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"
4) }'örslag· till konvention (nr 60) ang·ående minimiältler för barns
användaude till icke-industriellt arbete (reviclerncl 1937).
Internationella arbetsorganisationens generalkonferens,
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 3 juni 1937 till sitt tjugotredje samman
träde
och be ltttit antaga vis , förslag till J artiell r vi ion a konventionen
angående minimi klcr för l arns anvåndande till icke-iudu ·tri lit a.rbet ,
antagen av l onfer nscn < dess se,·t nde summa.nträcle, vilken fnga ut
gör den sj1mde punkten på dagordning n för sammanträdet,
runt an r, att dessa förslag bör. taga form av ett för la� till internation 11 konv ntion,
antager denna, den tjugoandra <laa n i juni år ett tusen nio hundra trettiosju
efterföljande förslag till konvention, som skall benämnas >> Konvention (re
viderad) angående minimiålder (icke-industriellt arbete), 1937 ».
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Artikel 1.

1. Denna konvention äger lilfäm nfog å varj tnbel
m icke utgör föremål fö1· reglering i konventionen angåe1 de minimi� lder för barn auvän
dande i jordbruket (G n' v 1921), konventionen (revidel'ad) angående mi
nimiålder (arl et till jöss) 19 G eller konv ntionen (r •vid-rad) angående mi
nimiålder (industri), 1937.
2. Vederbörande myndighet i va ·je land skall, efter samråd med de mest
betydlmde av frågan berörda arbets0 ivar- och arbetarorganisationerna, be
stämma gränsliujen mellan tillämpningsområdet för denna konvention och
för de tre ovanniimnda konvention rna.
3. Denna konvent' n ·kull icke äga tillämpning å
a) fiske till havs;
b) arbete i tekniska och rk.esskolor, för åvitt detsamma är av vä entligen
uppfosLTaucl nallu·, icke har till ändan 1 affärsvinst . amt begränsa ,
godkännes och kontl'ollera av offentlig myndighet.
4. Vederl)örande 1nyudighet i varje land skall äga att från tillämpningen
av denna konvenlion undantaga:
a) användande i för tag, vari endast sys eUittas medlemm r av arbet givaren familj, under villkor likväl, atl användandet foke är sk.adligt
eller fa1fr 1 t eller gör ffl'..fång i den mening, om avses i artikla1·na 3
och 5 här nedan;
b) hu li'7t urhete j familj vilk t uU'öres av medlemmar av familjen.
Artikel 2.

Barn .under femton ar 11 r vilka, ehuru de uppnått nämnda ålder, ännu
äro under1 astade primär skolplikt enligt den nationella lagstiftningen, må
icke, med här nedan anJivna undautug, ·mväudas till något av de arbeten,
arå denna konventio11 :;i.ger tillämpning.
Artikel 3.
1. Barn, som fyllt tretton år, må utom de för skolgången bestämda tim
marna användas till lätt arbete under villkor, att detta arbete:
a) icke är skadligt för deras hälsa eller normala utveckling;
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b) icke är av beskaffenhet att menligt inverka på deras skolgång eller på
deras förmåga att tillgodogöra sig den i skolan meddelade undervis
ningen.
2. Barn under fjorton år må •j :
a) användas till lätt arbete und r mer än två timmar om dagen, vare sig
:. skol- ell r Jovda.,ar;
b) åt skolan jäm te lått arbet · icke ägna mer än. sammanlagt sju timmar
om dag n.
3. Den nationell lag Liflnini:•en kall bestämma det antal timmar om da"Cn, varnoder .barn över fjorton år må användas till lätt arbete.
4. Lätt a1·b te . kall vara förbjudet:
a) å ön agar och lagstadgad· allmänna högtidsdagar ;
b) uuder natten.
5 . Vid tillämpning n av före nåend moment angiver beteckningen »natt » :
a) Leträffande barn under f'jorlon år n tidrymd av minst tolv på var
andra följande timmar, vari ingår tiden mellan klockan åtta på af
ton n och klockm åtta på morgonen ;
beträffande Jmrn över fjorton år en tidrymd, som skall bestämmas
av l n nationella lagsl iftnjngen, men vars varaktighet icke må under
sti ra t b timmar u'lom i tropik ·n. , där en ersättande rast gives un
d r dagen.
6. Efl l' s: mråd med d me L l>elyclande av frågan berörda arbetsgivar
ch arbetarorgan isalion rna s rnll d n nationella lagstU'tningen :
a) be. tänuna viflta lag av a rhetc lmnna anses så. om lätta i denna ar
tik · Is mening;
b) för lui a d . för] - redancle siil erhetsvillkor, som skola fullgöras, in
nan barn en må a nvänd;i · t il l lätt arbete.
· 7. Under förJ e11:lll för b tänun lserna i punkt · ) av m 1 1 nt 1 biirovan :
a) må d n uati n Ua Ja rrstift n ingcn för barn . om avses i a:r tik l 2 och
fyllt fjorton år a ngiva v i · ·. arbeten så ·oll till:: lna under f rieticl
amt d n dagli a arbet ·ti<lc.ns längd för dessa a rbet n;
h) må i länd r, iir det ej finnes någon lJ stämm lse om oblig;;itol·isk skol
gång tiden för lä t t a arbc-tci1 foke överskrida fyra och n halv timm
för dag.
Artikel 4.
1. I kon.-tens, vetenskapens 11 r untlervi nin «ens inlr S · må den uatio
nella l agstiftningen medelst individuella tillstånd medgiva undantag från be
stämmelserna i artiklar 2 och 3 av denna konv n l i n, så att barn kunna
uppträda vid alla la� a off n Ulga föreställningar och säsom kådespelare
l ler statister cl -l laa i in p Jandet nv I io..,raffilmer.
2. Dock:
a) må int· t undantag mudgivas f"i· ådn, 11t all vändande, vilket är farligt
i den mening, om avses i artfäel 5 härnedan, och särskilt beträffande
cirku -, variete- eller kabaretföl' täUningar ·
b) skola stränga villkor stadgas till äkcr tiil lande av a1·n n hälsa.
kroppsutveckling och moral samt till tryggande, att de crbålla god
behandlina, erforderlig vila ch fort ·att undcrvi ning;
c) må barn, vilka rhåJUt till lånd att arbeta ])å de villkor, om föres! ri
vas i denna arl ikel, icke använda · till arb te fter midnatt.
Artikel 5.

Den nationella lagstiftningen skall fastställa en eller flera åldersgränser,
högre än de i artikel 2 av denna konvention angivna, för sådant användande
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av unga personer, vilket på grund av sin beskaffenhet eller de förhållanden,
varunder det försiggår, är farligt för därtill använda personers liv, hälsa
eller moral.
Artikel 6.
Den nationella lagstiftningen skall fa tsHilla n l ler flera åldersgrifos r
högre än de i artikel 2 av denna l·on vention angivna, för användande av
u nga per ·on r till ruuJmlern.d hand l å gator och allmänna plats r ller i
lokaler, vartill allmänheten bar tilllräde, f .. r regelb1mdet användande av
dem vid diskar utanför affär lokalerna samt för deras användande i am
bulerande yrken i s. d::m a fall dä r förhållandena påkalla, att en hö.,.rc ål
dersgrän fa t lälles.
Artikel 7.
Till tryggan de av ca ff kliv t illämpning av denna konventions bestäm
melser skall den nationella lagstiftningen :
a) före kriva ett lämpligt sy lem för offentlig i n pektion och kontroll ;
h ) • lägga vm·je al'betsgivare att föra ett register, om angiver namn och
födelsedag föl' alla de person r under aderton fu·, vilka han anvrinder
till sysselsättningar, vn_rå denna konvention äger tillämpnin "', m d un
dantag l ikväl fö1· ådana sys elsäLtningar, som av s i artikel 6 ;
c) före krivi lämpliga a n rdhiugar till underlättande av idenlifiering
och övenrakande av per oner under en viss ålder, använda till sådana
syssel ättnfagar och yrk n, som avses i artikel 6 ;
d) tadga straff för åsidosättande av cl n l agstiftnin r1, om bringar denna
konvention J estihnmelser i tillämpning.
Artikel 8.
De i ru:tik l 22 av internationella axhetsor <1anisation ns konstitution före
krivna årsrnpporter . kola meddela fullständiga up1)ly ningar om den lag
stiftning, som bringaT i t il lämpning bestämmel erna i denna konvention.
D ssa upplyswn11ai· kola bland nnnat i nn efatta:
a) n förteckn_ing å d olika slag av sysselsättningar, som den nationella
Jag tiftningen betecknar St. om Hitta arbeten i den mening, som avses
i artikel 3 ·
J ) n förteckuin<r � d e o]jk a s i a av sy selsättningru.·, b träffande vilka
c1 n nationell a lagstiftningen i nlighet med arliklama 5 och 6 fast
s tällt ålder gränser över. t igande de i arlik l 2 angivn a ;
c) fullständiga upplysningar r " i:andc de förhållanden, vru:under u ndantag
från artiklarna 2 o h 3 m dgivits n1ed töd av arl ikel 4.
Artikel 9.
1. Be ·tämmel ·erna i artiklar 2, 3, 4 5, 6 och 7 av denna konvention skola
icke äga tillämpning å Indien men kola där följande bestämmelser äga
tillämpning å alla de ten-itorier, h träffande vilka den indiska lagstiftningen
har befogenhet att bringa dem till tiUämpnin�.
2. Bru:n w1d r lr tton år må icke användas :
a) i butiker, å kontor ell r i hotell e11er restauranger ;
b) i lokal r för offentliga föreställningar;
c) i undra ick -industdella yrken till vilka tillämpningen av bestämmel
s rna i detta moment kunna utsträckas av vederbfö·ande myndighet.
3. I kon ten , vetenskapens eller undervi ningens i ntresse må den natio
n -Ila lag. tiftningen m d I l i ndividuella till hind medgiva undantag från
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bestämmel ·erna i föregående moment, så att barn kunna uppträda vid of
fentliga föreställ ningar o h deltaga såsom skådespelare eller statister i in
spelandet av biograffilm r.
4 . Personer under sjutton år må icke användas i något icke-industriellt
yrke, vilket vederbörande lll ndighet efter samråd med de mest betydande,
av frågan erörda arbetsgivax- och arbetarorganisationerna förklarat farligt
för liv, hälsa eller moral.
6. Internationella arbetskonfereu u må vid sammanträde, då ämnet är
dagorduing, m d två tredjedels majoritet antaga förslag till
upptaget på d
ändring av föregåend moment i denna artikel.
6. ådant ändi-inasförslag bör i nom tt år Il r under exceptionella omtändighet r ino m adert n månad l" från a v l u taudel av konferensens sam
manträde underställas den eller de m ndlgheter i ludien till vilkas kom
petensområde frågan hör, för utfärdnude av lagsliflni.ng ller vidtagande av
andra, åtgärder.
7 . Om Indien inner v de ·hör:rnd > myndighets eller myndigheters sam
tycke skall det för registrering meddela sin formliga ratifikation av ändring
n till nationernas förbunds generalsekreterare.
8. Sådant ändringsförslag skall, sedan det ratificerats av Indien, träda i
],ran så 0111 n iindl'ing av d nua konvention.
Artikel 1 0.
De officiella ratifikationerna av denna konvention skola delgivas nationer
nas förbunds generalsekreterare och registreras av honom.
Artikel 1 1 .
1 . D nna kon ention är bindande allenast för de medlemmar av interna
tionella arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer registrerats av general
'ekxeteraxen.
2. Den träder i kraft tolv månad r efler det två medlemmars ratifikatio
ner regisb·erals av generalsekreterar n.
3 . Därefter träder denna konvention. i kraft för varje medlem tolv måna
der från elen dag då cle ratifikation registrerats.
Artikel 12.
Så snai·t ratifikatiouema för två medlemmar av internationella arbetsor
ganisationen registrerats, skall nationernas förbunds: generalsekreterare
därom notificera alla medlemmarna av internationella arbetsorganisationen.
Han skall likaledes noti ficera dem registreringen av ratifikationer, som e
mn· delgivit honom av nudra mecllen1mar av organisationen.
Artikel 13.
1. Varje metll m, som ratificerat denna konvention kan, sedan tio år
förflutit från den tidpunkt, då konventionen för t trädde i lu-aft, uppsäga
densamma genom en skrivels , som delgives nat ionernas förbunds general
sekreterare och registrera av honom. Upp ägningen träder icke i kraft
förrän ett år eft r det den registrei-ats.
2. Varje medlem som ratificerat denna konvention ocb icke inom ett år
efter utgången av den i före1;( ende tycke nämnda ioårsperioden gör bruk
a.v den i denna artikel stadt1ade uppsägning rätten, skall van undeu för en
11 pedo I a v lio år och kan därefter, med iakttagande av de i denna m·ti
kel föreskrivna vim oren, uppsäga konv ntionen vid utgången av varje t io·
irsp riod.
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Artikel 14.
Vid utgången av varje tidrymd av tio år, 1·äknal från denna konvenlions
ikraftträdande, skall internationella arbelshyråns styrelse förelägga general
konferensen en redogörelse för konventionens tillämpning och taga under
övervägande, huruvida det finnes anledning all på konferensens dagordning
uppföra frågan om dess revision helt eller deh·is.
1.
sion
icke
a.)

Artikel 15.

I fall konferensen skulle antaga en ny konvention, innebärnnde re,·i
helt eller delvis av förevarande konvention, och den nya konventionen
föreskriver a.nnal,
skall en medlems ratifikation av den nya, reviderade konventionen,
för såvitt densamma trillt i kraft, medföra omedelbar uppsägning av
förevarande konvention, oberoende av vad i artikel 13 här ovan stadgas;
h) skall från den dag, då den nya, reviderade konvcnliouen träder i kraft,
förevarande konvention icke Hingre kunna raLificeras av medlemmarna.
2. Förevara11de konvention skall likväl förbliva gällande tiU form och
innehåll för de medlemmar, som ratificerat densamma och icke ratificera
den nya, reviderade konventionen.
,lrfikel 16.
De franska och engelska. lexterna tm denna konvention skola båda i_iga
vitsord.
5)

sig
ar

anti
eftCj
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ltekorumen(lntiou (nr 52) nngi\enclo minimiltldor för binns nuviin·
daucle till i n <l11striollt :u-bote i fnmiljefö1·otng.

Tnlernalionella arbetsorganisationens generalkonferens,
vilken av styrelsen för iolcrnationella arbetsbyrån sammankallats
Ull Geneve och där samlats den 3 juni 1937 till silt tjugotredje samman
träde
och beslnlit antaga vissa fö1·slag rörande partiell redsion av konven·
tioncn angående fastställande av minimiålder för barns användande till
industriellt arbete, vilken fråga utgör sjätte punkten p:\ dagordningen
för sammanlrädet,
samt antagit ett förslag lill konvention, som innebär revision av nämn
da konvention, ävensom beslutit alt låta den reviderade konventionen
åtföljas av en rekommendation,
antager denna, den tjugoandra. dagen i juni år ett tusen nio hundra Lrellio
sju efterföljande rekommendation, som skall benämnas » Rekommendation
angående minimiålder (familjeföretag), 1937».
Med hi:insyu till alt den reviderade konveulionen angående minimiålder
(industricn). 1937, samtidigt som den insk1·änlcer omfattningen av undan
taget för familjeföretag, vilket tmdanlag förekom j 1919 ars konvention,
medgiver uteslutande av sådana företag från konventionens 'lilli:impning, för
såvill ej fråga är om sysselsåltningar, som p!, grund av sw natur eller de•
förhållanden, vanm.der de utövas, fira farliga för de difrtill använda perso
nernas liv, hälsa eller moral;
med Minsyn Lill alt man med sktil kan hoppas, atl del skall blivn möjli�l
alt inom en nära framtid fullständigt avskaffa berörcla undantag,
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hemställer konferensen till medl mnun·mt av 011., anisationen att bemöda
sig att tillämpa sin lagstiftning angåend m i n imiålder för användande till
arbete i alla industriella företag, länm der inb "l'ipna familjeföretagen.

6) Förslag till konvention (nr 61) angående förkortning av arbets·
tiden inom textilindustrien.
Internationella arbetsorganisationens generalkonferens,
som samlats i Geneve den 3 juni 1937 Wl sitt tjugotl'eclj samman träde
och beaktat, att frågan om arl>e l sl id ns förkortni11g inom t ; tili.ndust
ricn u tgör det andra äreudet på dagordningen föl' sammant rädet,
I el räftar den i kon nlion n av 1935 angående fyrtio liinmar ar
betsv.ecka angivna principen, som fy n i1111ebår upprällhåUandet av ar
betarnas lcvnadsnivå,
samt anser det vara önskvärt, att nämnda princip genom internationell överenskommelse vinner tillämpning inom textilindustrien,
antager d 'nna, den tjugoandra dagen i juni år ettusen niohundra trettiosju
efterföljande kon ven lion som skall benämnas » Konvention angående för
kortning av ar]) tstiden (inom textilindustrien) 193 7 » .
Artikel 1.
1 . Denna konvenlion äger tilfa mpning:
a) p• per oner, om sys !sättas i företag, vilka uppfylla det i moment 2
av denna artfäel stadgade vi Wwrct, därunder inbegripna personer, som
syssel ätt a i n ågon gren av etl ]ylikt företag, även om denna gren
icke uppfyller näm nda vilUwr ·
I ) på personer, som syssc1såttas i n ågou företagsgren, som uppfyller det
i mom nt 2 av demrn :u t ikel tadgad villkoret, även om företaget.
vartill nämnda gr n llör ick uppfyller nämnda villkor.
2. Det i föregående momenl nämnda viJHwrct är, att för tag ts 11 r för tagsgren n verk amhet u tcslutan<l
Her fÖl:nämligast avser e1 ell r flera
a de urbetsförrättuinga1·, som mfaUas av cl i moment 3, 4 och 5 av denna
artik l angivna hegrän ·ningar, och äro ntt hänföra till tillver1 ning av något
slag av 'h-åd, garn snören rep, tågvirk , nät, l'ilt mattor eller nv något slag
av vävnad eller nätverk, om be tåt· av tt ell r flera a, f"l,iande material :
bomull, ylle, silke, lin, hampa, jul ell r t onstsilke eller andra syT1tetiska
fibrer eller annat textilt material av veg tabili 1 t, animaliskt eller minera
lisk t ursprung.
3. Serien av de arbetsförrättningar, som avses i moment 2 av denna ar
tikel, börjar :
a) i fråga om l mull, med mottagande av hal.u-na av homull, befriade
från frön, för balarna · öpp11ande ch bom11 1 l ns rengöring;
l fråga om ull, m d mottagande av råullen för s rtering och rengöring
( med undan Lag för desinfektion mot mjältbran d) ;
c) i fråga om silke, m ,a vhfu·vandet av kokongerna eller med urtvätt
ning av avfallet ;
d) i fråga om lin, jute och hampa med rötningen, för såvida ej detta ar
bete utföres i samband med arbete i jordhruksföretag;
e) i fråga om konstsilke eller andra syntetiska fibrer, med mottagandet

