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Artikel 8.

Anordningar skola vidtagas i syfte att person, som efter undersökning för
vägrats läkarintyg, må hava tillfälle att på nytt undersökas av en eller flera
för ändamålet utsedda läkare, vilka skola vara oberoende av varje redare
eller redar- eller sjöfolksorganisation.
Artikel 9.

Vederbörande myndighet må efter samråd med berörda redar- och SJO
folksorganisationer helt eller delvis överlämna befogenhet, som enligt denna
konvention tillkommer densamma åt organisation eller myndighet som syss
lar med uppgifter :av liknande sla"' rörande jöfolk i allmänhet.
Artikel 10.
De officiella ratifikationerna av denna konvention skola delgivas Inter
nationella arbetsbyråns direktör och registreras av honom.
Artikel 11.

1. Denna konvention är bindande aUenast för de medlemmar av Interna
tionella arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer registrerats av direktören.
2. Den skall träda i kraft sex månader efter den dag, ratifikationer re
"'istrerat · för sju av följande länder: Amerikas förenta ta.ter, Argentina
Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Chile, mna, Danmark, Finland, Fl·ank
rike, Storbritannien och Norra Irland, Grekland, Indien, Irland, Italien, Ne
derländerna, Norge, Polen, Portugal Sverige Tw-kiet och Jugoslavien varav
minst fyra läuder me-d e)l handelsflotta av var för sig min, ten miljon brutto
registerton. Denna be tämmelse ha1· till ändamål att underlätta och främja
medlemsstatcrnas snara ratifikation av konventionen.
3. Därefter l:l:äder dem1a konvention i kraft för varje medlemsstat sex må
nader efter den dag, då dess ratifikation registrerats.
Artikel 12-17.
(Dessa artiklar, vilka äro av samma lydelse som art. 16-21 i konvention
( nr 68) angående kosthåll och utspisning för fartygsbesättningar, hava här
uteslutits.)
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Bilaua I.

Konvention (nr 74) angående behörighetsbevis för matroser.
Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens,
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats
till Seattle och där samlats den 6 juni 1946 till sitt tjugoåttonde sam
manträde och
beslutat antaga vissa förslag angående behörighetsbevis för matroser,
vilken fråga innefattas i den femte punkten på dagordningen .för sam
manträdet, samt
bestämt, att dessa förslag skola taga form av en internationell kon
vention,
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antager denna, den tjugonionde dagen i juni år nittonhundrafyrtiosex följan
de konvention, som skall benämnas »konventionen angående behörighets
bevis för matroser, 1946» [Certification of Able Seamen Convention, 1946].
Artikel 1.
Ej må nåNoa anställas ombord å fartyg å om rualros, med mindre han
enUgt nationell lag tiflning }ir att anse såsom kompetent att fullgöra varje
åligaande, som 1·an ankomma på honom i egen kap av medlem av däcksbe
sätrningen (med tmdantacr av s,t 1rmän, arbetsförmän och speciali-ster), s,amt
innehar behfä·ighetsbevis . :'.\som matros, utfärdat i enlighet med bestämmel
serna i följande artiklar.
Artikel 2.
1. Vederbörande myndighet skall träffa nödiga anstalter för anordnande
av prov samt utfärdande av behörighetsbevis.
2. Behörighetsbevis må icke tilldelas annan än den som
a) uppnått av v 'derbörande myndighet föreskriven minimiålder;
b) tjänstgjort till sj" s inom -däcksavdelningen under en av vederbö
rande myndiNhet före kriven minimitid;
c) u1ed godkänt resultat g l'.IOmgått av vederbörande myndighet före
skriv n prövning.
3. Den föreskrivna minimiåldern må icke vara lägre än aderton år.
4. Den föreskrivna minimitiden för tjä11St öring till sjöss må icke , ara
mindre än trettiosex månader; dock att vederbörande myndighet må
a) medgiva, att den, som t.iän tgjort till sjös under min t tjugofyra
månader och med tillfredsställande resultat genomgått en utbildnings
kurs i en godkänd skola, må räkna dylik utbildningstid eller del därav
såsom sjötjänst; och
b) med0 iva att den, om undergått utbildning å godkänt, sjögående
kolskepp oeh mecl gott vitsord fullgjort aderton månaders tjänst å dy
likt fartyg, må tfädelas behörighet bevis såsom matros.
5. Den före krivna prövnin°en skall omfatta praktiskt prov i sjöman kap
och fö11någa att väl fullgöra ana upp..,ifter om må fordra av en matros.
däri inbegripet livbåttjänst; prövningen skall å anordnas, att den berälligar
,q dl,änd per:on till det sä.r kilda certifikat för godkänd livbåtman som är
föreskrivet i artikel 22 av den int rnationelJa konventfone, n av år 1929 för
betryggande av säkerheten för människoliv till sjöss eller motsvarande före
skrift i 11åN011 konv ntion, varigenom sagda konvention blivit ändrad eller
upphävd och som gäller för vederbörande territorium.
Artikel 3.
Behörighetsbevis må utfärdas för en var som vid tiden för denna kon
ventions ikraftträdande för vederbörande territorium fullgör tjänst såsom
matros eller arbetsförman å däck eller som tidigare fullgjort sådan tjänst.
Artikel 4.
Vederbörande myndighet må meddela föreskrift om godkännande av be
hörighetsbevis, som utfärdats i annat land.
Artikel 5.
De officiella ratifikationerna av denna konvention skola delgivas Interna
tionella arbetsbyråns direktör och registreras av honom.
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Artikel 6.

1. Denna konvention är bindande allenast för de medlemmar av Inter
nationella arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer registrerats av direk
tören.
2. Den skall träda i 1 raft tolv månader efter den dag, då ratifikationer
för två medlems tater r gislrerats av direktören.
3. Därefter tTäder denna l onvenOon i kraft för varje medlemsstat tolv
månader efter den dag, då de ratifika1 ion re0istrerat .
Artikel 7-12.
(Dessa artiklar, vilka äro av samma lydelse som art. 16-21 i konvention
(nr 68) angående kosthåll och utspisning för fartygsbesättningar, hava här
uteslutits.)
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Rekommendation (nr 77) angående anordnande av utbildning till sjötjänst.

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferen ,
vilken av styrelsen för Internationella arbet byrån sammanJcallats till
Seattle och där samlats den 6 juni 1946 till sil l tjugoål toude samman
träde och
be luta t anta"a vissa för lag angående anordnande av utbildning till
jöljän t, vilken fråga innefaltas i den femte punkten på dagordningen
för sammanträdet, amt
J ·tämt, att dessa förslag skola taga form av en rekommendation,
antacrer denna, den tjugonionde -dagen i juni år nil tonhun<lrafyrtio ex föl
jande rekommendation, som skall benämnas }> rekommendationen angående
y1·kesull:>ildn ing för sjömän, 1946 » [Vocational Training ( eafarers) Recom
mendation, 1 946] .
J( nferensen hen.1 täller, att varje sjöfart medlem av Internationella arbets
organisationen måtte taga under övervägande följande principer och regler
m d av eende å anordnandet av utbHdni n rr till :,jötjänst och på anmodan av
styl'clsen för Internationella arbetsbyrån lämna by1·ån redogörelse för de åt
gärd r, om vidtagit i s fte att bringa dem j tillfönpninrt.
1 . D n verksamhet, om i varje land utövas av offentliga o h enskilda in
sti tutioner för yrke utbi ldniucr av sjömän, bör, med bibehållande av fritt
ttlrymm för initiativ och anpa snin • med hänsyn till landet växlande sjö
farts- och lokala förhållanoen, amol'(foas och utbygga efler en allmän plan
med ·yfte a t t väc1rn intresse för jöfarten och göra sjöman yrket t illdragande.
2. D nna plan bör utarbeta under häns nstagande till :
< ) jöf lket yrl-e intressen amt kul tu rella och moraliska behov;
b) sjöfartsnäringens behov av ar] et. kraft med sär ·kilt aktgivande å
förändl'ingar i fråga om teknik och arhet metoder amt å utvecklin"S
teuden en på arb tsmarknad.en ;
c) allmänna ekonomis! a och sociala intressen.
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3. Utbildningsinstitutionernas verksamhet bör samordnas och utbyggas
efter nationella linjer under systematiskt samarbete mellan de riks- och lo 
kalmyndigheter, som syssla med de i föregl ende punkt nämnda frågorna,
samt redarnas och sjöfolkets organisationer.
4. Där utbildningsplanen omfattar kurser för ungdom i skolor i land eller
å skolskepp före den första anställningen till sjöss, bör dylik u tbildning vara
tillgänglig såväl för dem, som önska tjänstgöra i manskapsställning, som
för dem, som ämna utbilda sig till befäl.
Ålder och randra inh·ädesvill.kor samt kursplaner för den förberedande
sjömansutbildningen böra avpassas m ed hänsyn till avgångsålder och utbild
ningsgån , vid landet skolor.
Undervi ningen vid den förberedande sjömansutbildningen bör i lämp
lig mån omf< tta .allmän.bildande älnnen, och sänskild uppmärksamhet bör
ägnas elevernas hälsa samt deras fysiska fostran.
5 . Atgärder böra vidtagas för an01·dnande av kurser för personer, som
önska uppfriska och förkovra ina färdigheter och kunskaper i yrket, för
värva specialutbildning eller kvalificera sig för befordran.
Dessa kurser böra jämväl omfatta korrespondenskurser, särskilt an
passade för dem, som redan äro till sjöss.
6. Sär kilt bör ftersträvas att, såvitt möjligt, icke någon, som önskar gå
till sjöss eller vinna den befordran hans förmåga medger, skall hindras
därifrån på grund av sina egna eller föräldrarnas ekonomiska omständig
heter.
För att befordra "enomförandet av denna princip bör man uppmuntra
till utdelning av tipendier och understöd, nedsättning av skolavgifter, med
ivande av sludieledighet med bibehållen hyra, underlättande av lån eller
inköp till billigt pris av böcker och instnm1e11t samt anordnande av korres
ponden kur er.
7. Atgär:der böra vidtagas för att Lillh-a nd:a.hålla föräldrar, skolor, an tal
ter för yrkesrådgivning, arbetsförmedlingar och andra institutioner amt
sjöfolk upplysningar angående villkoren för erhållande av sjömansutbild
ning samt om de möjligh ter, som tå till buds härför, och de fördelar,
som erbjuda sig för den, som begagnar sig därav, framtida anställningsmöj
ligheter däri inbegripna.
Säl· kilt nu befalle publicerandet av officiella förteckningar över en
skilda institutioner, om an e tilliredsstäUande med avseende å utrustning,
praktisk och teoretisk undetvisning, organisation och elevavgifter.
8. Ökning av möjligheterna. till fortsatt yrkesutbildning och allmänbild
ning under tjänstgörin,g till sjöss bör befo1xlras genom :
a) fartygeus utru tning med bibliotek samt undervisnings. och un
d rhållningsfilmer;
b) inrättande ·av korrespondenskurser;
c) u lsändande av peciella radioprogram.
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