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Artikel 12. 
1. Internationella arbetskonferensen må, vid sammanträde, å vars dag-

01·dning dylik fråga blivit uppförd, med två tredjedels majoritet antaga för
slag till ändring av en eller ,flern av de i Del II av denna konvention intagna 
artiklarna. 

2. Sådant ändringsförslag kall angiva den medlem eller de medlemmar, 
på vilka det äger tilJämpning, och skall inom loppet a ett ås eller, om sär-
kilda omständigheter föreligga, inom aderton månader från avslutandet av 

konferenssammanträde, av den medlem elle1· de medlemmar, för vilka det 
äger tillämpning underställas den el.ler de myndigheter, till ilka kompe
ten oml'åde frågan hÖl·, för stiftande av lag eller vidtag:.111de a andra t
gärder. 

3. Sådan medlems officiella ratifikation av änddngen kommer, såvida 
vederbörande myndighet eller myndigheter samtycka däl'till, att deJ.<1ivas 
Internationella arbetsbyråns generaldirektör för att av honom registreras. 

4. Så nart dylikt än :lring förslag ratificerats av medlem eller medlem
mar, å vilka det äger tillämpning, träder för lag.et i kraft åsom en ändritt" 
av denna konvention. 

Del III. Slutartiklar. 

Artiklar 13-20. 
[Dessa artiklar äro likalydande med artiklarna 1/J-21 av Jconvenlionen 

( nr 87) angående förenings{ rihet och skydd för organisalionsrätten, ntom 
sdtillvida, att vad i artiklarna 17 mom. 1 och 18 av nämnda konvention 
stadgas om för/i laringar icke återfinnes i arliklama 16 mom. 1 oclt 17 av 
fö1·evarande konvention, samt att då i m·li/cel 20 av konventionen nr 87 
hänvisas till w·tikel 16, detta i artikel 19 au förevamnde konvention mot
svaras av en hänvisning till artikel 15.J 

Bilaga E. 

Konvention (nr 90) angående mindniMgas nattarbete inom industrien 
(reviderad 194:8). 

Internationella a1,betsorganisationens allmänna konferens, 
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats till 

San Francisco och där samlats den 17 juni 1948 till sitt trettioförsta 
·sammanträde 

och beslutat antaga vissa förslag till partiell revision av konventionen 
angående barns nattarbete inom industrien, 1919, antagen av konferen
,sen vid dess första sammanträde, vilken fråga utgör den tionde punk
ten på sammanträdets dagordning, 

samt avsett, att dessa förslag böra taga form av en internationell kon-
vention, 

antager denna den tionde dagen i juli månad år n'ttonhnndrafyrtioåtta 
följande konvention, vilken skall benämnas »konvenLion angå nde mind r
årigas natta-rbete inom industrien (reviderad), 1948» [Night Work of Yonn" 
Persons (Industry) Convention (Revised), 1948]. 
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Del. I. Allmänna bestämmelser. 

Al'tikel 1. 
1. Såsom »industriföretag» skola vid ti llämpningen av denna konvention 

särski lt anses :  
a) gruvor, stenbrott och andra anlä<rgni ngar för utvinnande a v  mineral ; 
b) företag, inom vilka varoT tillverkas, förändras, rengöras, reparera , ut

smycka , färdigställa-s, bereda till föcäljning, nedskrota eller förstöra 
eller i nom ilka råäm11cn omgcslaltas, däri i nbegripet företag för kepps
·byggeri samt f ·amstä1lni11g transformering och överföring av elektri k 
eHer annan drivkraft ; 

c) företag fö1· bygrrnads- och anläggningsarbete, däri inbegripet nybygg
nads-, reparati on -, underh· Us-, ändrings- eller rivning arbete ; 

d)  företag, om bedl'i va passagerar- eller godsbefordran å laudsväg eller 
järnväg, däri inbegripet handJ1a,1ande av gods å kajer, bryggor och flyg
platser samt  i dockor eller magasin. 

2. Vederbörande myndighet kall fastställa gränsen mellan industri å ena 
sam t jordbruk, handel och övriga i cke-industriella sysselsättningar å andra 
sidan. 

3. Den nationella lagsli ftningen må från tillämpningen av denna kon
vention und�nta(la fami lje.företag, i vilka endast föräldrarna och deras barn 
eller myndlingar äro ys lsatta, dock allenast för såvitt arbetet befunnits 
icke medföra fara för barnens eller de minderårigas hälsa. 

Artikel 2. 
1. Vid t i l lämpningen av denna konvention skall med uttrycket »natt» 

förstås en tid.rymd av minst tolv på varandra följande timmar. 
2. I fråga om mi n<leråriga under sexton år skall i sagda tidrymd i ngå tids

perioden mellan klockan 22 och klockan 6 .  
3. [ fråga om minderåriga, -som fyllt sexton men ej aderton år, skall i 

sagda tid1-ymd enligt vede1•böra:ncle myndighets bestämmande ingå en tids
period .av min t j u  p· arandra följande timmar mellan klockan 22 och 
klocknn 7 ;  m.ynfögheten må föreskriva skilda sådana tidsperioder för olika 
områden, industrier och fö1·etag eller grenar av industrier och företag, men 
har att samråda med vederbörande arbetsgivar- och arbetarorganisationer, 
i nnan t idsperiod fastslälles at t börja -senm-e än klockan 23. 

Al'tikel 3 .  
. Mi nderårig und·er aderton år må icke sysselsättas under natten i 

i nduslri föreLag; offentli ga eller privata, eller inom någon gren av sådant före
taa utom i nedan angivua fall. 

. 2. I yfle alt  m indertb:ig m� kunna f örvä.rva lärli ugs- eller yrkesutbild
��mg inom industri eller yrke, där arbetet måste bedrivas kontinuerligt, 
ager '_'ed�rbörande myndi ghet efter hörande a de arbetsgivar- och arbetar
org::u11�0 tione1·, saken kan angå, medgiva, att minderåri g, som fyll t sexton 
men CJ ad rton år, m,å sy el ättas nattetid. 

3. Iiuderäri g, som med Löd av föregående moment sysselsättes i nattar-bete, skaJ I mellan L � arbetsperioder åtnjuta en viloperiod av minst tr·etton p varandra följ nnde t i mmar. 
4. Drir a l lmänt förbud mot natt:nbete i bacreTier meddelats må vederböl'!'nd_� 1 �1yndirrh-et i syHe alt  bereda minderårig, som fyllt sext�n år, tillfälle l l l l laL'hll!5 - eller yrl· utbi ldning, utbyta den med stöd av artikel 2 mom. 3 av my11d1gh ten före krivna tidsperioden av minst sju på varandra följande 
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timmaT mellan klockan 22 och klockan 7 mot tiden mellan klockan 21 och 
klockan 4. 

Artikel 4. 
1 .  I länder, där klimat-el gör arbete under dao-eu ·särskilt ansträngande, 

må den tidrymd, som skall anses såsom natt, samt den förbjudna tidspe
rioden begränsas utöver vad som föreskTivits i förestående artiklaT, för så
vitt  kompenserande vilotid beviljas under dagen. 

2. Be tämmelserna i artiklarna 2 och 3 skola icke äga tillämpning å natt
al'bete, som utföres av 1-nb1derårig mellan sexton och aderton å-r, då fall av 
»force majeure», som icke kunnat förutse eller förekommas och ej är av 
periodisk karaktär, rubbar företagets normala cb·ift. 

Artikel 5. 
Förbudet mot nattarbete må, såvitt angår minderårig mellan sexton och 

aderton år, upphävas av regeringen, då vid allvarligt nödtillstånd det all
männas infresse så påfordrar. 

Artikel 6. 
1. I lag och förordning, som förlänar kraft och verkan åt bestämmel

serna i denna kon,,ention, skola 
a) meddelas vederbörliga förnskrifter, som trygga att lagstiftningen bringas 

till alla dät·av beröTdas kännedom; 
b) närmare angi a dem, som äro ansvariga för Jag tiftningens  tillämpning ; 
c )  stadga lämpl i<1a på.fölJ der för övel'trädelse av densamma ; 
d) stadga upprätthållandet av ett in·spektionssystem, som kan effektivt tryg-

ga lagstiftningens efterlevnad ; och 
e) ålägga arbets!rivare i offen tligt eller en kilt industriföretag att föra för

teckn ing el ler hålla t il lgängliga officielJa handlingar med uppgift om 
namn,  födelseår och -dag beträffande samtliga av honom sysselsatta ar
betare under aderton år ävensom alla övriga sakuppgifter, som må på
kallas av vederbörande myndighet. 

2. De årJi ,,a •rapporter, som enligt artikel 22 av Internationella arbets
organisa.tiouens ·stadga skola avi:,tivas av medlems·staterna, skola innehålla 
utförliga upplysningar rörande la crstiftningen ävensom meddela en allmän 
översikt av resuJta·tet av i enlighet med denna artikel verkställda inspek
tioner. 

Del II. Särskilda bestämmelser för vissa länder. 

Artikel 7. 
1 .  Medlem, som före antagandet av sådan lagstiftning, varigenom rati

ficering av denna kon, ention möjliggÖ1·es, hade föreskrifter om begräns
ning av mfoder:idgas nattarbete inom in.dustl'ien, villca stadga n lägre ål
dersgrän än aderton år äger att genom förklarin cr i anslutning t i l l  ratifika
tionen ersätla den i artike l 3 mom. 1 föreskrivna ldersgrän en aderton år 
med en lägre åldersgräns, dock i in. let fall lägre än sexton ål:. 

2. Varje medlem som avgivit en dylik förklaring, -må, närhelst den så 
önskar, återtaga densamma genom en ny förklaring. 

3. Varje medlem, beträffande vilken en jämlikt mom. 1 i denna. artikel 
avgiven förklaring är i kraft, sk.all i sina årliga rappo1·ter rörande tillämp� 
niugen a denna konventi n ancriva i vad mån framsteg gjorts i syfte att 
uppnå en fu l lständig ti J lämpning av konventionen. 
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Artikel 8. 
1. Bestämmelserna i Del I av denna konvention skola i fråga om Indien 

äga tillämpning med de jämkningar, som angivas i denna artikel. 
2. Nämnda bestämmelser skola äga tillämpning å de områden, beträf

fande vilka den indiska lagstiftande församlingen äger befogenhet att bringa 
dem i tillämpning. 

a. Såsom »industriföretag, skola anses 
a )  fabriksföretag i den indiska fabrikslagens (Indian Factories Act) be

märkelse 
b) grnvo1·, på vilka den indiska gruvlagen ( Indian Mines Act) äger till

lärnpning 
c) järnvägar och hamnar. 

4. Artikel 2, room. 2 skall äga tillämpning å minderåriga, som fyllt tretton 
men icke femton år. 

5. Artikel 2, mom. 3 skall äga til lämpning å minderåriga, som fyllt fem-
ton men i ke jutton år. 

6. Artikel 3, room. 1 och artikel 4, mom. 1 skola äga tillämpning å min
deråriga uuder sjutton år. 

7. Artikel 3, mom. 2, 3 och 4, artikel 4, mom. 2 och artikel 5 skola äga 
tillämpning ! mindc1·åriga, som fyllt femton med icke sjutton år. 

8. Al·tikel 6, mom. 1 e )  skall äga tillämpning å minderåriga under sjut
ton år. 

Artikel 9. 
1. Bestämmelserna i Del I av denna konvention skola i fråga om Pakistan 

äga tillämpning m d de jämkningar, <::om angivas i denna artikel. 
2. Nämnda bestämmelser skola äga tillämpning å alla de områden, be

träffonde vilka den pakistanska lagstiftande församlingen äger befogenhet 
att bringa dem i tillämpning. 

3. Såsom �indust riföretag» skola anses 
a) fabrik. förelag i fabl"ikslagens (Fact01·ies Act) bemärkelse ; 
b) gruvor, på vilka gruvlagen (Mines Act) äger tillämpning ;  
c)  jänwägar och brunnar. 

4. Artikel 2, mom. 2 skall äga tillämpning å minderåriga, som fyllt tretton 
men icke femton år. 

5. Artikel 2, 1110m. 3 kall äga t i llämpning å minderåriga, som fyllt fem
ton men icke sjutton år. 

6. Artikel 3, mom. 1 och artikel 4, mom. 1 skola äga tillämpning å minder
ål·iga under sjutton år. 

7. ArW,el 3, mom. 2, 3 och 4, al'tikel 4, mom. 2 och artikel 5 skola äga1 
tillämpning å minderåriga, som fyllt femton men icke sjutton år. 

8. Artikel 6, mom. 1 e )  skall äga tillämpning å minderåriga under sjut
ton år. 

Artikel 10 . 
1 .  I11 ler11ationella arbetskonferensen må, vid sammanträde, å vars dag

o.�·dning _dy�_ik f.råga blivit uppförd, med två tredjedels majoritet antaga 
forslag hll  andrmg av en eller flera av de i Del II av denna konvention in-
tagna a1tikla1·na. 

2. Sådan t änrlringsförslag skall angiva den medlem eller de medlemmar, 
på_ vilka de�. ä"�r lillärnpni�g, oc� slcall inom Io1>pet av ett år eller, 0m sär
lulcla om:.tn11d1gheter foreJiaga, mom aderton månader från avslutandet av 

konferenssamnrnntri.ide av 'len med! m eUer de medlemmar fö1· vilka 
det äger tillämpning underställas den ellei- de myndigheter, till �!kas kom-
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petensområde frågan hör, för stiftande av lag eller vidtagande av andra åt
gärder. 

3. Sådan medlems officiel la ratifikation av ändringen kommer, såvida 
vederbörande myndighet eller myndigheter samtycka därtill, att delgivas 
Internationella  arbetsbyråns generaldirektör för att av honom registreras. 

4. Så snart dylikt ändringsför lag ratificerats av medlem eller medlem
ma:r, å vilka det äger t i l l ämpning, träder förslaget i kraft såsom en ändring 
av denna konvention. 

Del III. Slutartiklar. 

AI'fiklarna 1 1-18. 
[Dessa artiklal' äro likalydande med arti!.larna 14--21 av lconventionen 

(nr 87) angående föreningsfl'ihet och skydd för organisationsl'älien med den 
jämkning, att då i artikel 20 au nämnda konvention hänvisas t ill artikel 16, 
detta i artikel 1 7  au föl'euarande konvention m otsvaras av en hänvisning till 
artikel 13.J 

Bilaga F. 

Akt angående ändring i den v id konventionen angående internationell 
arbetslagstiftning (utanför mo11 erlandet belägna om1·åden), 194:7, fogade 

förteckningen. 

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

San Francisco och där samlats den 17 juni 1948 till sitt trettioförsta 
sammanträde 

och beslutat antaga vissa ändl'ingar i den vid konventionen angående 
industriell arbetslagstiftning (utanför moderlandet belägna områden) ,  
1 947, fogade förteckningen, vilken fråga utgör den el fte punkten på  sam
manträdets dagordning, 

antagei- denna elen tionde dagen i juli månad år ni t tonhundnfy.rtioätla föl
jande akt angående ändring i den vid konventionen angående inlernationell 
arbetslag tiftning (utanför moderlandet belägna områden) ,  1 947, fogade 
förteckningen, ·vilken akt kall benämnas �akt angående ändring i konven
tionen angående internationeH arbel lagstif tnina (utanför moderlandet be
lägna områden) ,  1948» [Labour tandards (Non-Metropolitan Territories) 
Con ent ion Instnunent of A.mendment, 1948] . 

Artikel 1 .  
Nedanstående bestämmelser skola ersätta bestämmelserna i konventionen 

angående barns nattarbete inom industrien, 1919, vilken finnes intagen __ i 
den vid konventionen angående internationell arbetslagstiftning (utanfor 
moderlandet belägna områden), 194 7, fogade förteckningen. 
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Konvention angående minderårigas nattarbete inom industrien 
(reviderad),  1948. 

61 

(Här följer texten till den såsom Bil. E. här ovan redovisade konventio
nen nr 90 ) .  

Artikel 2. 
Följande bestämmelser skola ersätta bestämmelserna i konventionen an

gående kvinnors nattarbete (reviderad), 1934, vilken finnes intagen i den 
vid konventionen angående internationell arbetslagstiftning ( utanför mo
derlandet belägna områden) ,  194 7, fogade förteckningen. 

Konvention angående kvinnors nattarbete inom industrien (reviderad ) ,  1 948. 

(Här följer texten till den såsom Bil. D här ovan redovisade konventio
nen n:r 89). 

Artikel 3. 
Denna akt skall träda i kraft i enlighet med bestämmelserna i artikel 5 

av konventionen angående internationell arbetslagstiftning (utanför moder
landet belägna områden), 194 7, vilken artikel är av följ ande lydelse : 

1 .  Internationella arbetskonferensen må vid sammanträde, å vars dagord
ning frågan finnes upptagen, med två tredjedelars majoritet antaga änd
ringar i den förevarande konvention bifogade förteckningen i syfte att däri 
infoga bestämmelserna i nya konventioner eller utbyta bestämmelserna i en 
i förteckningen upptagen konvention mot reviderade bestämmelser, vilka 
må ha antagits av konferensen. 

2. Medlem, beträffande vilken denna konvention är i kraft samt område, 
beträffande vilket i enlighet med artikel 2 avgivits förklaring, innebärande, 
att de i denna konvention intagna förpliktelserna godtagits, skall inom ett 
år eller under särskilda omständigheter aderton månader från avslutandet 
av konferensens samrnanträde underställa sådan ändring den eller de myn
digheter, t i l l  vilkas kompetensområde frågan hör, för stiftande av lag eller 
vidtagande av andra åtgärder. 

3. Sådan ändring skall träda i kraft beträffande medlem, för vilken 
denna konvention är gällande, då medlemmen godkänner densamma, samt 
beträffande område, med avseende å vilket en förklaring gäller, innebärande 
ett godlagande av konventionens förpliktelser i enlighet med artikel 2, så 
snart dessa förpliktelser godkänts med avseende å området. 

4. Då s· dan ändting träder i kraft för medlem eller område, beträffande 
vilket förpliktelserna i denna konvention godtagits i enlighet med artikel 2 ,  
skola vederbörande medlem, medlemmar eller internationella myndighet 
tillställa Internationella arbetsbyråns generaldirektör förklaring, innehål
lande de i artikel 1 1110111. 2 eller i förekommande fall artikel 2 mom. 3 av
sedda u pplysningarna angående den eller de konventioner, vilkas bestäm
mel er genom ändringen infogats i förteckningen. 

5. Medlem, som ratificerar denna konvention efter den tidpunkt, då kon
�eren e.?- antagit sådan ändring, skall anses hava ratificerat konventionen 
1 .. <les: andr de lydel e och varje område, beträffande vilket konventionens 
forpl 1ktel er godkänts efter nämnda tidpunkt i enlighet · med artikel 2, 
sknU anses hava godkänt konventionens förpliktelser i deras ändrade lydelse. 
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A rtikel 4. 

Två exemplar av denna konvention skola undertecknas av konferensens 
ordförande och Internationella arbetsbyråns generaldirektör och skola där
med vara autentiska. Av dessa exemplar skall ett deponeras i Internationella 
arbetsbyråns arkiv och det andra tillställas Förenta Nationernas general
sekreterare för registrering i enlighet med artikel 102 av Förenta Nationer
nas stadga. Generaldirektören har att tillställa envar av Internationella 
arbetsorganisationens medlemmar bestyrkt avskrift av denna konvention. 

A rtikel 5. 

1. De formella godkännandena av denna akt skola delgivas Internationella 
arbetsbyråns generaldirektör och registrera av honom. 

2. Internationella arbetsbyråns �eneraldirektör skall undenätta samtliga 
medlemmar av Internationella arbetsorganisat ionen om registredngen av 
alla godkännanden av denna akt, som delgivits honom enligt denna art ikel. 
och skall för regi trering jämlikt arlikel 1 02 av Förenta Nationernas stadga 
lämna Förenta Nationernas general elU'etorare fullständiga upplysningar om 
sådana godkännanden. 

Artikel 6. 

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

Bilaga G. 

Resolutioner. 

I. Resolution angående ett internationellt organ för tryggande av för
eningsfriheten. 

Il. Resolution angående garanterad lön. 
III. Resolution angående lika lön för män och kvinnor för likvärdigt 

arbete. 
IV. Resolution angående nattarbete för kvinnor, sysselsatta inom trans

portväsendet. 
V. Re olu t ion angående nattarbete för minderåriga. sy el atta med 

transport å ime vattenvägar eller i lufttransport. 
VI. Re olution angående samråd med arbetsgivar- och arbetaro1·ganisa

tioner fö.r upphävande av natta1"betsbestämmelser i händelse �tv all
varligt nödtillstånd. 

VII. Resolution angående uppförande på dagordningen för nästa allmän
na konferens ammanträcle av 1) frågan om tillämpning av ptinci
perna för förenings- och förhandlingsrätten, 2) en punkt avseende 
förhål landet mellan arbetsgivare och arbetare. irme(aUancle kolt >k
t ivavtaJ medling och sldljedom a m t  samverkan m�ll:1.u ffentliga 
myndigheter och arbetsgivaTnas och arbetarnas organisationer. .. 

VIII. Resolu t ion angående uppförnnde på dagordningen för nä ta allman
na konferenssanunanträde av frågan om arbetsklausuler i kont::rakt 
där offentlig myndighet år part. .. 

DC . Resolution angående uppförande på dagordningen för nästa alhnanna 
konferenssammanträde av frågan om rättsskydd fö1· löner. 
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X. Resolution angående uppförande på dagordningen för nästa allmän
na konferenssammanträde av frågan : löner - allmän rapport. 

XI. Resolution angående uppförande på dagordningen för nästa allmän
na konferenssammanträde av frågan om yrkesvägledning. 

XII. Resolution angående uppförande på dagordningen för nästa allmän
na konferenssammanträde av frågan om revision av konventionen 
(nr 34) angående avgift krävande arbetsförmedlingsbyråer, 1933. 

XIII. Resolution angående ys. e lsäl tningsförhållandena i husligt arbete. 
XIV. Resolution angående arbetsförhållandena inom glasind ustrien. 
XV. Resolution angående arbels(örhåJ l a.ndeua inom luftfarten. 

XVI. Resolution angående icke-manuell arbetskraft. 
XVII. Resolution angående bevilj ande av medlemskap för Ceylon i Inter

nationella arbetsorganisationen. 
XVIII. Resolution angående Japan. 

XIX. Resolution angående Förenta Nationernas hjälpaktion för barnen. 
XX. Resolution angående antagande av budget för 31 :a budgetåret ( 1 949 ) 

och angående fördelning av utgifterna på  olika medlemsstater för 
samma år. 

XXI. Resolution angående utseende av en ledamot och en ställföreträdan
de ledamot i den administrativa domstolen. 

XXII. Resolution angående val av ledamöter i tjänstepensionskassans sty
relse. 

XXIII. Resolution angående avgifterna till pensionsfonden under år 1 949. 
XIV. Resolution angående Internationella arbetsorganisationens privile

gier och immuniteter. 
XXV. Resolution angående provisoriska anordningar med avseende å Inter

nationella arbetsorganisationens privilegier och immuniteter. 

Bilaga H. 

Konvention (nr 81) angåenll e arbetsini.pektion inom industri och handel. 
(Antagen av Internationella arbetskonferensen vid dess trettionde 

sammanträde, år 1947.) 

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

till Geneve och där samlats den 19 juni 1 947 till sitt trettionde sam
manträde 

och beslutat antaga vissa förslag angående organisationen av arbets
inspektion inom industri och handel, vilken fråga utgör den fjärde 
punkten på sammanträdets dagordning, 

samt beslu tat, at t  dessa förslag skola taga form av en internatio-
n Il konvention, 

�ntager denna_ den �l fte  dagen i ju l i  månad år nittonhundrafyrtiosju fölJ ande ��onvenhon, v1lken skall be�ämnas ;,konventionen angåe.nde arbetsm pek.hon, 1 94 7» (Labour Inspechon Convention, 194 7 ) .  


