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tillämpnina av gällande be lämmel r, s m hånföra sig trn aThet förh· Han
den och skydd för arbetare, s ·selsalta med arbete vid ådana företag, 

förordar kouferen en, att varje medlem, så snart förhållandena i varje 
enskilt land det medgi a, tillämpar följande be tänunelser samt till Interna
tionella arbet byi·ån i enlighet med vad ·t r l en därom må komma att 
före kriva insänder i-edogörel ·er angående de åte1ärder, om vidtagits för att 
genomföra desamma. 

Va1·je medlem av lnlernationella arbetsoraanisationen bör tills , all före
tag, vilka vederbörande myndiahet fömer vai-a alt hänföra till gruv- Uer 
lran portföretag, bliva föremål för övervakning av lämpliga arbetsin ·pel·
tionsorgan i s fte att ti·ygga eftei-levnadcn av gälhmde förfaltuingsföre
skrifter angående arbetsförhållanden ch kyd<l för arbetare i dera arbete. 

Bilaga D. 

Konvention (nr 82) angående socialpolitik inom områden belägna. 
utanför moderlandet. 

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens, 
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats till Ge

neve och där samlats den 19 juni 1947 till sitt trettionde sammanträde 
och beslutat antaga vissa förslag angående socialpolitik inom områden be

lägna utanför moderlandet, vilken fråga inbegripes under den tredje punkten 
på sammanträdets dagordning, 

samt beslutat, att dessa förslag skola taga form av en internationell kon-
vention, 

antager denna den elfte dagen i juli månad år nittonhundrafyrtiosju följand kon
vention ville n skall benämnas »konventionen angående socialp lilik (ulanföi· mo
derlandet belägna områden), 194 7» [Social Policy (Non-i\1elropolitnn 'l'erritories) 
Convention, 194 7]. 

Del I. Av konventionen härflytande förpliktelser. 

Artikel 1. 
1. Varje medlem av Internationella arhclsorganisa:lioncn, som ralificernr tlennn 

konvention förbinder sig att tillämpa i konventionen angivna politil· o h åtgärder 
på de omdl.den belägna utanför moderlandet, betriHfanrl vilJrn medlemmen bär 
eller ikUidet· sig ansvar däri inbegripet förvaltar. kapsomr, de, vars förvaltnfog 
medlemmen omhänderhar, med undantag för de i mom nten 2 och 3 av dennn 
artikel berörda områdena, under förutsättning dock av s:11nty ke av veder'böraudc 
områdes regering i frågor, som ligga inom oml'ådcts sjiilvbestämniugsrätl. 

2. Då det ämne, som behandlas i denna konvention, h Jt eller i huvudsak faller 
inom kompetensen för ett utanför modedandet beHiget områdes egna myndig
heter, kan den medlem som är ansvarig för ifrågavarande områdes internatio
nella förhinclelsei-, i samförstånd m d omr?idet regering till Internationella ar
betsbyräns generaldirektör insända Cörkla1·ing, i vifäen de i denna konvention in
la�nu förp1iklelserna godtagas på ifrö.gavarande områdes vägnar. 

3· Förklal'.ing, inn bärande att de i denna konvention intagna förpliktelserna 
{:lO<.ltaga ·, rn.å tillställas Internationella arbetsbyråns generaldirektör 
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a) av två eller flera medlemmar av organisationen med avseende å område, som 
står under deras gemensamma överhöghet ; eller 

b) av envar internationell myndighet med avseende å område, för vars förvalt
ning den jämlikt Förenta Nationernas stadga eller annorledes är ansvarig. 

Del II. Allmänna principer. 

Artikel 2. 

1. Den politik, som är avsedd att tillämpas inom områden belägna utanför mo
derlandet, skall i första hand syfta till befolkningens inom sådana områden välfärd 
och utveckling och till stärkande av dess förhoppningar om sociala framsteg. 

2. Den allmänna politiken skall utformas under vederbörligt hänsynstagande till 
dess återverkningar på befolkningens välfärd. 

Artikel 3. 

1. För att befol'dra ekonomiskt framlUskridande och sålunda fägga grunden föl' 
sociala framsteg skall allvarlir1t eftersträvas alt på internationell, re •ionaJ, oationell 
eller territoriell bas lärnna finansiellt och tekniskt stöd åt den lokala adminislra
tionen i syfte att främja den ekonomiska utvecklingen av områden belägna utanför 
moderlandet. 

2. De med dylik stödverksamhet förbundna villkoren skola innefatta sådan 
kontroll genom eller under samverkan med den lokala administrationen som är 
nödvändig för tryggm1det av befollrningens intressen, då det gäller uppdragandet 
av ril<Uiujer för elen ekonomiska utvecklingen och faststliJJaudet av de förhållan
den, noder vilka de i auslntnin" häräll vidtagna åtgärderna sl·o]a genomföras. 

3. Må.Jet för de ansvariga offentliga myndigheternas Jrnndlande skall vara att 
sörja för att erforderliga medel ställas till förfogande för tillhandahållande av 
offentligt eller privat kapital, eller bådadera, för sagda ändamål under vHlkor, 
som för befolkningen inom områden belägna utanför moderlandet medför avsett 
gagn. 

4. Då så erfordras skola internationella, regionala eller nationella åtgärder vid
tagas för uppnående av sådana hnndclsvillkor, att produktion på en hög effektivi
tetsnivå främjas och vidmakthållandct av en skälig levnadsstandard möjliggöres 
inom områden belägna utanför moderlandet. 

Artikel 4. 

Åtgärder skola vidtagas för att på lämpligt sätt, internationellt, regionalt, natio
nellt eller territoriellt, främja förbättringar beträffande albnän hälsovård, bostads
försörjning, folk.nä.ring, undervisning, barnavår I ,  kvinnans stiillning, arbetsvilJJ.or, 
ersättning till löntagare och sjiilvständiga företagare, skydd för migrerande arbe
tare, social trygghet, förvaltningsverksamhet samt produktionsförhåUaudena i an

mänhet. 
Artikel 5. 

Åtgärder skola vidtagas för alt väcka befolkningens inom 01.uråden belägna utan
för moderlandet intresse för och vinna dess meclvedcan vid förberedandet och 
genomförandet av socialt framstegsarb te, företrädesvis genom av befolkningen 
valda ombud, där så är lämpligt och möjligt. 
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Del 111. Höjande av levnadsstandarden. 

Artikel 6. 
Höjande av levnadsstandarden skall anses såsom främsta mål vid planlägg

ningen av den ekonomiska utvecklingen. 

Artikel 7. 
1. Lämpliga åtgärder skola vidtagas för att den ekonomiska utvecklingen skall 

bringas i harmoni med berörda samfälligheters sunda framåtskridande. 
2. Särskilt bör undvikas att splittra familjer och andra traditionella sociala en

heter genom 
a) ingående stndiwn av migrationens orsaker och verkningar samt lämpligt in

skrida11de, där sil. finnes påkallat ; 
b )  främjande av stadsplaneriug i områden, där den ekonomiska utvecklingen 

medför en koncentration av befolkningen ; 
c )  förhindrande och avskaffande av en alltför stark befolkningsanhopning i 

stadssamhällena;  
d )  förbättring av levnadsvillkoren på landsbygden och förläggande av lämp

liga industrier till sådana landsbygdsområden, där tillgången på arbetskraft så 
medgiver. 

Artikel 8. 
I syfte att öka produktionskapaciteten och förbättra den jordbrukandc befolk

ningens levnadsstandard skvla vederbörande myndigheter överväga följande åt
gärder : 

a) Ltndanröjande i möjligaste mån av orsakerna till kronisk skuldsättning; 
l> )  kontroll över att överlåtelse av  jordbnilt t i l l  icke-jordbrukare medgives endast 

i så.dana fall, då den överensstämmer med territoriets intresse; 
c )  kontroll genom lämplig lagstiftni 11g över äganderätten till  och brukandet av 

jord och andra naturtiJ lgängar för att trygga deras utnyttjande till befolkningens 
fronuna under vederbörligt beaktande av hävdvunna rätt igllelcr ; 

d) övervakning av arrende- och arl>etsvillkor för att tillförsäkra arrendatorer 
och arbetare högsta möjliga levnadsstandard och skälig andel i den vinst, som må 
föranledas av förbättringar i produktionsre nitat eller prisnivå ; 

e )  minskning av produl-tions- och distributionskostnader genom lämpliga åt
gärder, särskilt genom stöd vid grundandet och uppehållandet av producent- och 
konsl1menUrnoperativa sammanslutningar. 

Artikel 9. 
1. Åtgärder skola vidtagas fö1· att ti J lförsåkra självständiga företagare och lön

tagare sådana villkor, som sälta dem i stånd att genom egna insatser böja sin lev
nadsstaudard och som trygga uppehl\llandet av en minimilevnadsstandard, vilken 
CaststäUts genom officiella, i samråd med. de representativa arbetsgivar- och arbetar
organisati.onel'na utförda undersökningar av 1 vnadsvillkoren. 

2. Vid fastställandet av minimilevnadsslaudarden skall hänsyn tagas till sådana 
oundgängliga behov inom arbetarens familj som livsmedel och deras näringsvärde, 
bostad, kläder, sjukvård och undervisning. 

Del IV. Bestämmelser rörande migrerande arbetare. 

Artikel 10. 
Därest anställningsförhållandena påfordra, att arbetarna vistas utom hemorten, 

skall vid anställningsvillkvrens bestämmande hänsyn tagas till familjens nor
mala behov. 
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Artikel 11 .  

Därest inom ett område av ett utanför moderlandet beläget territorium arbets
kraft från annat område tillfälligt utnyttjas, skola åtgärder vidtagas för att upp
muntra överföring av en del av arbetarnas tillgodohavanden från förstnämnda 
område till det område, som ställt arbetskraften till förfogande. 

1lrlikel 12. 

1. Därest arbetskraft från ett område utnyttjas inom ett område under annan 
administration skola vederbörande myndigheter inom de berörda områdena, där 
så finnes erforderligt eller önskvärt, avtala om reglering av frågor av gemensamt 
intresse, vilka kunna uppkomma i samband med tillämpningen av denna kon
vention. 

2. I sådant avtal skall föreskrivas, att arbetarna skola åtnjuta minst samma 
skydd och förmåner, som tillkomma arbetare bosatta i anställningsområdet. 

3.  Avtalet skall vidare innehålla bestämmelser om lättnader för arbetaren vid 
överförandet av en del av hans lön och besparingar till hemmet. 

Artikel 13. 

Då arbetarna och deras familjer flytta från ett område med låga levnadskostnader 
till ett annat med högre sådana kostnader, skall hänsyn tagas till den ökning i 

levnadskostnaderna, som överflyttningen medför. 

Del V. Arbetarnas löner och därmed sammanhängande frågor. 

Artikel 14. 

1 .  Fastställandet av minimilöner genom kollektivavtal, fritt ingångna mellan 
fackföreningar, som äro representativa för de berörda arbetarna, och arbetsgivarna 
eller deras organisationer, skall främjas. 

2. Där ett effektivt system för fastställande av minimilöner genom kollektivavtal 
saknas, skola erforderliga åtgärder vidtagas för fastställande av minimilönesatser 
i samråd med representanter för arbetsgivare och arbetare, däri inbegripna re
presentanter för deras respektive organisationer, där sådana finnas. 

3.  Erforderliga åtgärder skola vidtagat, för att garantera såväl att därav berörda 
arbetsgivare och arbetare erhålla kännedom om gällande minimilönesatser som 
ock att utgående löner icke understiga tillämpliga lönesatser. 

4. Varje arbetare, på vilken minimilönesatser äro tillämpliga, och som efter 
deras ikraftträdande erhållit en lön, understigande dessa lönesatser, skall äga att 
på rättslig väg eller genom annat lagenligt förfarande påkalla utbetalandet av reste
rande belopp inom tid, som må vara bestämd i lag. 

Artikel 15. 

1. Erforderliga åtgärder skola vidtagas för att garantera, att intjänta löner ve
derbörligen utbetalas, och skola arbetsgivarna åläggas att föra register över utbe
talda löner, att giva arbetarna intyg över utbetalda löner samt att i övrigt med
verka till erforderlig kontroll. 

2. Lönen skall i regel utbetalas endast i lagligt betalningsmedel. 
3.  Lönen skall i regel utbetalas direkt till den enskilde arbetaren. 
4. Ersättning för utföri arbete får icke, helt eller delvis, lämnas i form av 

alkoholhaltiga eller andra rusdrycker. 
5. Löncutbetalningar må icke äga rum på utskänkningsställen eller i butiker, 

utom såvitt avser i sådana företag anställda arbetstagare. 
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6. Så framt icke lokal sedvänja, som arbetarna enligt vede1·börande myndighets 
bedömande önska bibehålla, till annat föranleder, ska l l  lönen utbetalas regelbun
det med sådana intervaller som äro ägnade att begränsa faran föt· l öntagarnas 
skuldsättning. 

7. Därest kost, bostad, kläder och andra förnödenheter eller tjänster ingå i 
lönen, skal l  ved.ed1örande myndigltet vidtaga alla lämpliga åtgärde1· för att övervaka 
att de äro tillräckliga och att deras kontanta värde är riktigt uppskattat. 

8. Lämpliga åtgärder skola vidtagas fö1· att 
a) upplysa arl>etarnu om deras rättigheter med avseende å lönen ; 
b) förhindra varje otillåtet avdrag å lönen ; och 
c )  begränsa de belopp, som inå avdragas från lönen såsom ersättning för däri 

ingående förnödenheter och tjänster, till det faktiska värdet av desamma. 

Artikel 16. 
1. De högsta belopp av lönen, som må förskollsvis utbetalas, ävensom sättet 

för gäldande av förskott skola bestämmas av vederbörande myndighet. 
2. Vederbörande myndighet skall begränsa del löneförskoll, som må utbetalas 

till en arbetare för att förmå honom att antaga en anstä llning; beloppet av sådant 
förskott skall noga angivas för arbetaren. 

3. Därest utbetalat förskott överstiger det av vederbörande myndighet fast
ställda, skall detsamma icke kunna lagligen återfordras och får icke återtagas genom 
innehållande av lönebclopp, som vid en senare t idpunkt förfaller till betalning. 

Artikel 17. 
1 .  Frivilligt sparande i skilda former bland löntagare och självständiga före

tagare skall uppmuntras. 
2. Lämpliga åtgärder skola vidtagas för att skydda löntagare och självständiga 

företagare mot ocker, särskilt sådana ll.lgärder, som syfta t i l l  begränsning av läne
räntorna genom kontroll av Jå.ngivurnas verksamhet och vidgade m öj ligheter till 
lån för legitima ändamål genom kooperativa kreditorganisationer eller andra in
stitutioner under offentlig kontroll. 

Del VI. Förbud mot olika behandling på grund av ras, hudfärg, kön, trosbekännelse, 
stamtillhörighet eller medlemskap i facklig org:rnisation. 

Artikel 18. 
1. Ett av må.len för socialpolitiken skall vara att avskaffa all slags ol ika hchand

ling av arbetare på grund av ras, hudfärg, kön, trosbekännelse, stamlil lhörighet 
l ler medlemskap i facklig organisat ion med avsencle 11. 

a )  u.rbetslagstiftning och 1tvtal, i lka skola Ullerldinna alla d m, som uro lagligen 
bosatta och arbeta i området, rättvis ekonomisk behandling ; 

b) rött ti l l  anställning i allmän eller enskild tjänst ; 
) anställningsvi 1 1kor och befordran;  

d )  tillfäl len t i l l  yrkesuthi ldn.ing; 
c) arbelsvillko1· ; 
f) hiilsovå.rds-, ·äkerhets- och välfärdsåtgärder ; 
g) discipl inära åtgärder; 
h) deltagande i kollektivavtal (örhandlin"at . . ' ) 1 - b ' 

I " 
1 ,. o�csatse1·, vilka sk 1a bestämmas i enlighet med principen om lika lön för 

1t'ai·digt arbete i en och samma arbetsµroce s eller ett och sam ma företag, i den u strackning s m denna princip erkännes inom moderlandet. 2· Med föJ·beh:\ll för de i moment 1, punkt i) ungivna bestämmelserna skola 
:: Bihang till riksdagens pro tokoll 1948. 1 saml, Nr 189. 
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lämpliga åtgärder vidtagas för att begränsa sådana skiljaktigheter i lönesatser, 
vilka äro att hänföra till olika behandling av arbetare på grund av ras, hudfärg, kön, 
trosbekännelse, stamtillhörighet eller medlemskap i facklig organisation, genom att 
höja lönesatserna för de lägre betalda arbetarna. 

3. Arbetare från ett område, som vinner anställning i ett annat, må utöver sin 
lön kunna tillerkännas kontant- eller naturaförmåner för att bestrida av anställ
ningen utom hemorten föranledda skäliga utgifter för sig och sin familj. 

4. Utan hinder av i denna artikel meddelade bestämmelser skall vederbörande 
myndighet vidtaga de åtgärder, som må finnas erforderliga eller önskvärda till 
skydd för kvinnliga arbetstagares moderskap, hälsa, säkerhet och välfärd, 

Del VII. Undervisning och utbildning. 

Al'tikel 19. 

1. Inom områden belägna utanför moderlandet skola, i den utsträckning som de 
lokala förhållandena medgiva, lämpliga åtgärder vidtagas för en successiv utveck
ling av anordningar för undervisning, yrkesutbildning och lärlingsväsen, i i.yfte 
att effektivt förbereda barn och minderåriga av båda könen för en nyttig syssel
sättning. 

2. För ifrågavarande områden gällande författningar skola innehålla föreskrifter 
rörande åldersgränsen för skolpliktens upphörande ävensom minimiålder och öv
riga villkor för arbetsanställning. 

3. För att barnen skola kunna tillgodogöra sig förefintliga undervisningsmöjlig
heter och för att skolväsendets utveckling icke skall hämmas av efterfrågan på 
minderårig arbetskraft skall det vara förbjudet att använda barn i skolåldern under 
tiden för skolarbetet till arbete inom område, där undervisningsmöjligheter beretts 
flertalet barn i skolåldern. 

Artikel 20. 

1. . I syfte att garantera en hög produktivitet genom främjande av yrkesskick
ligheten inom områden belägna utanför moderlandet, skola möjligheter till utbild
ning i nya produktionsmetoder, där så befinnes lämpligt, beredas såväl lokalt och 
regionalt som i moderlandet. 

2. Sådan utbildning skall anordnas eller övervakas av vederbörande myndig
heter i samråd med arbetsgivarnas och arbetarnas organisationer i det område, 
från vilket eleven kommer, och i det land, där utbildningen äger rum. 

Del VIII. övriga bestämmelser. 

Al'tikel 21. 

1.  Med avseende å sådana områden som omförmälas i artikel 1 moment 1 av 
denna konvention skall varje medlem av organisationen, vilken ratificerar kon
ventionen, låta sin ratifikation åtföljas av eller snarast möjligt efter ratifikationen 
tillställa Internationella arbetsbyråns generaldirektör en förklaring, som angiver : 

a) de områden, med avseende å vilka medlemmen förbinder sig att utan ändring
ar tillämpa bestämmelserna i konventionen ; 

b )  de områden, med avseende å vilka medlemmen förbinder sig att tillämpa 
konventionens bestämmelser med vissa jämkningar samt innebörden av dessa j ämk
ningar ; 

c) de områden, med avseende å vilka konventionen icke skall tillämpas samt 
skälen härför ; 
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d) de områden, med avseende ä vilka medlemmen förbehåller sig att framdeles 
fatta beslut. 

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

3. Medlem må genom förnyad förklaring helt eller delvis återkalla förbehåll, 
som inrymts i hans ursprungliga förklaring enligt moment 1 b ) ,  c) och d) av denna 
ru-Likel. 

4. Medlem må, under den tidrymd, då förevarande konvention enligt bestäm
melserna i artikel 27 kan uppsägas, tillställa generaldirektören ny förklaring, som 
i varje annat avseende ändrar lydelsen av tidigare avgiven förklaring och klargör 
läget med hänsyn till de avsedda områdena. 

Artikel 22. 
l .  Förklaringar, som delgivits fnternatio11ella arbetsbyråns generaldirektör i 

enlighet med momenten 2 och 3 av artikel 1 av denna ko1wention, skola angiva, 
huruvida konventionens bestämmelser skola tillämpas inom vederbörande omrllde 
utan ändring ellel· med vissa järnkninga1· ; därest i förklaringen angives, att kon
ventionens hestämmelse1· skola tillämpas med vissa jämkningar, skall förklaringen 
innehålla ni:irmare uppgifter rörande dessa. 

2. Vederbörande medlem, medlemmar eller internationella myndighet mä ge
nom senare förklaring helt eller delvis avstå frän rätten att åberopa varje i en 
tidigare förklaring angiven jämlming. 

3. Vederbörande medlem, medlemmal' eller inlernationeHa myndighet mä, under 
den tidrymd, då denna konvention enligt bestämmelserna i artikel 27 kan upp
siigas, tillställa Internationella arbetsbyråns generaldirektör förklaring, som i varje 
annat avseende ändnir lydelsen av tidigare avgiven förklaring och klargör läget 
med hänsyn till  ifrågavarande konventions tillämpning. 

Artikel 23. 
Med avseende å varje område, beträffande vilket en förklaring med angivande 

av jämkningar i bestämmelserna i denna konvention år i kraft, skall i de ärliga 
redogörelserna för konventionens tillämpning angivas i vilken utsträckning fram
ste� gjorts ägnade att möjliggöra ett avstående från rätten att åberopa n!inmc.la jämk
ningar. 

Artikel 24. 
Därest i konvention, som sedermera må komma att antagas av konferensen rö

l'ande något i denna konvention behandlat ämne så föreskrives, skola sådana be
stämmelser i förevarande konvention som må angivas i förstnämnda konvention 
upphöra att äga tillämpning på område, med avseende å vilket Internationella ar
betsbyråns ge11eraldirektör tillställts en förklaring 

a) innehållande utfästelse, att bestämmelsema i förstnämnda konvention skola 
tilHimpns i enlighet med artikel 35 moment 2 av Internationella arbetsorganisa
ti,onens stadga i dess lydelse enligt Akt av år 1946 angö.ende ändringar i nämnda 
stadga, eller 

b) innehållande ett godtagande av förpliktelserna i samma kvnvention i enlighet 
med nämnda artikel 35 moment 5. 

Del. IX. Slutartiklar . 

Artiklar 25-32. 
(f!essa artiklar äro likalydande med artiklama 32-39 av konventionen (nr 81) angaende arbetsinspektion inom industri och handel, med den jämkning alt, då i 
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artikel 38 av sistnämnda konvention hänvisas till al'likel 34, detta i {iirevarande 
lwnvention motsvaras av en i artikel 31 upptagen hänvisning t ill artikel 27.) 

B-ilaga E. 

Konvention (nr 83) angående  tillämpning av internationell arbets
lagstiftning på områden belägna utanför moderlandet. 

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens, 
vilken av sfyrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats i Geneve 

och där samlats den 19 jun.i 1 947 til l sitt trettionde sammanträde 
och beslutat antaga vissa förslag angående tillämpning av internationell ar

betslagstiflning p!I. om1·åden, belägna utanför moderlandet, vilken fråga inbe
gripes under den tredje punkten på sammanträdets dagordning, 

samt beslutat, att dessa förslag skola taga form av en internationell konven-
tion, 

antager denna den elfte dagen i juli månad år nittonhundrafyrtiosju följande kon
Yention, vilken skall benämnas »konventionen angående internationell arbetslag
stiftning (utanför moderlandet belägna områden) ,  1947» [Labour Standards (Non
Metropolitan Territories) Convention, 194 7 ] .  

Artikel 1. 
1. Varje medlem av Internationella arbetsorganisationen, som 1·atificerar denna 

konvention, skall  vid sin ralifikatiou foga en förklaring angivande i vilken utsträck
ning medlemmen ätagcr sig att tillämpa i bifogade förteckning upptagna kon
ventioners besti:immelser å sådana om1·åde11, som omförmälas i a1·tikel 35 av Inter
nationella at·betsorganisationens stadga i dess lydelse enligt Al< t  av år 1946 ang:\
ende ändringar i nämnda stadga, med undanlag för de i momenten •! och 5 av 
berörda artikel avsedda områdena. 

2. Nämnda förklaring skall beträffande var och en av de i förteckningen upp-
tagna konventionerna angiva 

a) de områden., med avseende å vilka medlemmen förbinder sig att utan änd
ringar t illämpa hestämmcl erna i kouventionen ; 

b )  de områden, med avseende ä vi lka medlemmen förbinder sig att tillämpa kon
ventionens bestämmelser med vissa jämkningar samt innebörden av dessa jämk
ningar ; 

c )  de områden, med avseende å vilka konventionen icke skall tillämpas samt 
skälen härför;  

d )  de områden, med avseende å vilka medlemmen förbehåller sig att framdeles 
fatta beslut. 

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

4. Medlem må genom förnyad förklaring helt eller delvis återkalla förbehåll, 
som inrymts i hans ursprungliga förklaring enligt moment 2 b ) ,  c) och d) av denna 
artikel. 

5, Medlem må, under den t idrymd, då förevarande konvention enligt bestäm
melserna i arö kel 8 kau upp ·ägas, tillställa generaldirektören ny förklaring, som 
i varje amutt avseende ändrar lydelsen av tidigare avgiven förklaring och klargör 
läget med hänsyn t i l l  de avsedda omrä.dena. 
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