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1. Den längsta tjänstetiden bör alltid vara så kort som möjligt samt kor
tare, om arbetaren därunder skall vara skild från sin familj än om han åt
följes av familjen. 

2. 1) I sådana fall då arbetaren icke behöver göra en lång och dyrbar 
resa till lands eller sjöss, må den längsta tjänstetiden i intet fall överstiga 
tolv månader, om arbetaren icke åtföljes av sin familj, eller två år, om han 
åtföljes av familjen. 

2) Då arbetaren är nödsakad göra en lång och dyrbar resa till lands 
eller till sjöss, må den längsta tjänstetiden icke överstiga två år, om arbeta
ren icke åtföljes av sin familj, eller tre år, om han åtföljes av familjen. 

3. Avvikelser från ovan angivna längsta tider må göras allenast, då fråga 
är om arbetare, som åtföljes av sin familj, och man har för avsikt att, efter 
inhämtande av arbetarens samtycke, låta honom med familj bosätta sig på 
eller i närheten av arbetsstället. 

4. I sådana fall, då tjänstetiden uppgår till eller överstiger tolv månader, 
bör arbetaren beredas minst en veckas ledighet med bibehållen lön. 

Bilaga D. 

Förslag till konvention (nr 65) angående straffpäföljder för brytande av 
arbetsavtal från infödda arbetares sida. 

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

Geneve och där samlats den 8 juni 1939 till sitt tjugofemte sammanträde 
och beslutit antaga vissa förslag angående progressivt avskaffande av 

straffpåföljder för brytande från infödda arbetares sida av arbetsavtal, 
vilken fråga innefattas i den andra punkten på dagordningen för sam
manträdet, 
samt beslutit, att dessa förslag skola taga form av ett förslag till inter
nationell konvention, 

antager denna den tjugosjunde dagen i juni år ett tusen nio hundra trettio
nio efte1·följande förslag till konvention, som skall benämnas »konvention 
angående slraffp&följder (för infödda arbetare), 1939»: 

A1·tikel 1. 
1. Denna konvention äger tillämpning på varje avtal, varigenom en ar

betare, som tillhör eller är likställd med den infödda befolkningen i ett om
råde, vilket lyder under en medlem av arbetsorganisationen, eller som till
hör eller är likställd med den infödda, icke oberoende befolkningen i en med
lems hemlandsområde, mot kontant ersättning eller ersättning i någon an
nan form träder i tjänst hos offentlig myndighet, enskild person, bolag eller 
annan sammanslutning, bestående av infödda eller icke. 

2. I denna konvention förstås med uttrycket »brytande av avtal»: 
a) varje vägran eller underlåtenhet frän arbetarens sida att påbörja 

eller utföra det i avtalet föreskrivna arbetet; 
b) vårdslöshet eller bristande flit å arbetarens sida; 
c) arbetarens frånvaro utan tillstånd eller giltig orsak; 
d) arbetarens rymning. 
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Artikel 2. 

31 

1. Alla straffpåföljder för brytande av avtal, på vilka denna konvention 
äger tillämpning, skola progressivt och snarast möjligt avskaffas. 

2. Alla slnffpåföljder för dylika avtalsbrot , som begås av en person, 
som sannolikt icke uppnått viss minimiålder, som skall fastställas i lagstift
ningen, skola omedelbart avskaffas. 

Artikel 3. 

De officiella ratifikationerna av denna konvention skola delgivas nationer
nas förbunds generalsekreterare och registreras av honom. 

Artikel 4 . 

1. Beträffande sådana områden, som avses i artikel 35 av konstitutionen 
för internationella arbetsorganisationen, skall varje medlem av nämnda orga
nisation, vilken ratificerar denna konvention, låta sin ratifikation åtföljas 
av en förklaring, som angiver: 

a) de områden, inom vilka medlemmen förbinder sig att utan modi
fikationer tillämpa bestämmelserna i konventionen; 

b) de områden, inom vilka medlemmen förbinder sig att tillämpa 
konventionens bestämmelser med modifikationer samt vari dessa mo
difikationer bestå; 

c) de områden,· inom 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 omnämnda 
förbindelserna skola anses såsom en integrerande del av ratifikationen och 
medföra med densamma identiska verkningar. 

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

Artikel 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 generalsekreteraren registre-
1·at ratifikationer för två medlemmar av arbetsorganisationen, vilka ratifika
tioner i enlighet med artikel 4 i denna konvention åtföljas av förklaringar, 
angivande de områden, inom vilka medlemmarna förbinda sig att tillämpa 
konv:entionens bestämmelser. 

3. Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem tolv må
nader efter den dag, då dess ratifikation registrerats. 

Artikel 6. 

1. Varje medlem, som ratificerat denna konvention, kan, sedan tio år 
förflutit från den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, uppsäga 
densamma genom skrivelse, som delgives nationernas förbunds general
sekreterare för registrering. Uppsägningen träder icke i kraft förrän ett 
år efter det den blivit registrerad. 

2. Varje medlem, som ratificerat denna konvention och icke inom ett år 
efter utgången av den i föregående moment nämnda tioårsperioden, gör bruk 
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av den i denna ::util el stadgade upp äguing rätten, skall vara bunden för en 
ny period av tio fu· ocb kan därefter, med iakttagande av de i denna artikel 
föreskrivna villkor n, uppsäga 1-ouventionen vid utgången av varje tioårs
period. 

Artikel 7. 

1. Nationerna förbunds generalsekreterarn skall notificera direktören för 
int rnationella arbetsbyrån samt amtliga medlemmar av internationella m-
betsorganisationen om registreringen av ana ratifikationer och uppsägningar, 
som meddelas honom av organisatiouen medlemmar, ävensom on1 förkla
ringar, som avgivits enligt bestämmelserna i artikel 4 i denna konvention. 

2. Då generalsekreteraren notificerar organisationen · medlemmar om re
gistreringen av den andra ratifikationen i ordningen, vilken uppfyller det 
i al'tikel 5 ruom nt 2 i denna konvention stadgade villkoret, skall general
sekrnteraren fästa organisationsmedlemmal'.na' uppmärksamhet på dagen 
för konventionens ikl'aftträdande. 

Artikel 8. 

Vid utgången av varje tid.rymd av fem år, räknat från denna konvention 
ikraftträdande, skall internationella arbetsbyråns styrelse förelägga general
konferensen en redogörelse för konv-entionens tillämpning och taga under 
övervägande, huruvida det finnes anledning att på konferensens dagordning 
uppföra fråga om dess revision helt eller delvis. 

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, 1·eviderade konventio
nen, för såvitt denna trätt i kraft, medföra omedelbar uppsägning av 
förevarande konvention oberoende av vad i artikel 6 härovan stadgas; 

b) skall från den dag, då den nya, reviderade konventionen ti·äder 
i kraft, förevarande konvention icke längre kunna ratificeras av med
lemmarna. 

2. För varande konvention skall lik.väl förbliva gällande till form och 
innehåll för de medlemmar, om ratificerat densamma och icke ratificerat 
den nya, reviderade konventionen. 

Artikel 10. 

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

Bilaga E. 

Rekommendation (nr 69) angående arbetsinspektion för infödda 
arbetare. 

Internationella arbetsorganisationen generulkonf erens, 
som :w styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till 

Geneve och där samlat den 8 ju.ni 1939 till sitt tjugofemte sammanträde 
och beslutit antaga vissa för lag angående arbetsinspehion för in-
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födda arbetare, vilken fråga innefattas i den andra punkten på dag
ordningen för sammanträdet, 

samt beslutit, att dessa förslag skola taga form av en rekommenda-
tion, 

antager denna, den tjugosjunde dagen i juni år ett tusen nio hundra trettionio 
efterföljande rekommendation, som skall benämnas » rekommendation an
gående arbetsinspektion (för infödda arbetare) , 1939» : 

Konferensen, 
som antagit en konvention angående arbetsavtal (för infödda arbetare) ,  

1939, och 
om anser, alt en Lillfredsstä.l lande tillämpning av lagstiftningen angående 

infödda arb · tares anstäl1ning icke kan "t ryagns utan arbetsin p ktion, 
hemställer, att ved rbörande m cllemmar av internalioneHa arbetsorga

ni ationen mått· inrätta arbet in pektion inom sådana av dera områden, 
där dylik insp ktion icke redan finne . 

Bilaga F. 

Rekommendation (nr 60) angående lärlingsväsen. 

Internationella arbetsorganisationens generalkonferen , 
som av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till 

Geneve och där amJaL den 8 juni 1939 till itt tjugofemte sammunh"äcle 
och besluti t antaga vissa för lag 1·örande lär1ingsväsen, vilken fråga 

innefattas i den första punkten på dagordningen för sammanträdet, 
samt beslutit, att des a förslag skola taga form av en rekommendation, 

antager denna den tjugoåttonde dagen i juni ål' e t tu en nio hundl'a trettionio 
efterföljande rekommendation, om skall benämnas >rekommendation angå
ende lädingsvä en, 1939» : 

Med hänsyn till att konferensen antagit rekommendationen angående yi·
kesutbildning, 1939, vi lken angiver de principer och metoder, om böra till
Himpas lleträffande organisationen av dylik utbildning; 

med hänsyn ti l l  att bland de olika form ma för yrlcesutbildning lärlings. 
väsendet giver upphov till sär kilda problem, framför allt på grund därav, att 
lärlingsulbildningen bibl'iugas inom företagen och medför ett avtal förhål
lande mellan arbe ,givaren-mästaren och lärlingen; 

med hän yn till att lärlingsväsendet effektivilet till stor del beror på en 
rikl ig definition och ett iakttagande av de villkor, som reglera lärlingsvä en
det och särskilt av dem, som röra arbetsgivarnn-mästarens och lärlingen öm· 
esidiga rättigheter och skyldigheter ; 

hem tält 1· konferen n, att varje medlemsstat måtte taga följande principer 
och regler under övervägande : 

1. I denna rekommendation först med uttrycket » lärlingsväsen» varje 
·y ·tem, enligt vilket en axb t givare genom avtal förbinder sig att anställa 
en ung per on och y. tematiskt utbilda eller låta utbilda honom för ett yrke 
under . n på förhand bestämd Udrymd, varunder lärlingen är skyldig att ar
beta i arbet aivarens tjänst. 

2. 1) Atgärder böra vidtagas för att göra lärling väsendet så effektivt som 
möjligt inom de yrken där ett lylikt u lbildningssystem ynes påkallat. Des
sa y1:kcn böra angiva inom varje land med häJ1 yn tagen till den grad av 
k ickligh t och den tidslängd av praktisk utbildning de kräva. 
Bihang till riksdagens protokoll 1940. 1 saml. Nr 19. 3 
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2) Under förutsältning atl tillfredsställande samordning för säkerstäl
lande av enhetlighet i avseende å fordrad skicklighetsgrad samt metoder och 
villkor för Järlingsväsendet inom varje yrke i hela landet, må de i föregående 
punkt åsyftade åtgfu·der kunna åvägabringas genom lagstiftning, beslut av de 
offentliga organ, som övervaka Järlingsväsendet, kollektivavtal eller genom 
en kombination av här nämnda metoder. 

3. 1) De i föregående moment åsyftade åtgii1·dema böra �u1giva: 
a) de tekniska och andra kvalifikationer, som arbetsgivare böra be

sitta för att få antaga och utbilda lärlingar; 
b) de villkor, som böra gälla för de ungas anlagande till liirlingar; 
c) arbetsgivares och lärlings ömsesidiga rättigl1eler och skyldigheter. 

2) Med hänsyn härtill böra särskilt beaktas följande grunder: 
a) Föi· alt få antaga och utbilda lärlingar, bör en arbetsgivare anting

en själv vara kompetent att meddela tillfredsstållande utbildning eller 
vara i tillfälle alt låta meddela dylik utbildning genom annan i hans 
tjänst anställd person med erforderlig kompetens; dessutom bör det 
företag, inom vilket olbildningen skall givas, vara så beskaffat, att det 
för lärlingen möjliggör en tillfredsstälJande utbildning i det avsedda 
yrket. 

b) De uni:ta böi·a icke tillåtas inträda i lärlingskap, innan de uppnått 
viss minimiålder, vilken icke må sättas lägre än den för den obligato
riska skolgångens upphörande fastställda åldern. 

c) Diirest den för inträde i lärlingskap fordrade miniminivån i fråga 
om allmänbildning är högre än den som uormalt uppnås vid den obli
gatoriska skolgångens slut, bör nämnda miniminivå bestämmas under 
skäligt hänsynstagande till de skiftande krnven inom olika y1·ken. 

d) Inträde i liirlingskap bör l varje fall vara beroende av läkarun
dersökning, och därest det avsedda yrket fordrar speciell fysisk eller 
psykisk fallenhet, bör denna angivas och göras till föremål för sä1·skild 
undersökning. 

e) åtgärder böra vidlagas för li:idingnrnas inregistrering hos veder
börande organ och, i fall av behov, för kontroll över deras antal. 

f) Anordningar böra vidtagas för au underlätta lärlings överflyt
tande från en arbetsgivare till en annan, i fall eft dylikt överflyttande 
synes nödvändigt eller önskvårt till undvilrnnde av avbrott j lärling
skapet eller föl' att komplettera lärlingens utbildning eller av annan 
orsak. 

g) Lfö:lingskapets varaktighet, inberäknat prövotid, bör bestämmas 
i förväg, varvid tillbörlig hänsyn bör tagas till föregående utbildning i 
teknisk eller yrkesskola. 

h) Åtgärder böra vidtagas för anordnande av prövning efter avslutad 
lärJingstid och eventuellt även under loppet därav, för fastställande av 
metoderna för dylika prövningars anordnande samt för utfärdande av 
betyg, baserade på resultatet av dem. De kunskaper, som fordras vid 
dessa prövningar, böra fastställas enhetligt för yrket, och de betyg, som 
utfärdas på grund av desamma, böra godtagas i hela landet. 

i) Lärlingsväsendet bör underkastas tillsyn till säkerställande att be
stämmelserna för lärlingsväsendet iakttagas, att den meddelade utbild
ningen är tillfredsställande samt att förhållandena inom lärlingsväsen
det äro i skålig mån enhetliga. 

j) Kraven på en viss form för lärlingsavtalen och ett visst innehåll i 
desamma skola bestämmas, exempelvis genom upprättandet av ett 
standardavtal. Förfarandet vid registrering av avtalen hos de i punkt 
e) här ovan angivna organen bör jämväl fastställas. 
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4. 1) Föreskrifter böra meddelas i lärlingsavtalet rörande det sätt, på 
vilket ersättning i penningar eller andra prestationer åt lärlingen skall be
stämmas, och beträffande den skala, efter vilken ersättningen skall höjas 
under olika delar av Iärlingstiden. 

2) I fall lagstiftning icke finnes i ämnet eller förefintlig lagstiftning icke 
äger tillämpning på lärlingar, böra i lärlingsavtalet meddelas föreskrifter rö
rande: 

a) den i punkt 1 )  här ovan åsyftade ersättningen under sjukdom; 
b) semester. 

5. 1) Önskvärt är att de av lärlingsväsendet berörda parterna och särskilt 
arbetsgivar- och arbetarorganisationerna samarbeta med de offentliga organ, 
som hava att öva tillsyn å lärlingsväsendet. 

2) Ett nära samarbete bör upprätthållas mellan nämnda organ samt 
myndigheterna för allmän och yrkesundervisning, insti tulioner för yrkesväg
ledning, den offentliga arbetsförmedlingen samt arbetsinspektionens myn
digheter. 

6. Denna rekommendation äger icke tillämpning på lärlingskap för sjö
män. 

Bilaga G. 

Förslag tiU konvention (nr 66) angående migrerande arbetares 
rekrytering, arbetsförmedling och arbetsvillko1·. 

Internationella arbetsorganisationens generalkonferens, 
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till 

Geneve och där samlats den 8 juni 1939 till sitt tjugofemte sammanträde 
och beslutit antaga vissa förslag angående migrerande arbetares re

krytering, arbetsförmedling och arbetsvillkor (lika behandling) , vilken 
fråga utgör den tredje punkten på dagordningen för sammanträdet, 

samt beslutit, att dessa förslag skola taga form av ett förslag till in-
ternationell konvention, 

antager denna, den tjugoåttonde dagen i juni år ett tusen nio hundra trettio
nio efterföljande förslag till konvention, som skall benämnas »konvention 
angående migrerande arbetare, 1939» : 

Artikel 1 . 

Varje medlem av internationella arbetsorganisationen, som ratificerar den
na konvention, förbinder sig att : 

a) utfärda och tillämpa straffbe tämmelser för at t  undertrycka 
i) bedräglig propaganda rörande emigration eller immiirration; 
ii) sådan propaganda rörande emigration elle:r immigration, som 

strider mot den nationella lag tutningen ; 
b) utöva kontroll över annonser affischer, broschyrer och andra for

mer av publicitet rörande erbjudande av anställning i ett ten-i.torium åt 
personer, som befinna sig i ett annat territorium. 

Artikel 2. 

1 .  Varje medlemsstat, som ratificerar denna konvention, förbinder sig att 
upprätthålla eller förvissa sig om, att det upprätthålles en tillfredsställande 
tjänst, som lämnar upplysningar och bistånd åt emigranter och immigran
ter. 
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2. Denna tjänst skall utövas: 
a) av offentliga myndigheter eller 
b) av en eller flera frivilliga sammanslutningar, som verka utan 

vinstsyfte och med hfinsyn till förevarande uppgift godkänts och kon
trolleras av ås-yftade myndighet, eller 

c) dels av offentliga myndigheter och dels av en eller flera frivilliga 
sammanslutningar, som uppfylla de i punkl b) av delta moment angiv
na villkoren. 

Arfilcel 3. 
1 .  Vru·je medlemsstat, som ratificerar de1rna. konvcnlion, förbinder sig alt 

i överensstämmelse med beslämmclserna i denna artikel reglera: 
a) 1·ekrytering, d. v. s. 

i) anställande av en person i ett terl'itorium hos en arbetsgivare i 
ett annat territorium eller 

il) åtagande genl emot en person i ett territorium att bereda honom 
anställning i ett annat territorium, 

jämte vidtagande av anordningar ben·äffande förrällningar, som åsyftas 
i punkt i) eller ii), därunder inbegripet uppsökande och urval av till
ämnade emjgranter samt förberedelser för deras avresa; 

b) införande, d. v. s. vru·je åtgärd för att tillförsäkra eller underlätta 
de enligt punkt a) härovan rekryterade personernas ankomst eller till
träde till ett territorum; 

c) arbetsförmedling, d. v. s. vru:je åtgär·d, som vidtages för att förse 
en arbetsgivare med arbetskraft, som införts enligt punkt b} l1ärovan. 

2. Befogenheten att ägna sig åt de i moment 1 av denna artikel uppräk
nade förrättninga.1· skall förbehållas: 

a) den offentliga arbetsförmedlingen eller andra offentliga organ i 
det territorium, där förrättningarna äga rum; 

b} offenlliga organ i ett annat territorium än det, vari förrällningar
na äga rum, vilka organ genom överenskommelse mellan vederbörande 
regeringar bemyndigats utföra dylika förrättningar i det sist åsyftade 
territoriet; 

c) varje organ som uppTältats i enlighet med bestämmelserna i en in
ternationell handling; 

d) arbetsgivaren eller personer, som ärn i hans tjänst och handla å 
hans vägnar; 

e) enskilda arbetsförmedlingsby1·åer, avgiftskrävande eller icke, som 
bedriva sin verksambel utan vinstsyfte. 

3. Rätten alt utföra sådana förrättningar, som avses i moment 1 av denna 
ru:tikel, skall vara underkastad föregående bemyndigande av vederbörande 
myndighet i det terrHorinm, där förrättningarna skola äga rum, i de fall 
och på de sätt, som bestämmas i delta territoriums lagstiftning eller genom 
öve1:enskomroelse mellan emigrations- och immigrationslanden. 

4. Vederbörande myndigheter i det territorium, där .förrättningarna äga 
rum, skola övervaka den verksamhet, som bedrives av de organ och perso
ner, vilka äro försedda med sådant bemyndigande, som meddelats enligt före
gående moment. 

Arlilcel 4. 

1. Varje medlemsstat, som ratificerm· denna konvention och upprätthål* 
ler ett system för kontroll å de arbetsavtal, som träffas mellan en arbetsgi
v.are eller av annan person för eu arbetsgivares Täkning och en migrerande 
arbetare före hans av1·esa, förbinder sig att tillse, att de avtal, som under-
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kastas dylik kontroll, stå i överensstämmelse med bestämmelserna denna 
artikel. 

2. Avtalet bör vara avfattat på eller översatt till ett språk, som den migre
rande arbetaren förstår. 

3 .  Avtalet bör utöver andra be tämmelser angiva : 
a) avtalets gi l tighetstid och, om delsamma kan förnyas, sättet därför, 

eller, om gil tighetstiden icke är be tämd, säl tet och tiden för uppsäg
ning; 

b) noggranna uppgifter om dag och plats för den migrerande arbeta
rens inställelse; 

c) sättet för betalning av den migrerande arbetarens resekostnader : 
i) för utresan; 

ii) för återresan, om denna företages, då avtalets giltighetstid ut
löper, eller dessförinnan till följd av avtalets hävande eller brytande, 
utan att detta är föranlett av något av a1·betaren begånget fel ; 

iii) för medlemmar av den migrel'a.nde arbetarens familj, vilka till
låtits åtfölja honom eller återförena sig med honom i immigrations
landet; 
d) varje avdrag på lönen, som arbetsgivaren äger göra enligt immi

grationslandefa lag. t iftning eller en mellan emigrations- och immigra
tionsland n träffad överenskommelse ;  

e )  bostadsförhållandena, därest bostad tillhandahålles av arbetsgi
varen ; 

f) varje anordning för beredande av understöd åt arbetarens i ur
sprungslandet kvarstannande familj, särskilt till förhindrande att arbe
taren övergiver sin familj . 

Artikel 5. 
Varje medlem slat, om ratificerar denna konvention, förbinder sig att, 

däre t en å dess territorium införd migr raude arbetare av någon orsak, var
för han icke bär an var, ej erhfiller den. anställofog, för vi lken han rekl'yte
rats, eller annan likvärdig anstäl lning, vidtaga åtgärder till förhindrande, 

tt ko tuadema för ham och ha11s familjs återresa, däri inbegripet admi
nish·ativa avgifter samt kostnad r för b·ansport och underhåll till den lut
liga destinationsorten och transport av husgeråd, di·abba den migrerande ar
betaren. 

Artikel 6. 
1 .  Varje medlemsstat, som ratificerar denna konvention, förbinder sig att 

icke behandla utlänningar mindre förmånligt än egna medborgare i avseende 
å följande förhållanden: 

a) i den mån dessa förhållanden regleras genom lagstiftning eller äro 
underkastade administrativa myndighetei·s kontroll, 

i) arbetsförhållanden och särskilt lönevillkor; 
ii) rätten att ansluta sig till fackliga organisationer; 

b) skatter och avgifter, som hänföra sig till arbetet och påföras den 
anställde ; 

c) rättsliga förfaranden med hänsyn till arbetsavtal. 
2. Den i föregående moment föreskrivna lika behandlingen må göras be

roende av ömsesidighet, vilken skall anses vara för handen : 
a) mellan alla til l denna konvention anslutna medlemsstater; 
b) mellan varje av denna konvention bunden medlemsstat och varje 

annan stat, med vilken den förstnämnda staten avslutat en ömsesidig 
överenskommelse rörande förevarande ämne. 
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Arlikel 7. 
1.  Personliga effekler och redskap, som tillhöra rekryterade migrernncle 

arbetare eller deras familjemedlemmar, skola vid nämnda personers an
komst tm immigrationslandet vara fritagna från tullavgifter. 

2. Personliga effekter och redskap, som Ullhöra migrcrande a1·betare eller 
deras familjemedlemmar, skola vara fritagna från tullavgifter vid nämnda 
personers återkomst till ursprungslandet, om de då fortfarande äro medbor. 
gare i della land. 

Artikel 8. 

Denna konvention äge1· icke Wlämpning på: 
a) omflyttning inom en medlemsstals ten-Horium eller mellan två territo

rier, som tillhöra samma med1c111sstat; 
b) arbetare i gränstrakler, vilka hava sin al'betsplats i en stats territorium 

och sin bostad i annau stats territorium; 
c) sjömän; 
d) infödda arbetare i den mening detta begrepp är angivet i artikel 2 mo

ment b) av 1936 års konvention angående rekrytering av infödda arbetare. 

Artikel 9. 

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

Artikel 10. 

1.  Denna konvention är bindande allenast för de medlemmar av interna 
tionella arbetsorgansationen, vilkas ratifikationer registreras av generalsekre
teraren. 

2. Den träder i kraft tolv månader efter det tv! medlemmars ralfikationer 
registrerats av generalsekreteraren. 

3. Däreftel' träder denna konvention i kraft för varje medlem tolv må
nader efter den dag, då dess ratifikation registrerats. 

Artilcel 11. 

1.  Varje medlem, som ratificerat denna konvention, kan, sedan tio år 
förflutit från den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, uppsäga 
dens:unma genom en slu·ivelse, som delgives nationernas förbunds genel'al
sekrcterare för' registrering. Uppsägnjngen träder icke i kraft förrän ett 
år efler det den blivit registrerad. 

2. Varje medlem, som i-atificerat denna konvention och icke inom ett 
år efter utgången av den i föregående moment nämnda tioårsperioden gör 
bruk av den i denna artikel smdgade uppsägningsrälten, skall van bunden 
för en ny period av tio år och kan därefter, med beaktande av de i denna 
artikel föreskrivna villkoren, uppsäga konventionen vid utgången av varje 
tioårsperiod. 

Artilcel 12. 

1. Nalionemas förbunds generalsekreterare skall notificera direktören 
för internationella arbetsbyrån ilvensom samtliga medlemmar av interna
tionella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och 
uppsi.igningar, som meddelats honom av organisationens medlemmar. 

2. Då generalsekreteraren underrättar organisationens medlemmar om 
registreringen av den andra ratifikationen i ordningen, skall han fästa 1ned
lemmarnas uppmärksamhet på dagen för konventionens ikraftträdande. 
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Artikel 13. 

39 

Vid utgången av varje tioårsperiod, räknat från denna konventions ikraft
trädande, skall internationella arbetsbyråns styrelse förelägga generalkon
ferensen en redogörelse för konventionens tillämpning och taga under över
vägande, huruvida det finnes anledning att på konferensens dagordning 
uppföra frågan om dess revision, helt eller delvis. 

Artikel 14. 

1 .  Ifall konferensen skulle antaga en ny konvention, innebärande en re
vision, helt eller delvis, av förevarande konvention, och den nya konventio
nen icke föreskriver annat, 

a) skall en medlems ratifikation av den nya reviderade konventio
nen, för såvitt denna trätt i kraft, medföra omedelbar uppsägning av 
förevarande konvention, oberoende av vad i artikel 1 1  härovan stad
gas ; 

b) skall från den dag, då den nya, reviderade konventionen träder 
i kraft, förevarande konvention icke längre kunna ratificeras av med
lemmarna. 

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 15. 

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

Bilaga H. 

Rekommendation (nr 61) angående mig-rerande arbetares rekrytering, 
arbetsförmedling och arbetsvillkor. 

Internationella arbetsorganisationens generalkonferens, 
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till 

Geneve och där samlats den 8 juni 1939 till sitt tjugofemte samman
träde 

och beslutit antaga vissa förslag angående migrerande arbetares re
krytering, arbetsförmedling och arbetsvillkor ( lika behandling) ,  vilken 
fråga utgör tredje punkten på dagordningen för sammanträdet, 

samt beslutit, att dessa förslag skola taga form av en rekommenda-
tion, 

antager denna, den tjugoåttonde dagen i juni år ett tusen nio hundra trettio
nio efterföljande rekommendation, som skall benämnas » rekommendation 
angående migrerande arbetare, 1939» : 

Konferensen, 
som antagit konventionen angående migrerande arbetare, 1939, 
och önskar komplettera densamma genom en rekommendation, 
förordar iakttagande av följande regler : 

I. 

1 .  1 )  I denna rekommendation förstås med: 
a) termen »rekrytering» : 
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i) anställande av en person i ett territorium hos Il arbetsgivare 
i tt annat territorium eller 

ii) åtagande gen temot eu per on i elt territorium at t  ber da 
honom anställning i tt annat tenit rium 

jämte idtagande av anordnin gar  beträffande förräl lningar, om 
u yfta i punkt i) ll r i. i ) , därunder inbegripet upp ökande och ur
val av t illiimnade cmigT::u1ter och förh redel ·r för d ra avre. a · 

b) term n »inf"rand , varje åtgärd för att try0cra ell r underlätta 
ankomsten el l  r till t rädet t i l l tt terri torium av per on r, vilka reluy
terats under förhållanden, om angiva i punkt a) härovan ; 

c) termen ,arb t. förmedling» varje ålgärd för alt förse en arbet -
givare med arbetsla-aft, . om inf" r l  un i r föxh· l landen, vilka ancrivas 
i punkt b) bärovan ; 
2) D nna rekommendation äger icke tillämpning 1)å: 

a) omflyttning inom en medlem tal lerritorinm eller m l lan två 
ten-itorier om t i l lhöra samma medlemsstat ;  

b) s· dana arbetar i gränstrakt r,  vilka arbet plats ligger i en stats 
territorium och vilkas boningsort är b lägen inom ell annan stat 
terri.torimn ; 

c) sjömän; 
d) infödda arbetare i den mening, som angives i art. 2 b) av 1936 

års konvention angående rekrytering av infödda arbetare. 

II. 
2 .  Det i varje land uppräliade tjän teorg:m, vilket har att lämna upp

lysningar och bistånd åt  migrerande a1·betare bör åligga: 
a) att åt migrerand arbetare ch dera familjer på d ra pråk 

eller dialekt eller i varje fal l  på elt för d m begripligt pråk meddela 
upply L1ingar och råd beträffande emigration, immigrati  n, an tällning 
och levnadsförhål landen å dest ination orten återvändande till m-
prungsland t amt i a llmänh l rörande alla frågor, som kunna vara 

av intresse för dem i deras "'enskap av migranter ; 
b) att för migrerande arbetare och deras familjer underlätta fullgö

randet av administrativa formaliteter och andra åtgärder, som måste 
vidtagas i samband med deras avfärd, resa, tillträde till och vistelse i 
destinationslandet samt eventuellt deras återvändande till ursprungs-
landet. 

3 .  En skälig tidrymd hör såvitt möjl igt få förflyta mel lan offenlliggöran
de och ikraftträdande av varje bestämmel e, . om ändrar de villkor vilka 
gälla för 'til lstå11<l att emigr ra eller im1nigrera el ler att använda uUänningar 
till arbete, så att  de ändrad villkor -n j tid kunna meddelas per oner, som 
bereda ig alt micrrera. 

4. Texterna till de viktigaste j föregående moment avsedda bestämmel
erna eller upplysnh1cra1· om dem bör på de bland de emigrerande arbe

tarna mest gängse pråk n anslås å ställen för migranternas avfärd, passe
rande eller an1·om. t. 

III. 
5. 1) För att sk.vdda d migrerande arbetarnas intressen och säkerställa 

arbet marknad.en jämvik t  böra vederbörand, myndigheter i emigrations
och immigration l andet, i fal l, d· migratfonens omfattning så påkallar, ford
ra, att ansökningarna om r k rytering och i nförande av migrerande arbetare 
i förväg underställas myndighelerna för prövning och godkännande. 

2) 
rande 
antal a 

6. 1 )  
förmed 
faststäl 
Jan emi 

2) 
åsyftat I 
bindel 
rande 

7. 1) 
rande 
bet giv 
givaren 
vägnar. 

2) 
landets 
om arb 
införan 
samt o 
den am 

8� 1 )  
ras, inf 
maximi 
taren e 
pet und 
de nu n 

2) 
drabba 
arbet gi 
tionella 
gration 

9. 1 )  
gration ·I 
har att 
land. 

2) 
anses s� 
en kom 

3) 
sedda u 
av emig1 

10. 1)  
eller åte 
seende , 

a. 

grt) 
av 
t i l l l 

f · 1 ·  2r ann J ra 
hans fan 



�tsgivare 

t bereda 

:ar, som 
och ur

Tesa ; 
1derlätta 
a rekry-

t arbets-
angivas 

:Han två 

en stats 
an stats 

av 1936 

na upp 

lS språk 
meddela 
ställning 
till ur-

1na vara 

a fullgö
m måste 
vistelse i 
sprungs-

liggöran
or, vilka 
inningar 
ner, som 

,tämmel
de arbe
d, passe-

kerställa 
grations
:ar, ford
arbetare 

' 
,. 

Kungl. Maj:ts proposition nr 19. (Bilagor). 41 

2) Innan immigrationslandet giver sitt tillstånd till införande av migre
rande arbetare på sitt territorium, bör det tillse, huruvida ej ett tillräckligt 
antal arbetare redan finnes tillgängligt för aTbctct i fråga. 

6. 1) D villkOl', under vilka bemyndigan le att rekrytera, införa eller 
förmedla an tä llning åt migrerande arbetare givas eller upprätföå.l las, böra 
fastställa genom den nationella lag tiflnillg n el l  r över n 1 ommelse mel
lan emigrations- och immigrationslari.det. 

2) De personer eller institutioner, åt vilka givits i föregående punkt 
åsyftat bemyndigande, böra ställa säkerhet, exempelvis i form av borgensför
bindelse, för ersättande av skada, som genom deras fel kan orsakas migre
rande arbet:ire. 

7. 1) Det bör åligga varje mellanhand, som åtager ig r 1 rytering, infö
rande av eller förmedling av anställning åt migr rand arbetare för en ar
betsgivares räkning, att vara förseddl med skriftlig fullmakt från arbet -
givaren eller annan handling, som utvisar, att han handlar å arbetsgivarens 
vägnar. 

2) D�nna handling bör vara avfattad på eller översal l  ti l l em.igratim1 -
landets officiella språk och meddela alla erford rliga, närmare upplysningar 
om arbetsgivaren, beskaffenheten och omfattningen av den r krytcring, det 
införande eller den arbetsförmedling, som mellanhandens uppdrag avser, 
samt om den erbjudna anställningen och betalningsvillkoren beträffande 
densamma. 

8� 1) Det är önskvärt, att i varje ] and, där mig1·eraud arbetare relo'yte
ras, inflytta eller beredas anställning, vederbörande myndigheter fastställa 
maximitariffer för de kostnader, som må uttagas av den migrerande arbe
taren eller hans arbetsgivare för rekrytedng, tran port (därunder inbegri
pet underhåll under resan) , arbetsförmedlllng, hem ändan de e ller andra m d 
de nu nämnda förbundna förrättningar. 

2) De i föregående punkt omnämnda kostnaderna böra i regel icke 
drabba den migrerande arbetaren. I varje fall böra avdrag på lönen, som 
arbetsgivaren kan äga göra för berörda kostnader, begränsas genom den na
tionella lagstiftningen eller överenskommelse mellan emigrations- och immi
grationslandet. 

9. 1 )  Migrerande arbetare böra såvitt möjligt före sin avfärd från emi
grationslandet undersökas av en representant för immigrationslandet, som 
har att övertyga sig om att de kunna medgivas tillträde till sistnämnda 
land. 

2) I fall då rekrytering är av sådan omfattning, att densamma kan 
anses såsom kollektiv rekrytering enligt emigrationslandets lagstiftning, bör 
en kompetent tjänsteman, tillh ·· rand detta land, närvara vid förrättningen. 

3) Det är önskvärt, al t I i föregående punkter av detta moment av
sedda undersökningar och förri" tlninga1: såvitt möjligt äga rum i närheten 
av emigrantens hem. 

10. 1 )  En migrerande arbetares familjemedlemmar, vilka önska åtfölja 
eller återförena sig med honom, böra beredas särskilda lättnader, bl. a. i av
seende å :  

a )  prioritet framför a11dra sökande i fråga om till -tånd at t  lämna · mi
grationslandet och få tiJ l t r;· d ., t i l l  ch vistas i immi"rationslandet ; 

b) förenklande av d admiai ' LraHva formal itet rna ch nedsäUning 
av de avgifter, som kräva för avresa fr. n emigraUonslandet ,u  r för 
tillträde till och vistelse i immigrn tionslanclet. 

2) Med hänsyn till detta moment böra till en migrerande arbetares 
familj räknas hans hustru och minderåriga barn samt andra medlemmar av 
hans familj, som för sin försörjning äro beroende av honom. 
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IV. 

1 1 .  Lika behandling av in- och utlänningar, såsom densamma angives i 
artikel 6 av 1939 års konvention angående migrerande arbetare, bör såvitt 
möjligt LilHimpa i avseende å alla utlänningar. 

1 2. 1 )  Ul "länningar, som erhållit till tånd alt  såsom arbetare vistas i ett 
tenilorium, och de medlemmar av deras familj, som medgivits medfölja 
eller återförena sig med dem, böra såvitt möjli""t berätligas alt taga anställ
ning under samma villkor, som del egna landets medborgare. 

2) I sådana länder, där nnställandet av utländska arbetare :· under
kastat insluänluungar, böra des a inskränkningar såvitt möjligt : 

a) icke till.fimpas på arbetare som v/lrit stadigt bosalta i landet under 
en period, vars längd i regel icke skall överstiga fem år ; 

b) utan villkor om vi s vi telselid up})hävas till förmån :för hustru 
och barn, som uppnått sådan ålder, att de kunna utföra arbete och 
vilka medgivits åtfölja eller återförena sig med d n migrerande arbe
taren. 

13. Det är önskvårl, att medlemssla ter, som icke ratificerat de inlerna
tioneUa konventionerna angående socialförsäkring, bevilja ulländska arbetare 
och deras efterlevande den i 1i.ämnda konventioner angivna Lehandlingen. 

14. 1 )  et äl: önskvärt, att i länder, där antalet immiITT.·erade arbetare är 
tillräckligt stort de. sa arbetares an täl lnin.,sförhållanden göras till föremål 
för särskild öv rvaknin", som allt efter omständigheterna kan utövas an
t ingen av ett  sär kilt inspektionsorgan eller av arbetsinspektörerna eller and
ra för uppgiften special i  erade tjänstemän. 

2) De administrätiva tjfu1 · teulövare, som fått sig anförtrott uppdraget 
att  utöva den i föregående punkt avsedda övervakningen, böra såvitt möj
ligt samarbeta med frivilliga, av myndicrhetcrna godkända sammanslutning
ar för lämnande av bistånd t m.i0ranterna. 

V. 

15. l )  När en utländsk arbetare i vederbörlig ord11inr1 inflyttat på en 
s tal lerritodum, bör denna stat åvitl möjligt avhålla si 1 frå11. alt på grund 
av arbelaxens bristande tillgång:u· eller arbetsruru.'lcnadens tillstånd avlägsna 
honom eller medlemmal' av hans familj från territoriet med mindre en 
överen kommelse i detta avseende träffats mellan immigrations- och ur
sprungslanden. 

2) En stat, s.om anser sig nödsakad att på grund av de i föregående 
punkt angivna or akema från sitt territorium avlägsna utländska arbetare, 
vilka immigrerat i vederbörl i"' ordning, eller medlemmar av deras familj , 
bör i alla hå ndelser : 

a) taga hän yn til! den tidslängd arbetaren vistat i dess terri torium 
och i intet fall av]äg na arbetare, som vistas där sedan mer än fem år; 

b) " vertyga sig om alt arbetru·en tagit i anspråk alla sina rättigheter 
l i11 prestationer på grund av arbetslöshetsförsälu·ing; 

c) övedyga ig om att arl claren beretts skälig tidsfrist, särskilt för 
au träffa anstalter rörande ina ägodelar· att lämpliga anordningar vid
tagit · för tran porten av arbetaren och hans familj samt att nödiga åt
gäl'der vidta<J-lt för alt tilliörs:uua arbetaren och han familj human 
behandling; 

d) övertyga ig om att kostnaderna för arbetarens och hans familjs 
återvändande och för tran porten av deras husgeråd till den slutliga 
desLinati nsorten icke skola drabba ru.·betaren. 

16. I det fall migrerande ar] etare eller medlemmar av deras familjer, som 
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fö1·blivit medborgare i ursprungslandet, återvända till detta, bör detta land 
genom att fritaga dem från tvånget att uppfylla villkor om föregående vistel
se eller anslällni:ng i landet eller orten möjliggöra för dem att komma i åt
njutande av olika hjäJpåtgärder till förmån för obemedlade och arbetslösa 
eller av åtgärder Hl1 underlättande för arbetslösa att återgå till arbete. 

Bilaga I . 

Rekommendation (nr 62) angående samarbete mellan staterna beträf
fande migrerande arbetares rekrytering, arbetsförmedling och arbets

villkor. 

Internationella arbetsorganisationens generalkonferens, 
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till 

Geneve och där samlats den 8 juni 1939 till sitt tjugofemte samman
träde 

och beslutit antaga vissa förslag angående amverkan mellan stater
na i fråga om migrerande arbetares rekrytering, arbetsfönnedlin • och 
arbetsvillkor, vilken fråga innefattas i tredje punkten på dagordningen 
för sammanträdet, 

samt beslutit, att dessa förslag skola taga form av en rekommenda-
tion, 

antager denna, den tjugoåttonde dagen i juni år ettusen niohundra trettio
nio följande rekommendation, som skall benämnas »rekommendation angå
ende nrigrerande arbetare (samarbete mellan stater) , 1939» : 

Konferensen, 
som antagit konventionen angående migrerande arbetare, 1939, och re

kommendationen angående migrerande arbetare, 1939, 
förordar iakttagande av följande regler : 
1 .  De medlemsstater, mellan vilka förekomma en relativt omfattande mi

gration eller en migration av kollektiv natur, böra kompleltera de åtgärder, 
som vidtagas av dem till tryggande av tillämpningen av bestämmel erna i 
konventionen och rekommendationen anrrående migrerande arbetare rekry
tering, arbetsförmedlin" och arbetsvi llkor, genom all  avsluta två- eller fler
sidiga överenskommelser vi lka allt efter omständigheterna lämpligen kunna 
behandla följ and frågor : 

a) anordnande av upplysningsverksamhet för migrerande arbetare 
och utby le av upplysningar mellan vederbörande nationella förvaltningar; 

b) undertryck.ande av olaglig och bedräglig propaganda; 
c) u tfärdande av int g och identi t  tshnndlingar, som äro nödvändi

ga för migrerande arbetare, och erkännande i de avtalsslutande länder
na av giltigheten av sådana handlingar, utfärdade i ett annat av dem, 
samt av anstäl lnings_avtal, träffade i sådant land; 

d) metod ,r för rekrytering och införande av samt arbetsförmedling 
för migrerande nrbelare; 

e) medel till förhindrande, al t  migrerande arbetare skiljas från sina 
familj r eller över iva dem samt till underlättande av dylika familjers 
återförenin" ävensom t i l l  trygg:mde, att de migrerande arbetarna full
göra sina lagstadgade för örjningsplikter gent emot sina familjemed
lemmar, om kvarstanna i ur prungslandet ; 
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f) erforderliga åtgärder till möjliggörnnde för migrerande arbetare 
att från e1nign1Lionslandet utbekomma nödvändiga penningbelopp samt 
att till ul'Sprungslandel översända sina besparingar ävensom beviljande 
av den mest fördelaktiga växelkm·s för sådana penningbelopp oc11 bespa
ringar; 

g) hemsändande av migrerande m·betare och deras famiJjer samt sät
let för täckande av l<osl'l1aderna därför; 

h) de garantier, varunder medborgare i en av de avtalsslutande sta
terna men boende i en annan avtalsslutande stat må 1·ekryteras för före
tag, som äro belägna i terdlorier utom det senare landet men stående 
under dess administration; 

i) ordnandet av pensionsrättigheter, som tillkomma migrerand.e arbe
tare på grund av å1derdoms-, invaliditets- eller dödsfallsförsäk:ring, för 
såvitt ej för vidmakthållandet av dessa rätt.igbeter är på annat sätt sörjt 
av de intresserade staterna. 

2. Oberoende av eller jämte de i föregående moment angivna överens
kommeL'ierna, böra medlemsstaterna sa:mverka för åstadkommande av en 
praktisk lösning av de problem, som föranledas av regleringen angående mi
grerande arbetares rekrytering, a\·betsförmedling och arbetsvillkor; särskilt 
böra allt �fter omständigheterna följande metoder komma lill användning: 

a) upprättande av standardformulär för ansölmingar och avtal röran-
de rekrytering och införande av migrerande al'l)etare; 

b) fastställande och revision av de konlingenter av arbetare från ett 
land, som undei· ett år eller en säsong må införas på ett annat lands ter
ritorium och om så erfordras, deras fördelning med hänsyn till kön, ål
der och yrke; 

c) överenskommelse om en procedur för samadlete i fråga om rekry
tering och skyddande av de migrerande arbetarnas intressen; 

d) periodiska sammanb:åden av en blandad kommission av repre
sentanler för em.igrations- ocl1 immigral'ionslandel för behandling av 
frågor om tillämpning eller anpassning av förslag eller åtgärder beträf
fande 1·ekrytering, införande av arbetare, arbetsförmedling, sysselsätt
ning, skydd och e,1entuel1t hemsändande av migrerande arbetare och de
ras familjer. 

Bilaga .!. 

Fö1·slng till konvention (nr 67) :ingi\ende reglering av arbets- och vilo
tider vi<l tr1tnspo1·t tu\ Yli.g. 

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

Geneve och där samlats den 8 juni 1939 till sitt tj,ugofemte samm.anträde 
och beslutit antaga vissa förslag till reglering av arbets- och viJotider 

fö1· y1:kesförare (jämte biu·äden) av åkdon, som användas för trnnsport 
på väg, vilken fråga .utgö1· fjärde punkten på dagordningen fö1· samman
trädet, 

samt beslutit, att .dessa föi·slag sk-01a taga formen av ett förslag till 
internationell konvention, . 

antager denna den tjugoåtto;nde dagen i juni år ettusen niohundra trettionio 
efterföJjande förslag till konvention, som skall benämnas »konvention angå
ende arbets- och vilotider (transport på väg) 1939» :  
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