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under vilkas inseende läkarundersökningarna utföras, och de myndigheter,
som ha att besluta rörande arbetstillstånd för barn och minderåriga samt
övervaka deras arbetsförhållanden.
V.

Tillämpningsmetoder.

13. För att ernå recrelbunden läkanmdersökning för utrönande av lämp
lighet för arbetsanställning, i vad avser bam och minderåtiga, vilka av ett in
dustriellt eller icke-industriellt företag sysselsättas antingen inom företagets
lokaler eller i an lutning till dess verk amhet, böra arbet civarna åläggas att
underrätta vis angiven myndighet om varje an tä.llning av u11ga arbetare,
villca på grund av sin ålder äro kyldiga undergå föreskriven läkarunder. ök
ning.
Denna myndighet bör vara
a) antingen den offentliga medicinska institution, som har sig anförtrodd
under. ökningens verkställande och förvarandet av undersökningsjournalerna;
b) eller den myndicrhet, som har att på grundval av undersökningen be
vilja vederbörligt arbetstillstånd.
14. För att uppnå regelbunden läkarundersökning för utrönande av lämp
lighet för arbetsanställning, i vad avser barn och minderåriga, vilka syssel
sättas för egen eller föräldrars räkning med ambulerande handel eller annan
verksamhet, om bedrives å allmän plats,
a) böra sådana arbetare, tillhörande de årsklasser, för vilka läkarunder
sökning är obligatorisk, åläggas att anskaffa individu.ellt tillstånd bevis, vilket
om möjligt '.bör utfärdas av inslitution, underställd myndigheten för arbets
frågqr, och grundas på intyg om lämplighet för arbetsanställning samt årli
gen förnyas på gnmdval av efterundersölmincrens re ultat; tillstånd beviset
bör vara försett med ordningsnummer. amt fotografi eller nanmteckiuna eller
annan identifieringsanordning ävensom innehålla uppgifter om
innehavaren namn, ålder och bo tadsadress;
föräldrarnas namn och bostad adress samt uppgift om att de medgivit bar
net eller den minderårige att ä"na sig åt den sysselsättning beviset avser;
resultaten av läkarunder ökningen vid anställningens början samt av efter
underspkning;
b) bör innehavru·en av ovannämnda !illståndsbevis åläggas att bära ett syn7
ligt märke, försett med samma ordningsuummer som beviset;
c} bör näxa amarbete åvägabringas mellan de yrkesinspektionsmyndigbe
ter, som ha att öva ti1lsyn å ]agstiftnincrens efterlevnad, samt lokala myndig
heter, särskilt polismyndigheter, i syfte att uppnå recrelbunden kontroll över
handlingarna rörande de ambulerande unga arbetarna ävensom däröver, att
dessa handlingar åro i överensstämmelse med föreskrifterna angående läkar
unclersöknincr för utrönaude av lämplighet för arbete.
Bilaga D.

Konvention (nr 79) angående begränsning av nattarbete för barn och
minderåriga i icke-industriell verksamhet.
Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens,
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats till
Montreal och där samlats den 19 september 1946 till sitt tjugunionde
sammanträde
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och beslutat antaga vis a förslag ang· ende begränsning av nattarbete
för barn och minderåriga i icke-indu lriell verksamh t, vilken fråga ju.
be 'ripes uuder t redje punkten på sammanh·äclets da0 ordJ1iJ1g
·amt besluta t, att cles a förslag sl·ola taga form av en i n temationell
konvention,
antage1· denna den nionde dagen i oktober månad år niltonhundrafyrtiosex
följande konvention vilken . kall benämna · , konventionen angående minder
åri as nullal'b · te (icke-industriell verl samhet) , 1 946» fNight Work of Young
Person (Non-lndu trial O cupalions) Conven lion 19461 .
Del I.

Allmänna bestämmelser.

Artikel 1 .

1. Denna konvenl iou äger tillämpning å barn och minderåriga, anställda
mot avlöning i icke-indu trielll arbete eller sysselsatta direkt eller indirekt i
förvärvssyfte med dyliltt arbete.
2. Vid tillämpningen av denna konven tion skall såsom -» icke-indust riellt
arbete» anses allt arbete u tom det, som av vederbörande myndighet hän förts
till indusll·iell t arbete, jordbruksarbet ller a1·bete ombord å fartyg.
3. Ved rl örande myndighel skall fastställa gränsen mellan icke-indu td
ellt arbete å ena sidan och å den andra indusli-ieHt arbete, jordbruksarbet
och arlJete ombord å fa1·lyg.
4. Den nationella lagslifi11iJlgen m:'.i från tillämpningen av denna konven
tion undantaga
a) husligt arbete i en kilda hnshåH ;
b) familjeför tag, i vilka ndast föräldrarna och deras barn eller mynd
Iinaar äro sysselsatta för såvitt arbetet anses icke vara skadligt, m.enligt eller
farligt för barnen eller de minderåri:m.
Artikel 2.

1 . Barn und r fjorton år som anvåndas till heltids- eller deltidsarbel.
samt m inderåt·iga över fjorton åt-, vilka allljämt äro w1derkastade hel skol
plikt, må icke sysselsättas eller utfö ra arbete nattetid under en sammanhäng
ande tidrymd av minst fjorton tinunar varje dy"n, vari k all ingå tiden mel
lan klockan 20 och klockan 8.
2. Där de lokala förhållandena så påkalla, må i den nationella lagstift
ning n nu nämnda tidrymd r iittas med en tidrymd av tolv timmar, vilken
dock icke f· r börja . enar än 1'1oc;kan 20.80 och icke sluta tidigare än kloc
kan 6.
Artikel 3.
1 . Barn över fjorton år, vilka icke längre äro underkastade hel skolplikt,
samt minderåriga u nder aderton må icke sysselsättas eller utföra arbete natte:
tid under en sammanhängande tidrymd av minst tolv timmar varje dygn, van
skall ingå t iden mellan klockan 22 och klockan 6.
2. När särskilda omständigheter föreJinga med av eende på viss verl�sam
hetsgren e11er vi t geografiskt områ.d , skall likväl vederböran de mynd 1gl� el
efler hörande a vederbörande arbetsgivare- och arbetareor •ani sationer aga
besluta att i fråga om barn och m inderåriga, sy selsalla inom nämnda v __riv
samhetsgren eller område, liden mellan klockan 23 och k lockan 7 inå rsat ta
tiden mellan klockan 22 och klockan 6.
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Artikel 4.

1 . I länder, där på grund av klimatet arbete under dagen är särskilt an
strängande, må vilotiden under natten göras kortare än som föreskrivits i ovan
nämnda artiklar, för såvitt motsvarande vilotid beredes under dagen.
2. Då med hänsyn till särskilt allvarliga förhållanden det allmänna intres
set så kräver, må förbudet mot nattarbete genom beslut av regeringen kunna
upphävas beträffande minderåriga, som fyllt sexton år.
3. Den nationella lagis-tif.tlllingen må uppdraga åt Lämplig myndighet att
tillfälligtvis länu11a minderåriga, som fyllt s-exton år, 1individueHa tillstånd ,att
al'beta nattetid, näir yrlrnS'lltbildningen på grund av itvingiande skäl så kräver;
den dagili,gia viloHden må dock i sådant fall icke understiga elva på varand;r-a
följ,ande timmar.
Artikel 5.

1 . Den nationella lagstiftningen må uppdraga åt lämpHg myndighet att
läml1Ja barn och minde1-ådga under ade1�ton år individuella tiillstån<l att natte
tid medverka såsom afltister v,id offentlig unde:rhållning eller såsom skåde
spelaire vid filminspelning.
2. I den nationella lagstiftningen skaU fastställas mirnimiåldern för be
vilj1andet av dylikt tiHstånd.
3. Sådant tillstånd må icke lämnas, då underhål:lrungen eller filminspel
Illingien på grund av sin beslmffenhe1 eller de förhåHanden, under vilk,a den
försigigår, kan medföra r,i-sk för ba,r:nets eller den minderåvige:s liv, hä,l1s-a eller
moral.
4. Vid beviljilll!det av tiHlS>tånd skola följande villkor gälla
,a) arbetstiden må 1icke uhstråckas över midna:tt;
b) noggranna föreskrifter skola meddelas för att skydda barnets eller den
minderå;ri,gies häilsa och moml, tillförsäkria vederbömnde god hehandling samt
undvika störningar ii skolarbetet;
c) barnet eller den minderårige skall beredas en sammanhängande vilo
period ,av minst fjorton timmar.
Artikel 6.
1. För att uppnå ·en effektiv ti-111-ämpnin,g av förevarande konventJl on sik.all
den nationella lagstiftningen
a) innehållia bes>tämmels er om offentlig inspektiion och övervakning, an
passad efter förhållian<lena inom de olika verksamhetsgren.ar, konventionen
omfattarb) åfägg,a varje a1·betsgiva'l."e at föra en förteckning eller håUa officiella
handlingar tillgängliga i1mehå.J..l�a nde uppgift om nianm, födelsclk och födelse
dag beträffande alla av honom syssel lha peJrJSoneo: undel' aderlon åir även
som om dess•as· 'frrbet :tid-; i lirngia om ba,rn och minderåriga, som utföra ar
bete _å a.Umän pliat , slmll förteckningen eller handlingarna utvisa den ar
b.e,t tid,
som öve1�emskommits i arbet:s•a vtalet;
_c) för . krlv-a lämpliga -:m
: ordningau: för i dentifiering och övervakning av
11� nd erå 1;,ga und 1· aderton år villm ärn syssel,satta för egen eller annans
_
räJunng 1 ve1k a mhot som bedrives å allmän pla,ts ;
d) Stia•d:{,,11a på följder för arbetsg.ivru:-e eller andra vuxna per;soner, som äro
an 1/atigra för överträdelse av för kn.ifterna i nämnda lagstiiftning.
de
�rt, som å-rligren kahl avgiy,�s �nligt artike_l 22 i !.ntematio
_ � orap.p
.n e k, !arbets
,rgams-a _ onen
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all lagstiftning, varigenom förasikriftema i denna konvention förverkligas,
och sårrskilt om
ia) ,den tidrymd, va1'llled den i artikel 2 mom. 1 föreskrivna tiden med stöd
av mom. 2 sa-mina �rtikel, må hava ersia.tts;
b) den omfarttnii.nig, viari bestiimme1serna i rurtikel 3 mom. 2 tagils i a11S!J)rå k;
c) ,de myndigheter, som, med stöd av bestämmelserna i a11tik l 5 mom. 1
ägt bevilja indivtiduella tillstånd, .samt den minimiåMer, som i enli"het med
bestämmel ema i n1.om. 2 sammia ,artikel fäststäUts för bev-ilj,andet av , dylik t
tiUstånd.
Del IL

Särskilda bestämmelser för vissa länder.

Artikel 7.
1 . Vade medlem, . om för.e an.La:gandet av fag.stiftnina-, vadgenom ·ratifi
ceiung av denna konventi on möjli�.gjordes, s,a.knade för krif1t:er om l:>e,,,ct:rän nmg av ba.v1 och minideråirig, nal•lmbele i nom icke-htdustråell verksam.het,
ägei· a t t et1om f'rklaring i anslutning till ratifikationen, er ä l ta den i artikel
3 föresforivna ål,de:rn av a:denton år med en lifigre åldersgil'åns, dock i inliet
fall lä"re ä n sexton åir.
2. Varje medlem, som avgivit en dylik förklaring, må, näd1elst -den så
ÖMkar, återita,ga densanun,a genom en ny förkil.a:ring.
3. Vai-j,e medlem, beti,ä.ffande vå,1-ken en jämlikt mani. 1 i denJ1-a artikel
avgiven förklaring är · k'liaft, skall i sina ådi·ga r.a:pporter rörande LiUämp
nin,geu av denna kon\'enrbion ,nn,giva i "Wld mån frams-teg "'jorl.S i syfte au
upp nå n full-ständig t iltfuupnin"' av konvenrlionen.
1

Artikel B.
. 1 . Bersrt1än1111 1-serna i del I av denna konvention ·kola .i .l>rå.ga. om I ndien
ä,ga tiLlämpning n1 d följande jämlmin-g.aT :
a) nämnda bes-tämm �er ä,g,a IJ.ilJ. ämpnin,g al-la de områ<l,en, beträffan de
viilka. -den indi k.a liagstiftan:de försiamlången äger k.ompel·ens ,att bringa den1.
i tillämpning·;
b) vederbörande ouynctiighet må från konventionens tillämpni111g undantaga
barn och minderåri:ga ,anställda i företag, dälf mindre än tjugu personer syselsät�as;
c) artikel 2 i konvenibion-en äger tiUämpnmg å barn under tolv år, vilka
må · använid-as tiill l1elti.d - eHer deltid<S-aTbete, samt å barn över tolv år, vilka
äro · W1de1'1k.lai9tade hel kolplikt;
d) rurtikel 3 i kon'Vlenlionen å!g-er tihlämpnirug å ba.•m öv r tol'V år, vHka icke
iiTo undei:kaistade hel skolplikt, san1it å minderåriga under femton år;
e) de undan,ta,g, , om medg,iV'a i a.rbi.kel 4 mo,ru. 2 cb 3, gäUa minder
årigia, som fyMt fjorton år;
f) artikel 5 -äger tillämpning å barn och minderåriga, som ioke fyllt fem
ton år.
2. He.sbä,mmel,serll'a i mom. 1 -av idenn,a artikel skola ikunnia ändra� med
faktta"ande av följande tillviiigagån,gs&ätt:
a) In<ternaliionellla a.rbel;s'lronferensen må vid varje siammanträde, å vars
dagordning dylik fira,ga blivit uppförd, med två tredjedels maJoritetl antaga
föttsda1g till -änch'ling av mom. 1 i förev.a:l'ande nrtikel;
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b) varje sådant förslag tiU ändring ska,11 inom loppet ,av ett år eller, om
sårskri.ldia omständigheter föreiligiga, inom aderton månader från avsll\ltandet
av konferensens sammanträde underställas den eller de myndigheter i Indien,
till vilkas kompetensområde frågan hör, för stiftande av lag eller vidtagande
av andra åtgärder;
c) Indiens officielrla ratifUm:tion av 'illllddngen kommer, såvida vederbö
rande myncfi.ghet e1ler myndighetier lämna s.Ht 'Samtycke dårtil:l, att delgivas
Internationella ,arbetsbyråns generaldirektör för att ,a,v honom ,registrera:s;
d) så snart dylikt förslag til1 ändring ratificerats av Indien, träder -änd
ringen i kraft.
Del III.

Slutartiklar.
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D enna konvention skall ioke i nå,got avseende inverka på lag, skil.iedom,
sedvänjra eller avtal mellan arbetsgivare och arbet.aTe, viari.genom förmån
ligare villkor fastsrtäUas än de, lSOIIll föreskrivas i konventionen.
Artikel 10.
De officiella ratifikationerna av denna konvention skola delgiv,a:s Interna
tionellta arbetsbyråns generaldirekitör och registreras av honom.
Artikel 1 1.
1 . Denna konvention ä·r bindande •a:11ernast för de medlemma·r av Interna
tionella arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer regish·erats av generalcli
rektören.
2. Den träder d. kmfrt: tolv månader efter det två medlemm:a'l·s ratifikatio
ner r-eg,istrera16 av generaldineiktören.
3. Därefter träder denna konvention i k:mft för varje medlem tolv måna
der efter den dag, då dess ratifikation registrerats.
Artikel 12.
1. Varje medlem, som raitificerat dienn:a konvention, kan, sedan tio år för
flutit från den tidpuniM, då konventionen först trädde i kraft, uppsäga d n
samm:a genom skrivelse, som delgtlves Internatåonell:a arbets.by.dins "eneral
dkektör för regii:s.trering. Uppsägningen träder icke i kraft förrän ett år efter
det den regisrtreir.a:ts.
2 . Varje medle111,, oro ratificeral denna konvention och icke inom ett år
efter utgång n av den i föregående moment nrfönncla tioårsperioden gör bruk
a·v den i denna airlikel stadgade up,plS'ämn,g�rätten, skaU varia bunden för en
ny period av rtio å!r och kan dti-reft-er, med iak,tta.g.ande av de i denna artikel
f?'reskrivJJa viiUkoren, up-psäa,a konventionen vid utgån,,oien ·av ,na1·je följande
liOå'tlSi})eriod.
Artikel 1 3.
1 . Internationellia ai·betsbyråns generaldirektör skall underrätta samtliga
m ?'��a·r av Internationella , arbetsorganiisationen om registreringen av a11a
l'ahfi k aLioner och upps-fömingar, vilka delgivits honom av orgaruisaitionens
Dlle<IlemanaT.
1
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2. Då g neralclirektfö,en underrättar orgianisationens medlemmar om re
gi tn· ringen av elen andra ratifikationen ,i ordningen, som d JgivHs honom
har ltan au fä. la medlemmarnas uppmärksamhet på den cla-o-, då kon.v Jlltio
nen f.riicler i kraft .
Artikel 14.
fotemia.Lione.Ua arbetsbyrån generaldirektör kall, för reg.is•lrerin.g jäinlikl
a;rlikel 1 0 2 av Förenta Naillonernas- stadga. länma För nfa Na.Uonernas gene
ra� ekretera,re fuUständiga tt'l>J}ly nin,g.a r m varje ,,'ltil'fäa llion och uppS'ä «
ninio-, som a, h nom registrerai�s i nli,ghet med b ·"Hi!tn mel erna ii för-egftende
artiklm·.
Artikel 1 5.
Vid utg-ån.gen av varj,e tid.rymd av Lio åir, räknat från denna konv·enlion
1kraftträdan,de, ka.J.1 I nteniationelilia a•rbe byråns styre! · föl."elägga Inter
lW.'tioneU.a arbetsorganisa tionen ,allmänna konfer oo en redogörel,se för kon
venbionens ti1Jä.m pning och tag1\ under överväg-ande, hm:uvåda anledruing fö
rehlg,n'er att på konferens- ns- dagor<lning uppföra frågan om dess rev:isiou, h ll
eller delvis.
Artikel 16.
1. I fall konferensen kuJ,I,e antncra en ny konvention, innebä1-ande revi
ion, helt eller d lvis, av föreva.1ian.de konvention, och d n nya konventionen
icke föresk-ri,ver annat,
a) ska.Il en medJ,ems ralti.f4.ka·tion .av den n:y , revidera-de kon:ventionen,
för ·åv1tL denl1'a trätt ri. kraft, ipso jure med.föra omedelbar uppsägning a:v
fö1 eva.rande k.011ve11tion, u t,an l1inrder av vad i art.i.kel 1 2 härr ovan sta,dg,a ;
b.) sk-a ll från <len dag, då den nya, revid�"l·ade konventionen träder i k:raft,
förevruriande konvention icke längrre kunna ratificera av medlemmam·a .
2. Förev<a'l:ande konve:n tåon k,al.J. likväl förbliv,a gällande til:l form o h
lnnebå:11 för d medlemmar, . om mlific rat densamma och icke ratifice1 a
de.n nya, r :viderade konventionen.
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Artikel 1 7 .
De engelska och franska texterna till denna konvention skola båda äga
vitsord.
Bilaga E.

Rekommendation (nr 80) angående begränsning av barns och minder·
årigas nattarbete i icke-industriell verksamhet.
Interna'1:ionella arbet 01·gani ationens allmänna konferens,
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats till
Montreal och där s,amlats den 1 9 september 1946 till sitt tjugunionde
sammanträde
och beslutat ranlaga vi a förslaa anaående begränsning ,av nattarb � t
för bam ocl1 minderåriga i icke-industri 11 verksamhet, vilken fråga m
begripes under tredje punklen på sammanträdets dactordning,
samt beslutat antaga en konv ntion .i ämnet även om att komple tle1· a
nämnda konven•tion med en rekommendation,
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antager denna den nionde dagen i oktober månad å r nitt0r hundrafyrtiosex
följande rekommendation, vilken sk,all benämnas » rekommendationen angå
ende minderåriga·s nattarbete (icke-industriell verksamhet) , 1946» [Night
Work of Young Persons (Non-Indus trial Occupations) Recommendation,
1946] .
Med hänsyn till att konventionen angående minderårigas nattarbete (icke
industriell verksamhet) , 1946, fastställer grunderna för en lagstiftning till
skydd mot de med nattm:hete i icke-industriell verksamhet förbundna risker
na, i vilken verksamhet ett s·tort antal unga arbetare äro sysselsatta,
med hänsyn till att konventionen i betraktande av de skiftande sysselsätt
ningar, å vilka dess bestämmelser äga tillämpning, samt de växlande sed
vänjor och särskilda förhållanden, som råda i olika länder, visserligen b erett
den nationella lagstiftningen möjligheter till anpassning vid förverkligandet
av de i konventionen faststäl!da normerna, men det icke desto mindre är
önskvärt att säkerstäUa en så enhetlig tillämpning som möjligt av konven
tionen, och
då det tillika är önskvärt, att hänsyn tages till vissa tillämpningsmetoder,
som befunnits giva tillfredsställande resultat och följaktligen kunna tjäna
organisationens medlemmar till vägledning,
förordar konferensen, att medlemmarna skola, så snart omständigheterna
det medgiva, tillämpa följande bestämmelser samt, i enlighet med vad Inter
nationella arbetsbyråns styrelse därom må komma att besluta, tillhandahålla
arbetsbyrån upplysningar angående härutinnan vidtagna åtgärder.
I.

Tillämpningsområde.

1. Föreskrifterna i konventionen angående minderårigas nattarbete (icke
industriell verksamhet) , 1946, böra tillämpas på allt arbete, som bedrives
inom eller i anslutning till följande företag och inrättningar, offentliga eller
enskilda, nämligen
a) handelsföretag, däri inbegripna dessas avdelningar för hemtransport av
varor till kunderna ;
b) post, telefon, telegraf och radio, distributionstjänsten inbegripen ;
c) företag och förvaltningsavdelningar, vilkas personal sysselsättes huvud
sakligen med kontorsarbete;
d) tidningsföretag (redaktion, distribution, hembärning samt lösnummer
försäljning å allmän plats) ;
e) hotell, p ensionat, restauranger, klubbar, kafeer och andra serverings
s·tällen ;
f) anstalter för behandling och vård av sjuka och vanföra samt ålder
domshem och barnhem ;
g) teatrar och offentliga nöjesetablissement;
h) ambulerande handel, utbjudande av varor av alla slag ävensom varje
annan verksamhet, som utövas å allmän plats ;
i) arbete, sysselsättning eller verksamhet i övrigt, som icke är att hän
föra till industri, jordbruk, fiske eller !>jöfart.
2. Utan att detta skall inkräkt a på den frihet konvention..-m angående min
deråri ga naHa:rbete (icke-jndustd n vt!l'ksamhet) , 1 946, lämnat medlemmar
na att från konventionens tillämpning undantaga avlönat arbete i enskilt
hushåll samt, i den mån rbetct bcl'u nnits icke vara menligi eller farligt för
l?_? 1:�1 c t s e l ler den mind rårig häls,a,, anS'tällning i familjeföretag, vari endast
!oral drar och deras barn eller myndlingar ä ro sysselsatta, riktas medlem
marnai; up pmärksamhet på önskvärdheten av
Bihang till riksdag ens pl'Otolrnll 1947. 1 saml. Nr 240.
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a) al1: lämpliga la 0stiftnings- och administrativa åtgärde1 vidtagas i syfte
al1t begränsa nattarbetet för såda11a bam och minderåriga under aderton år,
som äro sysselsatta i hu håll arbete i en kilda hem ;
b) alt tillämprungeu av för kriftema om begränsning av n attarbete i
icke-indu l riell verk. amhet u tst räck
till att omfatta alla i förvärvssyfte
bedrivna företag oav ett förefin tliga läktskapsförhållanden mellan dem, som
d'äri ys elsättas.
II. Anställning i samband med offentlig underhållning.

3. När de Jokala myndigheterna med sLöd a:v be tämmeJserna i artikel 5
i konventionen angående minderfö,igas nattarbete ( icke-industriell verksam
hel) , 1 946, bemyndigat a t t Jämna barn och m faderåri"a individuella tiUtånd alt nalrtetid medverka såsom artister vid offentlig underhållning eller
såsom skådespelare vid filmin pelning, bör åt överordnad myndighet upp
dragas att övervaka tillståndsgivningen ho vilken myndighet t illika besvär
skall kunna anföras över såväl avslag å framställning om tills tånd som vill
kor i samband med tHlslånds b viljande.
4. TiUstånd böt� avse begränsad tid och förses med de förbehåll i övrigt,
om i varje sär kilt fall må ei-forclra till skydd för barnet eller den minder
årige.
5. Tillstånd bör föl' barn under fjorton tlx utfärda endast i undantagsfall,
när så med hänsyn till yrkesutbildning eller barnet särskilda anlag finnes
böra ske, därvid följande villkor böra uppställas :
a) liUstånd bör som 1·eael icke ulfät'das för annan än elev vid teater- eller
musikskola;
b) nattarbetet bör i möjliga le mån begränsas till tre kvällar i veckan eller
till genom nittJiat tre kvällar i vecka.11, räknat för en längre tidsperiod;
c) arbetet bör slu•la klockan 22, där icke en sammanhängande viloperiod
om sexton timmar är med.given .
Ill.

Övervakning.

6.
nder fortsatt iakt tagande a� den grundsats, om kommi t till uttryck
i mom nt 1 2 av den år 1 923 anlagna rekommendat ionen ancråencle 3 rkesin
spel lion, enligt vilken in pektionspersonalen bör inne.fat ta såväl kvinnor
som män med samma befogenheter och åligganden och med sannm-t myn
dighet, hör hänsyn tagas t i11 erfarenheten inom vi. ·a Jänd·e r, viJka funnit det
särskil t ändamål enlig alt å t kvhmliga inspektörer anförtro övervakning n
av lagstiftningen till skydd för unga arbetare.
7. Förutom åt den vanliga övervalc-ningen av efterlevnaden av lagst1fl
ningen till kydd fö · unga arb Lare bör, i syft alt uppnå en effeMiv tillämp
ning ,av bestämmels rna i konven tionen angående in:indedriga na ttarbet
(icke-induslriell verksamhet) , 1 946, å sådnn icke-industriell verk a�het, som
bedrives i en mån°fald små och prid<la företag, är. k ild uppmrirksamh__'t
·ägnas uppgivna fall av överlrädel e, ilka anmält av allmänh ten ; framf ,.
a1lL böra o medclbant åtgärder vidl:a ..,a , när klagomål anförts :w barn I s
eller den m inderåriges föräldra1·.
8. Vid be tämmandet av den officiella handling arbetsgivn �· n nhgl lag
k all ha att t illhandahålla i och för inspektionsmyndigheten Lill yn å n� r�
levnaden av bestämmelserna om begrän ning a nattarbete, är det "nskv nrt
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att de fördelar arbetstillstånd och arbetsbok erbjuda vederbörligen beaktas ;
dessa handlingar, som måste utfärdas eller officiellt stämplas vid varje om
byte av anställning, äro nämligen ägnade att underlätta identifieringen av
den unge arbetaren samt angiva dtmnes ålder och de för honom fastställda
arbetsvillkoren, arbetstiden däri inbegripen.
9. 1) För att underlätrta inspektionsmyndighetens identifiering av unga ar 
betare utan fast arbetsplats, vilka skyddas av lagstiftningen angående natt
arbete,
a) �kola sådana _unga arbetare, som utföra arbete mot avlöning, medföra
handling - dock icke handling, som är avsedd att förvaras av arbetsoiva
ren - samt bära igenkänningsmärke, som möjliggör deras identifiering"' un
der arbete utom företaget;
b) skola sådana unga arbetare, som arbeta för egen eller föräldrars räk
ning, för möjliggörande av identifiering medföra den handling, varigenom
tillstånd lämnats till arbetet, samt bära igenkänningsmärke.
2) Unga arbetare under aderton år utan fast arbetsplats böra förses med
arbetstillstånd eller individuellt tillståndshevis, innehållande
a) uppgift om barnets eller den minderåriges namn, ålder och bostadsadress ;
b) barnets eller den minderåriges fotografi eller namnteckning eller annat
identifieringstecken ävensom nummer å arbetstillstånd eller tiUståndsbevis;
c) om barnet eller den minderårige är anställd mot avlöning, uppg'ift om
a·rbetsgivarens namn och adress samt om arbetstiden ;
d) om barnet eller den minderårige utför arbete för egen eller föräldrars
räkning, uppgift om de sistnämndas namn och bosfadsadress ävensom deras
medgivande till arbetet.
3) Arbetstillstånd eller individuellt tillståndsbevis bör lämpligen utfärdas
av institution, underställd myndigheten för arbetsfrågor.
4) Unga arbetare utan fast arbetsplats böra vara skyldiga att fullt synligt
bäTa märket med numret på arbetstillstånd eller tillståndsbevis.
5) Fullständig samverkan bör åvägabringas mellan de lokala myndighe
terna, särskilt vederbörande polismyndighet, och undervisnings- och barna
vårdsmyndigheterna å ena sidan samt inspektionsmyndigheten å andra sidan,
i och för tryggande av såväl övervakningen av arbetstiden för unga arbetare
utan fast arbetsplats som tillämpningen av lagstiftningen angående natt
arbete.
6) Det rättsliga ansvaret för överträdelse av lagstiftningen åvilar arbets
givaren särskilt i sådana fall då den fordrade arbetsprestationen frams•tår så
som oskälig i förhållande till den tid, som inom ramen för den tillåtna ar
betstiden står till förfogande för arbetets utförande; arbetsgivaren hör här
vid, om han vidtagit alla tillbörliga försiktighetsåtgärder till förebyggande
av överträdelsen, beredas tillfälle visa, att han varit i god tro.
7) Om arbetet utföres för föräldrars räkning eller med deras medgivande,
höra dessa eHer föregående varning göras lagligen ansvariga för överträdel
se av lagstiftningen.
Bilaga F.

Resolutioner.
1 . Resolution angående skyndsam ratificering av Akt av år 1946 angå
eucte ändringar i Internationella arbetsorganisationens stadga samt av 1946
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:l rs konvention an.,.åeude revi ion av slutartiklarna, vilka antagits av Inter�
l ionella arhetskonferen en vid dess 29 :e sammanträde.
2. Resolu tion angående övergångsbestämmelser, att tillämpas till dess Akt
av år 1 946 angående ä ndringar i In t rnationella arbetsorganisationens stadga
l rä l t i kraft.
3. Re olulion angående antagande av budget för 29:e budgetåret, 1947,
och angående fördeln in"' av u tgifterna för år 1947 på olika medlemsstater.
4. Resolution angåend an tagandet av reviderad stadga för den admi
n:i ·l::l:a tiva domstolen.
5. Resolution angåoude förlängning av förordnandet på ytterligare tre år
för 1 clamöterna i den administrativa domstolen.
6. Resolttlion · angående antagandet av ett reviderat tjäns.tepensionsregle
men t .
7 . Re olution genom vilken arbetskonferensen utser l edamöter av tjänste
pensionskassaus s tyrel e.
8. Resolution angående avgifterna till p nsionsfonden under åx 1 947.
9. Resolu tion, enligt vilken till arbet byråns tyrelse för vidare övervä
crancle hiinskjules n p reföninär text till konvention angående Internationella
arbet:sorga11i ·ationens privilegier och immuniteter, med bilaga.
10. Re olution angående u tsträckning av läkarbe ·iktning till a t t omfa tta
unga jo, rdbrnksarb t-are.
1 1 . Resolution angående avska fan et av tvångs- eller obligatoriskt ar
I ete.
12. Resolution oenom vilken vi. sa frågor berörande icke-självständiga
områden uppföras på dagordningen för Internationella arbetskonferensens
nästkommande allmänna sammanträde.
13. H.e olution, i vilken arbet byråns styrelse uppmanas vidtaga vissa åt
gärder beträffande socialpoiitiken i icke- jälv tändiga områden och bland
annat överväga möjligheterna till upprättande av ett regionalt kontor för den
afrikanska kontinenten.
1 4. Resolution angående ocialpoliti k minimistandard för den infödda
befolkningen i självstyrande områden.
1 5 . Resolution, i v ilken konferensen hyllar krigets offer.
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