelska texterna till denna konvention skola häda iiga 

vitsord. 

Rekommemlatiou (nr 4:6) angående fortskriclande avskaffamle 
av rekrytering. 

Internationella arbetsorganisationens generalkonferens, 
som av styrelsen för inter1rntionella arbetsbyrån sammankallats till 

Gen' ve och di�r samlats deu 4 jllni 19;$6 till sitt tjugonde sammanträde 
ooh beslutit antaga vissa försl� angående fortskridande avskaffande 

av 1·ehyterin<Y1 vilken fråga inbegr1pes under den första punkten på dag
ordning- n r·r ·ammant1·äde , 

samt beslutit, att dessa förslag skola taga form av en rnkommenclation, 
antager delllla, 1 u tjugonde dagen i jnui år ett tu.sen uio lrnnclra tr tti sex 
efterföljande rekommendation, som kall benämnn.s irekommendation anaå
ende avskaffande av rekrytering, 1936»: 

Konfer nsen, som autugit ett förslag till konvention nngll.ende reglering 
av vissa särskilda system för rekrytering av arbetare, 

h som anse ', att man jämte reglering av rekxyteringen av arbet�lrraft 
bör till beaktande av internationella arbetsorganisationens medlemmar s:isom 
�n g�·_un1lä.ggande pr�cip :1:1PP�tli1:].a den regeln, att d�ra.s Folitik l ör, dfu.· sft. 
ar nod v1.mdigt och onskvaro, mrilctas pli ett fortslmdaode n.vska.ffa.nde � v 
rekryteringen o. arb · ta1·e och p§. utvecklingen av fri-villigt utbud av arbets
kraft hemsfäller till varje medlem av internationella a1·betsor.,.a.nisat..iouen 
att vidtaga tgä1·der till pl\skyndande äV be1·örda o.vskaffancle genom : 

:1) förbättring av ru:betsförhålla.udena · 
h) ntvecklin.,. av transportmedlen ; 
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c) främjande av arbetarnas och deras familjers bosättning inom om
rådet för arbetets bedrivande, för såvitt sådan bosättning motsvarar 
vederbörande myndighets politik ; 

d) underlättande av arbetskraftens frivilliga förflyttning under admi
nistrativ uppsikt och kontroll ; 

e) fortskridande utveckling av den infödda befolkningen och förbätt
ring av dess levnadsnivå. 

J<'örslag till konvention (nr 51) angående förkortning av arbetstiden 
vid offentliga arbeten. 

fot rnation - Ila a.rbetso1·g:misationo11s generu.IJrnn[e1,·ens, 
som samlats j Gen ve den 4 juni 1036 till , itt tjugonde sammant1,·iide, 
beaktar, att frågan om arbetstidens rörkortniug vicl offentliga ru:beten,  

be :I.rivna eller subven hlo.nerade av regecinga.1'l1a, utgö · det t1·e :lje ä1·endet 
p[� dagorduingen för sammanträdet, 

bekräftar den i konventionen av 19öö an åend fyTtio timmttrs aTbets
vecka angivna principen, som även innebitr upprätth!lfande av arbetfu:na.. 
levnac1sstandarc1, 

anser det vara önskvärt, att nämnda princip genom internationell 
överenskommelse tillämpas på offentliga arbeten, 

och anta.gel' denna, den tjugotredje dagen i juni år ett tusen nio hundra 
trettiosex efterföljande förslag till konvention, som skall benämnas »kon
vention angående förkortning av arbe1·stiden (offentliga arbeten) 1936» :  

.Artikel 1. 

1 . D nntt .�omrention äger tillämpning å per�oner, som _direkt sysselsättas 
med hus-, vag- eller vattenbygguadsarbeten, vilka finansieras eller subven: 
tionera · av e11tra1regeringama. 

2. För ·ti llämpningen av denna konvention skall den exakta innebörden 
av uttrycken »hus-, vä.g- eller attenbygguadsarbeten» ,  •filuinsieras� samt 
»subventioneras» clefirue:ras av ve lerbönmde myndighet efter stimråd med 
be:fintligu arbetsgivf�l'- och arbetaxo1·garusu.tioner, som saken kan angå. 

3. ederbörande myndighet ml efter samrl�d rue l e:fin.tliga arbetsgi a.r-
o h arbefa1·organisationer, som . aken kn.n angå, från tilfämpningen av danna 
ko11vention undantag.i : 

a) personer, som :mv:inclas i företag, vari endast sysselsättas med
lemmar av arbetsgivarens familj ; 

b) persouer, som in.taga en ledande ställning och i vanliga fall icke 
deltaga i manuellt arbete . 

Artilcel 2. 

l. Arbetstiden fö1· personer, � vilka denna konvention äger tillämpning, 
må i �enomsuitt icke överskrida fyrtio timmai: i veckan. 

2. För persoue1·, som i arancb:;t avlösande skift sysselsättas med arbeten, 
vilkas bedrivande med hänsyn till arbetets natur nödvändigtvis måste fortgå 
utan avbrott ,.i,cl någon tid pu. dagen eller natten eller i veckan, må elen 
·genomsruttliga ,•eckoarbet tiden uppgå till f)'l'tiotv· timmar. 

3. Veclerbörando m ndighet skall efter saml'ucl med be:fintHga arbetsgivar
och ttrbet-a1·orga11 isationer, som saken kan angå, bestämmo. de arbeten, å 
·vilka moment 2 M' ,lem1n m:ti ke] iige1· tilli.i,mpning. 


