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denna artikel medgiva undantag i fråga om andra områden än de sålunda
angivna.
3. Medlem, som tillämpar bestämmelserna i denna artikel, skall i sina
följande årsredogörelser lämna uppgift _,om de områden, i fråga om vilka
medlemmen avstår från rätten att tillämpa undantagsbestämmelserna.

Del V. Slutartiklar.
Artiklar 16-25.
[Dessa artiklar äro likalydande med artiklarna 10-19 av konventionen
( nr 94) angående arbetsklausuler i kontrakt, däri offentlig myndighet är
part, utom såtillvida, att då i artiklarna 12, 13 och 18 av konventionen nr
94 hänvisas till artikel 14, detta i artiklarna 18, 19 och 24 av förevarande
konvention motsvaras av hänvisningar till artikel 20.]

Bilaga F.

Konvention (nr 97) angående migrerande arbetare (reviderad 194:9).
Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens.
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats
till Geneve och där samlats den 8 juni 1949 till sitt trettioandra sam
manträde
och beslutat antaga vissa förslag till revision av konventionen an
gående migrerande arbetare, 1939, antagen av konferensen vid dess
tjugufemte sammanträde, vilken fråga inbegripes under den elfte punk
ten på sammanträdets dagordning,
samt ansett, att dessa förslag böra taga form av en internationell
konvention,
antager denna den första dagen i juli månad år nittonhundrafyrtionio föl
jande konvention, som skall benämnas »konvention angående migrerande
arbetare (reviderad), 1949» [Migration for Employment Convention (Re
vised), 1949].
Artikel 1.
Medlem av Internationella arbetsorganisationen, för vilken denna kon
vention är i kraft, förbinder sig att på begäran tillhandahålla Internatio
nella arbetsb_Yrån ävensom annan medlem upplysningar angående
_
a) ��l P?htil· och lagstiftning i avse nd å emigration -0ch immigration;
b) aJ.' lnlda bestämmelser angående mi<Yrerand>
arbetar-s in- och utö
vand nn
. � samt deras arbets- och levnadsvillkor;
c) de allmanna avla! ch ärsl<ilda överenskommelser ' vilka må hava
träffats av medlemmen i dessa ämnen.
Artikel 2.
M dle.in, fö�· vilken denna konvention är i kraft, förbinder sig att inrätta
_
I.ler läla mratta ett mot behovet svanmdc organ för kostnadsfritt bistånd
't Jnigt raude arbetare med särskild up1lgift att tillhanda lla vederhäftig
hå
uppi sning.
1
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Artikel 3.
1. Medlem [ör vilken denna konvention är i kraft, förbinder sig att, i
den ut träclmiug nationell lagstiftning medgiver, vidtaga alla erforderliga
åtgärder till förhindrande av vilseledande propaganda rörande emigration
och immigration.
2. I detta syfte skall medlem, där så befinnes lämpligt, handla i sanwer
kan med andra i saken intresserade medlemmar.
A1·tikel 4.
Medlem skall inom gränserna för sin behörighet vidtaga lämpliga åtgär
der för att underlätta migrerande arbetares avresa, resa och mottagande.
Artikel 5.
Medlem, för vilken denna konvention är i kraft, förbinder sig att inom
gränserna för sin behörighet upprätthålla nöjaktig hälsokontroll med upp
gift att
a) fastställa, där så erfordras, vid tidpunkten för såväl avresa som an
kom L att migr rande arbetar och mecllemmar ,av lrnns familj, vilka
äga åtfölja honom eller åt rfören-a s1ig med honom, äro vid «od hälsa;
b) ti11 e, atl migrerand · arbetare och medlemmar av hans familj åtnju
ta erforderlig läkartillsyn och goda h gieni ka förhållanden vid nv
re an under resan och, id framl·omsten till destinationslandet.
Artikel 6.
1. Medlem, för vilken denna konvention är i kraft, förbinder sig att utan
ätskiUnad med hän ·yn till nationalitet, ras, trosbekännelse eller kön be
handla inJJuignuiter, om lagligen ,,i tas inom dess territorium, icke mindre
förmånligt än egna m lborgare i följande avseenden:
a) i den mån förhållandena regleras genom lagstiftning eller äro under
kn 'lade a.dmjnistrativa myndigheter,s avgörande
i) lön innefattande familjetillägg, där sådana utgöra del av lönen, ar
b tstid, övertid arbete, semester, reglering av hemarbete, minimiålder
för an tällning, lärlingskap ch ann· n yrkesutbildning samt kvinnors
ch minderårigas användande i arbel
H) medlemskap i fackliga or,1nnisalioner och rätt att åtnjuta i kollektiv
avtal fastställda förmåner;
iii) bo tad föl'hållanden;
b) . ocial tl·ygghet (dvs. lag tiftniug ·åtgärder beträffande olycksfall i ar
bete havtmdcskap, sjukdom, im a}iditet, ålderdom, dödsfall, arbetslös
het elJ r familj försörjning snmt varje annan risk, vilken enligt den
nationella la.gsti ftningen omfattas av ett system för social trygghet),
docl med följande inskränknin�ar:
i) all lämpliga. anordningar må vidtagas beträffande bevarande av rät
ligheter, vilka Tedan blivit förvärvade eller äro under förvärvande;
ii) att immigrationslandets nationella lagstiftning må meddela särskilda
bestämmelser beträffande ekonomiska förmåner eller delar därav, vil
ka helt bestridas med a11männa medel, samt beträffande bidrag till
personer, vilka icke uppf Ila föreslu-ivna avgiftsvillkor för att kunna
tillerkännas författningsen.lin pensi n;
c) skatter och avgifter, som hänföra sig till arbetet och som utgå i sam
band med sysselsättning ,av anställd; samt
d) rättsligt förfarande i samband med frågor behandlade i denna kon
vention.
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2. I fråga om förbundsstat skola bestämmelserna i denna artikel lända
till efterrättelse, i den mån förhållandena regleras genom förbundsstatens
lagstiftning eller stå under överinseende av förbundsstatens administrativa
myndigheter. Medlem äger besluta i vilken utsträckning och på vilka
villkor dessa bestämmelser skola tillämpas på förhållanden, som regleras
genom respektive delstaters, provinsers eller kantoners lagstiftning eller
befinna sig under överinseende av dessas administrativa myndigheter. Ve
derbörande medlem skall i sin årsredogörelse angående tillämpningen av
konventionen angiva i vilken utsträckning de i denna artikel åsyftade för
hållandena regleras genom förbundsstatens lagstiftning eller befinna sig
under överinseende av förbundsstatens administrativa myndigheter. Beträf
fande förhållanden, som regleras genom respektive delstaters, provinsers
eller kantoners lagstiftning eller befinna sig under överinseende av dessas
administrativa myndigheter, har medlemmen att vidtaga de åtgärder, som
föreskrivas i artik,el 19 mom. 7 b) av Internationella arbetsorganisationens
stadga.
A.rtikel 7.
1 . Medlem, för vilken denna konvention är i kraft, förbinder sig att till
se, att dess arbetsförmedling och andra organ, som handlägga migrations
ärenden, där så prövas lämpligt, samarbeta med motsvarande organ i ÖYriga
medlemsstater.
2. Medlem, för vilken denna konvention är i kraft, förbinder sig att till
se, att för migrerande arbetares räkning vidtagna åtgärder icke föranleda
kostnader för denne.
Artikel 8.
1. Migrerande arbetare, som erhållit tillstånd att stadigvarande vistas i
immigrationslandet och medlemmar av hans familj, vilka äga åtfölja ho
nom eller återförena sig med honom, må icke på grund av att arbetaren ej
kan utöva sitt yrke till följd av sjukdom eller skada ådragen efter ankoms
ten, återsändas till sitt ursprungsland eller till det territorium, varifrån
de emigrerat, med mindre vederbörande så önskar eller internationellt av
tal, som medlemmen biträtt, så föreskriver.
2. Då migrerande arbetare vid ankomsten till immigrationslandet mot
tages för stadigvarande vistelse där, må vederbörande myndighet i detta
land besluta, att bestämmelserna i mom. 1 av denna artikel icke skola äga
tillämpning förrän efter en skälig tidrymd, vilken icke i något fall må
överstiga fem år efter arbetarens mottagande.
Artikel 9.
Medlem, för vilken denna konvention är i kraft, förbinder sig att, med
förbeh��� för i nationell lag�i:iftning stadgade begränsningar beträffande in
och utforsel av valuta, medE,tiva ö·v rförande av migrerande arbetares in
komster och besparingar i den utsträckning, som denne önskar.
A rtikel 10.
Där antalet arbetare, som utvandrar från en medlems territorium till en
annans'. ur _ tillrä �ldigt stort, skola ved rb" ra.nde myndigheter i ifrågavaran
� c" territorier, narhelst så befinnes påkallat, Lräffa avtal om reglering av
lragor av gemensamt intresse, vilka upp lå i samband med tillämpningen
av denna konvention.
Artikel 1 1.
1. I denna ko1�vention innebär uttrycket »migrerande arbetare» -envar,
"�om utvandrar fran ett land till ett annat i syfte att erhålla arbete för an-
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narrs räkning, och som i vederbörlig ordning mottagits såsom migrerande
arbetare.
!:l. Denna konvention äger icke tillämpning å
a) arbetare i gränstrakter ;
b) tillfällig inflyttning av utövare av fria yrken eller artister ; samt
c) sjömän.
Artikel 12.
De officiella ratifikationerna av denna konvention skola delgivas Inter
nationella arbetsbyråns generaldirektör och registreras av honom.
Artikel 13.
1. Denna konvention är bindande allenast för de medlemmar av Inter
nationella arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer registrerats av general
direktören.
2. Den träder i kraft tolv rmån:ader efter det två medlemmars ratifika
tioner registrerats av generaldirektören.
3. Därefter träder denna konvention i kraft för varj e medlem tolv måna
der efter den dag, då dess ratifikation registrerats.
Artikel 14.
1. Medlem, som ratificerar denna ,konvention, må genom en vid ratifika
tionshandlingen fogad förklaring från ratifikat:ionen utesluta en eller samt
liga av konventionens bilagor.
2. Med i sådan förklaring givna förbehåll ,skola bestämmelserna i kon
ventionens bilagor äg,a samma giltighet som bestämmelserna i konventionen.
3. Medlem, ,som avgiver sådan förklaring, må ,sedermera genom ny för
klaring för generaldirektören anmäla att den godtager en eller samtliga av i
förklaringen nämnda bilagor ; från den dag, då generaldirektören registre
rat sådan anmälan, skola bestämmelserna i dylika bilagor tillämpas i fråga
om nämnda medlem.
4. Med bibehållande av giltigheten av förklaring, vilken med avseende å
en bilaga avgivits enligt mom. 1 av denna artikel, må vederbörande med
lem förklara sig villig godtaga ifrågavarande hilaga med verkan av en re
kommendation.
Artikel 15.
1. Förklaringar, ,som delgivits Internationella arbetsbyråns generaldirek
tör i enlighet med mom. 2 av artikel 35 av Internationella arbetsorganisatio
nens stadga skola angiva
a) de områden, med avseende ä vilka vederbörande medlem förbinder sig
att utan ändringar tillämpa de i · konventionen och i en eller samtliga
av bilagorna intagna bestämmelserna ;
b) de områden, med avseende å vilka medlemmen förbinder sig att till
lämpa de i konventionen och i en eller samtliga av bilagorna intagna
bestämmelserna med vissa jämkningar samt innebörden av dessa
jämkningar ;
c) de områden, med avseende å vilka konventionen och ·en eller samtliga
av bilagorna icke skola tillämpas samt skälen härför; äv,ensom
d) de områden, med avseende å vilka medlmnmen förbehåller sig att efter
ytterligare överväganden framdeles fatta beslut.
2. De i mom. 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 för-
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behåll, som inrymts i hans ursprungliga förklaring enligt mom. 1 b) , c)
eller d) av denna ,artikel.
4. Medlem m:i, under den tidrymd, då .fö1·evarande konvention enligt be
stämmelserna i artikel 1 7 kan , uppsägas, tiUslälla generaldirektören ny för
kliar'l1ng, som li varje <annat a-v eende ändrar lydel en av ,bi<liga1·e avgiven för
klaring och klargör läget med hänsya1 till de av�edd-a omr� dena.
Artikel 1 6.
1. Förklaringar, ,som delgivits Internationella arbetsbyråns gener-aldirek
tör i enlighet med mom. 4 eller 5 av artikel 35 av Internationella arbetsor
ganisationens stadga, skol,a angiva huruvida bestämmelserna ri :denna kon
vention och i en eller ,s,amtliga av bilagorna ,skola tillämpas inom vederbö
r-ande område utan ändring eller med vissa jämkningar ; därest i förkla
ringen angives, att ,bestämmelserna li konventionen och i en eller samtliga
av bilagorna skola tillämpas med vissa jämkningar, ,skall förklaringen inne
hålla närmar,e uppgifter rörande dessa.
2. Vederbörande medlem, medlemmar eller internationella :myndighet må
genom senare förklaring helt eller delvis ,avstå från rätten att åberopa varje
i en tidigare förklaring angiven jämkning.
3. Vederbörande medlem, medlemmar eller rinternationella mynd,i,ghet må,
under den tidrymd, :då denna konvention eller en eller samtliga av bilagorna
en ligt bestämmelserna li artikel 17 kunna uppsäg.as, tillställa Internationella
arbetsbyråns generaldirektör förklaring, ,som i varje annat avseende ändrar
lydelsen av tidigare avgiven förklar,ing och klargör läg-et med hänsyn till
ifrågavarande ,konventions tillämp:ruing.
Artikel 1 7.
1. 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 Internationella arbetsbyråns generaldirektör
för reg-i,strerjng. Uppsägningen träder icke ii kr1a,ft förrän ett år efter det den
registrerats.
2. Medlem, som ratificerat denna ,konvention ,och icke inom ett år efter
utgången av den i föregående moment nämnda tioårsperioden gör bruk av
den i denna artfäel stadg.acle upp ägningsrätten, skall vara bunden för en
ny period av lio ål' och kan däl'efteT, med iakttagande av de i denna -artikel
förcskri,1 na ,1illko1·cn, uppsäga kom1 entionen vid utgången av varje f::� .1nde
l ioår-s period.
3. Vid varje tidpunkt, då denna konvcn.tion enlir.rt bestämmelsern a i mom.
1 y ch 2 kan uppsägas, må medlem, O'Jll icke uppsäger konvention n, till
stalla generaldirektören en förklarino-, ,o-enoiu vi lhm n ar -av konventioI:> "'
n n s b1· 1 ng� r, - �om är i kraft för medlemm
en, uppsäges.
_
4 . lJpp ·agm1J.g av denna konvention eller av en eller samtliga av dess bi
.
J ap or s]u� U ic�·e � nv� rka på le i-ättigheter, som i enlighet med däri givna be
�
_ u 1mcl er. hllforsä_
st
]u·at m1grerand arbetare eller medlemmar av hans fa
� �
_ 1 ha1
n � 1 I J å'V'ld
:
� - i nuni rcrat under tid, då konvent,ionen eller vederbörande
b i l agu wu· 1 kraU .m�d 0av ·cende å d t territo
rium, där fråga om fortsatt gil
_
tighe t •av de ·sa ra. thgheter uppl· mmer.
A rtikel 18.
l . Internationella arbetsbyråns genernldire
ktör -s kall underrätta samtli g·a
d
mc l e111n1ar av Internatio ne11
·
.a arbetsorgam.· sationen
om registreringen av
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alla ratifikationer, förklaringar och uppsägningar, som delgivits honom av
organisationens medlemmar.
2. Då generaldirektören und rrättar organisationens medlemmar om re
gi trerinL.,.en av elen -anclr.a ratifikatiionen i ordningen, som delgivits honom,
har hon au fästa medlemma1·1ui · uppmärksamhet på den dag, då konven
ti onen träder - i kraft.
Artikel 1 9.
Interna lionella arbetsbyråns genertlldi1·ektör skall, [ör reaistrering jämlikt
artil·el 102 av Förenta Nationerna stnd,ga, lämna Före11 ta Nationernas ge
neral ekreterare ,full tändina uppi snin ar om varj e ratifikation, förklaring
och. upp ·ägning, som av honom :regislreraLs i e1 ligbet med bestämmelserna
i fö1·egående artiklar.
Artikel 20.
Vid utgången av varje tidrymd .av tio år, räknat från denna konventions
ikraftträdande, skall Internationella arbetsbyråns styre} e förelägga Inter
nationella arbetsorganisationens allmänna konferen en r do<1örel s för kon
ventionens tillämpning och ta,ga under öv •1·vägande huruvida anledn-in g före
ligger .att på konferenserns dagordning up]>för frågan om - d ess reviision, helt
eller delv,i s.
Artikel 21 .
1. Därest konferensen skulle antaga ·en ny konvention, innebärande 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 konventionen,
försåvitt denna trätt i kraft, ipso jure medför,a omedelbar uppsägning
av förevarande konvention, utan hinder av v,a:d i artikel 1 7 härovan
stadgas;
b ) skall från den dag, ·då den nya, reviderade konvenEonen träder i kraft,
förevarande konvention icke längre kunna ratificeras av medlem
marna.
2. Förevarande konvention iskall likväl förbliva gällande till form och in
nehåll för de medlemmar, som ratificernt densamma och icke ratificera den
nya, reviderade konventionen.
A rtikel 22.
1 . Internationella arbetskonfer-ensen kan vid sammanträde, på vars dag
or-d P·n� frågan uppförts, med en majoritet av två tredjedel,ar antaga en re
v-iderad text ti l 1 en eller flera av d nna. konventions bilagor.
2. Medlem, för vilken denna konvention är i kraft, ,skall rinom ett år eller,
under särskilda omständigheter, ade,rton månader från avslutandet av kon
ferensens sammanträde, underställa sålunda reviderad text den eller de myn
lighete1·, till ilka Jwmpetensområde frågan hör, för 1stiftande av lag eller
-v idtagan.d- av andra åtgärder.
• . Sådan reviderad l xt kall i fråga om medlem, för vilken denna kon
venLion är 'i krnft, äga til lämpni11°· från den dag, då medlemmen tillställer
Internalionel.la arbetsbyråns generaldfrektör en förklar�ng, att han godtager
den 1:eviderade texten.
4. Från den dag, då den reviderade texten .till bilagan antages av konfe
rensen, skall medlem endast äga ,antaga den reviderade texten.
A rtikel 23.
De engelska och franska texterna till denna konvention skol a äga lika vits
ord.
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Bilaga I.

Rekrytering av samt arbetsfö1·medling och arbetsvillkor för migrerande ar•
betare, vilka rekryteras i annan ordning ä,n genom statskonti.·ollerad
gruppmigration.

Artikel 1 .

Denna bilaga skall äga tillämpning å migrerande arbetare, vilka rekryte
ras i annan ordning än genom statskontrollerad gruppmigration.

A.rtikel 2.

I denna bilaga innebär
a) uttrycket »rekrytering»
i) anställande av en person i ett territorium hos en arbetsgivare i ett
annat territorium, eller
'ii) åtagande gen emot en person i ett territorium att bereda honom anställning i ett annat territorium,
j ämte vidtagande av å tgärder i i.h ende, som åsyftas i punkt i) eller ii) ,
därunder 'nbegripet uppsökande och urval av emigranter samt förbere
del e för der, s avr sa ;
b) uttrycket »införande» varje åtgärd för att tr gga eller underlätta an
komsten eller tillträdet till ett territorium av personel', vilka rekryle
rats under förhållanden, som angivas i punkt a ) av denna artikel ·
c) uttrycket »arbetsförmedling» varj · tgfö:d för alt tryggl.l eller und r
lätta anställningen av personer, vilka införts under förhållanden, om
angivas i punkt b) av denna artikel.

.4 rtikel 3.

1 . Medlem, för vilken denna bilaga är i 1,;raft, och vars lagstiftning med
giv r 1·elo-yterinct, i11Cörandc och arbetsförmedling enligt definitionerna i ar
tikel 2, ·kall regl ra sådan i de s lagstiftning medgiven verksamhet i enlig
het med be tämmel 'Crna i förevarande artil el.
2. Med förbehåll för bestämmelserna i mom. 3 nedan skall rätt att bedriva
verksamhet, innefattande rekrytering, införande och arbetsförmedling be
gränsas till
a) offentlig arbetsförmedlingsbyrå ell r annat offentligt organ i det _f N·
ritorium, där verksamheten äger 1:u m ;
b) offentligt organ i annat territorium ä n d •t, vari verksamheten äger
rw11, som enligt avtal mellan ederbörande regering.ar äger bedriva så
dan verksamhet i cl >t isl å yftade territoriet ;
c) varj organ, ·om UJJprättats med stöd av bestämmelserna i en inter
nationell handling .
3.
T
d ''Il u tsträckning nationell lag tiftning eller bilateralt avtal så med
.
giver må rel�· tcri1 g, inför.ande och. arbetsförmedling utföras av
H ) a �·bet grvilren ell · r d n, som ifr i hans tjänst och handlar å hans
_ _gnn r, u n l er förutsättning att, där så kräves med hänsyn till den
,a
m 1grerande m·betar n intr s · en, sådan verksamhet är underkastad
go l k �inn. utle �h till yn av v derbörande myndighet ;
b) nslu l d byrå med a
ederböntnde myndighet i det territorium , där
v •rk ·amhet n skall äga rum, därtill i förväg lämnat bemyndigande i
de fa l l o h p· de ·;' l lkor som bestäm mas
- � ) i detta tcnito riu m 1'a �sLiftn.ing eller
n ) g nom avla! melJan v clerbörande myndighet i emigrationslandet
1

1
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eller organ, upprättat jämlikt bestämmelserna i internationell hand
ling, å ena, och vederbörande myndighet i immigrationslandet, å
andra sidan.
4. Vederbörande myndighet i det territorium, där förrättningarna äga
rum, skall övervaka den verksamhet, som bedrives av organ och personer
försedda med i mom. 3 b) avsett bemyndigande, dock med undantag för
varje jämlikt bestänunelserna i en internationell handling upprättat organ,
vars ställning även i fortsättningen -skall regleras enligt bestämmelserna i
sagda handling eller enligt avtal mellan ifrågavarande organ och vederbö
rande myndighet.
5. Vad i denna artikel stadgas må icke tolkas såsom innebärande rätt för
annan person eller annat organ än vederbörande myndighet i immigrations
landet att medgiva migrerande arbetare tillträde till medlems territorium.
Artikel 4.
Medlem, för vilken denna bilaga är i kraft, förbinder sig att tillse, att av
dess offentliga arbetsförmedling i samband med rekrytering och införande
av eller arbetsförmedling för migrerande arbetare meddelade tjänster till
handahållas kostnadsfritt.
Artikel 5.
1 . Medlem, för vilken denna bilaga är i kraft, och som upprätthåller ett
system för övervakande av anställningsavtal mellan en arbetsgivare e ller en
person, som handlar å hans vägnar, å ena, och en migrerande arbetare, å
andra sidan, förbinder sig att kräva,
a) att ett exemplar av anställningsavtalet överlämnas till den migreran
de arbetaren före avresan eller, såframt överenskommelse därom träf
fas mellan vederbörande regeringar, å mottagningsplats vid ankomsten
till immigrationslandet ;
b) att sådant avtal innehåller bestämmelser med uppgift om de arbetsvill
kor, särskilt de löneförmåner, som erbjudits den migrerande arbetaren ;
c) att den migrerande arbetaren före avresan genom handling avseende
antingen honom personligen eller grupp av migrerande arbetare, vil
ken han tillhör, erhåller skriftliga upplysningar angående de allmänna
levnads- och arbetsvillkor, som han kan förvänta i imrnigrationslandet.
2. I de fall då ett exemplar av avtalet skall avlämnas till den migrerande
_,_ ..,�taren vid ankomsten till immigrationslandet, skall denne före avresan
genom handling, som a ser antingen honom personligen eller grupp av
migrerande arbetare, vilken han tillhör, erhålla skriftliga upplysningar an
gående det yrkesområde, inom vilket han anställts, jämte övriga arbetsvill
kor, särskilt den honom tillförsäkrade minimilönen.
3 . Vederbörande 1nyndighet har att tillse, att bestämmelserna i denna arti
kel efterlevas och att lämpliga påföljder utdömas vid överträdelse av de
sa1nma.
.4 rtikel 6.
Åtgärder, vidtagna jämlikt artikel 4 av denna konvention skola, där så
är erforderligt, innefatta
a) förenkling av administrativa formaliteter ;
b) tillhandahållande av tolk ;
c) nödigt bistånd åt migrerande arbetare och medlemmar av hans familj ,
vilka äga :'\.tfölja honom eller återförena sig med honom, under första
tiden efter inflyttningen;
d) välfärdsåtgärder under resan, särskilt ombord å fartyg, för den migre-
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1.ationell hand1tionslandet, å

rande arbetaren och medlemmar av hans familj, vilka äga åtfölja ho
nom eller återförena sig med honom.

tningarna äga
och personer
undantag för
1prättat organ,
tämmelserna i
1 och vederbö-

Artikel 7.
1. Där antalet arbetare, som utvandrar från en medlems territorium till
en annans, är tillräckligt stort, skola vederbörande myndigheter i ifrågava
rande territorier, närhelst så påfordras, träffa överenskommelse om regle
ring av frågor av gemensamt intresse, vilka må uppkomma i samband med
tillämpningen av bestämmelserna i denna bilaga.
2. Där medlemmarna upprätthålla ett system för övervakande av anställ
ningsavtal, skall i sådan överenskommelse angivas sättet för kontroll av att
arbetsgivarna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser.

L

irande rätt för
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Artikel 8.
Envar som medverkar till lönnlig eller olaglig immigration skall under
kastas lämpligt straff.

Bilaga Il.

Rekrytering av samt arbetsförmedling och arbetsvillkor för migrerande ar
betare, vilka rekryteras genom statskontrollerad gruppmig·ration.

Artikel 1 .
Denna bilaga skall äga tillämpning å migrerande arbetare, vilka rekry
ter,as genom statskontrollerad gruppmigration.
Artikel 2.
I denna bilaga innebär
a) uttrycket »r krytering»
i) anställande av en person i ett territorium hos en arbefi;;_,ivare i ett
annat tenitorium genom statskontrollerad gruppmigration eller
ii) åtagande gentemot person i ett territorium att vid statskontrollerad
gruppmigration bereda honom anställning i ett annat territorium
jämte vidtagande av åtgärder i ärende som åsyftas i punkt i ) eller ii) ,
därunder inbegripet uppsökande och urval av emigranter samt förbe
redelse för deras a resa ;
b ) uttrycket » införande> varje åtgård för att trygga eller underlätta an
komsten eller tillträdet till elt territorium av personer, vilka vid stats
k?ntr � llerad g1·uppmigrntion rekryterats under förhållanden, som an
givas 1 punkt a) av denna al'tike] ;
c) �.ttrycket »arbetsförmedlin g» varje åtgärd för att trygga eller under
l�ttn . an�tällning av personer, ,rilka vid statskontrolleriad gruppmigra
_
ll o11 rnfo1·ts
u nder förhållanden, som angivas i punkt b ) av denna ar
tikel.
Al'iikel 3.
1
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a) offentlig arbetsförmedlingsbyrå eller annat offentligt organ i det terri
torium, där verksamheten äger rum ;
b ) offentligt organ i annat tcrritoriun�. i,i n det, va�·i ver��samhete1;1 äg c:;r
rum, som enligt avtal mellan vederborande regermgar ager bednv,a sa
dan verksamhet i det sist åsyftade tenitoriet ;
c ) varje organ, som upprättats med stöd av bestämmelserna i en interna
tionell handling.
3. I den utsträckning nationell lagstiftning eller bilateralt avtal så med
giver och - där så kräves med hänsyn till den migrerande arbetarens in
tressen - under förutsättning av vederbörande myndighets godkännande
och tillsyn, må rekrytering, införande och arbetsförmedling utföras av
a) arbetsgivaren eller den s.om är i hans tjänst och handlar å hans
vägnar ;
b ) enskild byrå.
4. Rätten att bedriva verksamhet innefattande rekrytering, införande och
arbetsförmedling skall vara underkastad ett av vederbörande myndighet i
det territorium, där sagda verksamhet skall äga rum, i förväg lämnat be
myndigande i de fall och på de villkor, som bestämmas
a) i detta territoriums lagstiftning eller
b) genom avtal mellan vederbörande myndighet i emigrationslandet eller
organ upprättat jämlikt bestämmelserna i internationell handling, å
ena, och vederbörande myndighet i immigrationslandet, å andra sidan.
5. Vederbörande myndighet i det territorium, där förrättningarna äga rum,
skall i enlighet med varje avtal, som träffats mellan vederbörande myndig
heter, övervaka den verksamhet, som bedrives av organ och personer för
sedda med i mom. 4 avsett bemyndigande, dock med undantag för varje
jämlikt bestämmelserna i en internationell handling upprättat organ, vars
ställning även i fortsättningen skall regleras enligt bestämmelserna i sagda
handling eller enligt avtal mellan ifrågavarande organ och vederbörande
myndighet.
6. Innan 5nresetillstånd för införande av migrerande arbetare meddelas,
har vederbörande myndighet i immigrationslandet att pröva, huruvida ej ett
tillräckligt antal arbetare, som kan utföra arbetet i fråga, redan finnes till
gängligt.
7. Vad i denna artikel stadgas må icke tolkas såsom innebärande rätt för
annan person eller annat organ än vederbörande myndighet i immigrations
landet att medgiva migrerande arbetare tillträde till medlems territorium.
Artikel 4.
1. Medlem, för vilken denna bilaga är i kraft, förbinder sig att tillse, att
av dess offentliga arbetsförmedling i samband med rekrytering och införan
de av eller arbetsförmedling för migrerande arbetare meddelade tjänster till
handahållas kostnadsfritt.
2. Administrationskostnaderna för rekrytering, införande och arbetsför
medling skola icke åvila de migrerande arbetarna.
Artikel 5.
Då gruppförflyttning av migrerande arbetare från ett l1and till ett annat
nödvändiggör transitering genom ett tredje land, skall vederbörande myn
dighet i transitolandet vidtaga åtgärder för att påskynda transiteringen och
undvika dröjsmål och administrativa svårigheter.
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Artikel 6.
1. Medlem, för vilken denna bilaga är i kraft, och som upprätthåller ett
system för övervakande av anställningsavtal mellan en arbetsgivare eller en
person, som handlar å hans vägnar, å ena, och en migrerande arbetare, å
andra sidan, förbinder sig att kräva,
a) att ett exemplar av anställningsavtalet överlämnas till den migrerande
arbetaren före avresan eller, såframt överenskommelse därom träffas
mellan vederbörande regeringar, å mottagningsplats vid -ankomsten till
immigrationslandet ;
b) att sådant avtal innehåller bestämmelser med uppgift om de arbetsvill
kor, särskilt de löneförmåner, som erbjudits den migrerande arbe
taren ;
c) att den migrerande arbetaren före avresan genom handling avseende
antingen honom personligen eller grupp av migrerande arbetare, vilken
han tillhör, erhåller skriftliga upplysningar angående de allmänna lev
nads- och arbetsvillkor, som han kan förvänta i immigrationslandet.
2. I de fall då ett exemplar av avtalet skall överlämnas till den migreran
de arbetaren vid ankomsten till immigrationslandet, skall denne före avresan
genom handling som avser antingen honom personligen eller grupp av migre
rande arbetare, vilken han tillhör, erhålla skriftliga upplysningar angående
det yrkesomdde, inom ilket han anställts, j ämte övriga arbetsvillkor, sär
ski l t den honom tillförsäkrade minimilönen.
3. Vederbörande myndighet har att tillse, att bestämmelserna i denna ar
tikel efterlevas och att lämpliga påföljder utdömas vid överträdelse av desamma.
Artikel 7.
Åtgärder, vidtagna j ämlikt artikel 4 av denna konvention skola, där så är
erforderligt, innefatta
a ) förenkling av adm.inistra tiva foinnaliteter ;
b ) tillhandahållande av tolk ;
c) nödigt bistånd å t migrerande arbetare och medlemmar av hans familj,
vilka äga åtfölja honom eller åt rförena sig med honom, under första
tiden efter inflyttning n ;
d ) välf"" ·d ·åtgärder tmder resan, särskilt ombord å fartyg, för den migre
rande arbetaren och medlemmar av hans familj, vilka äga åtfölja ho1� om eller återförena sig med honom ; samt
e) hl lsta.nd till försäljning och överföring av egendom tillhörig migreran
de arbelare, som medgivits inresa för stadigvarande vistelse i immigra
tionslandet.
Artikel 8.
Erto1:�l erl iga_ åtgä1·dcr skola av vederbörande myndighet vidtagas för att
u nder lorsta hden efter inflyttningen bistå mi!:trerande arbetare i frågor rö1·� le d ·_ras an tälluingsförhållanden ; där så b�finnes lämpligt må dylika åt
garder vidtagas 1_ samverk,a n med godkända friviJliga organisati oner.
Artikel 9.
D_iire�t en_ jämlil- t bestämmelserna i artikel 3 av denna bi laga å medlems
t�rr1 to1·1u m 111 1· t migr rande arbetar e av or ak, varför han icke bär ansvar
eJ e1:!1M �cr den anställn.'i ng, för vilken han i-elu-yter ats, eller annan pas ande
ansl_a � ing, kola de m d åt rre an för honom och för medlemma av hans
r
faJntlJ, vilka ägt åtfölja hono m eller återförena sig med honom· förbund
na
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och underhåll till den slutliga destinationsorten och transport av husgeråd,
icke drabba den migrerande arbetaren.
Artikel 10.
Därest vederbörande myndighet i immigrationslandet finner, att anställ
ning, för vilken en migrerande arbetare rekryterats jämlikt artikel 3 av den
n a bilaga, icke är lämplig: har myndigheten �tt :'idtaga er �orde�·lig� åt �är�er
_
för att bistå honom att finna passande anstallnmg, som icke ar
till forfang
för det egna landets arbetare, samt tillförsäkra honom uppehälle intill dess
sådan 1anställning kunnat beredas honom eller, såvida den migrerande ar
betaren är villig eller samtyckt därtill vid tidpunkten för rekryteringen, han
kunnat återvända till det område, där han rekryterats, eller bosätta sig å
annan ort.
Artikel 11.
Därest migrerande arbetare, som är flykting eller tvångsförflyttad och
som jämlikt artikel 3 av denna bilaga inkommit i immigrations1andet, på
grund av bristande arbetstillgång icke kan kvarbliva i en erhållen anställning
i sistnämnda land, har vederbörande myndighet i samma land att göra allt
vad som s tår i dess förmåga för att sätta honom i stånd att finna en pasande anställning, vilken icke är till förfång för det egna landets arbetare,
samt tillförsäkra honom uppehälle i avbidan på sådan anställning eller bo
sättning å annan ort.
Artikel 12.
1 . Vederbörande myndigheter i berörda territorier skola träff överen kom.m I.se om 1·eglering av frågor av gemensamt intresse, vil lrn må uppl·om
ma i samband med tillämpning n av be tämmelserna i denna· bilaga.
2. Där medlemmarna upprätt hålla ett sy tem för övervakande av anstäU
ningsavtal, skall i sådan överenskommelse angivas ättet för kontroll av att
arbetsgivarna fullgöra sina avtalsenliga förplik telser.
3. Sådan överenskommelse skall, där så är lämpligt, före,k riva samverkan
mellan cderbörande myndighet i emigr,alionslandet eller j ämlikt bestämmel
serna i en in ternation 11 handling upprättat organ, å ena, och -vederbörande
myndighet i immigrationslandet, å andra sidan, vid lämnaodet av bi tänd
jämlikt artikel 8 till migrerande arbetare i avseende å der.as arbetsvillkor.
Artikel 13.
Envar som medverkar till lönnlig eller olaglig immigration skall underkas
tas lämpligt straff.

Bilaga 111.
Införsel av migrerande arbeta1•es personliga effekter, verktyg och redskap.

Artikel 1.
1. Personliga effekter, som tillhöra rekryterad migrerande arbetare och
medlemmar av hans familj, vilka äga åtfölja honom eller återförena sig med
honom, skola vid ankomsten till immigrationslandet vara fritagna från tull
avgifter.
2. Bärbara handverktyg och redskap, av det slag som vanligtvis inne
haves av arbetare för utövandet av hans yrke och som tillhöra migreran
de arbetare och medlemmar av hans familj, vilka äga åtfölja honom eller
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återförena sig med honom, skola vara frHagna från tullav ai.fter id ankoms
ten till immigrationslandet, ävida ifr:1gavarande verktyg och redskap vid
tidpunkten för införseln kunna visa ua i de a personers iigo eUer besitt
ning, hava varit i deras besittning och bruk under a·vs-evfö·d tid samt vara a,,_
sedda att brukas av dem i utövandet av deras yrke.

Artikel 2.

1. Personlig,a effekter, som tillhöra migrerande arbetare och medlemmar
av hans familj, vilka äga åtfölja honom eller återförena sig med honom,
skola ara fritagna från tulla gifter vid nämnda personers återkomst till ur
sprungslandet, om dessa alltjämt äro medborgare i detta land.
2. Bärbara hand erktyg och r dskap, av det slag som vanligtvis inne
have a,1 arbetare för utövandet av hans yrke och som tillhÖI'a migrerande
arbetare och medlemmar av hans familj, vilka äga åtfölja honom l ler åter
förena sig med honom, skola vara fri tagna från tullavgifter vid nämnda
personers återkomst till ursprungslandet, såvida personerna i fråga alltjämt
äro medborgare i detta land och under förut ättning att ifrågav�uande verk
tyg och redskap vid tidpunkten för inför eln kunna isas vara i dessa per
soners ägo eller besittning, hava varit i deras besittning och bru k under
avsevärd tid samt vara avsedda att bruka av dem i u tövandet av deras yrke.

Bilaga G.

Reko m mendation (nr 86) angående migrennde arbetare (reviderad 19il9).
Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens,
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats
till Lieneve och där samlats den 8 juni 1 949 till sitt trettioandra sam
manträde,
och beslu tat antaga vissa för lag till revision av de av konferensen
vid dess tj ugof mt samman träde antagna rekommendationerna an..
gående migreraude a1·betal"e, 1 939, och angående migrerande arbetare
( sam. ·bet meJ lan stater) , 1 939, vilken fråga inbegripes under den elfte
pun kten ] å ·ammanträdets dagordning,
am l besluta t, att dessa försl ag skola taga form av en rekommendation,
� ntage1· denn den f""rsta dagen i juli månad år nittonlrnndrafyrtionio föl
pnclc . Tckommend ation, vil Jrnn skall benämnas >rekommendation angåen
d m1grera11rle arbetar (reviderad) , 1 9 9» [ Migration for Employmeut
H corn m •ncla ion ( Revised) , 1 949] :
l(onfcrcnscn,
som antagit konventionen angående migrerande arbetare (reviderad ) ,
1949, och
som finner det önskvärt, att däri intagna bestämmelser kompletteras med
en rekommendation,
förordar följande :
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I.
1. I denna rekomme'ndation innebär
a) uttrycket » migrerande arbetare» envar, som utvandrar från ett land
till ett annat i syfte att erhålla arbete för annans räkning, och som i
vederbörlig ordning mottagits såsom migrerande arbetare ;
b ) uttrycket » rekrytering»
i) anställande av en person i ett territorium hos en arbetsgivare i ett
annat territorium; eller
ii) åtagande gentemot en person i ett territorium att bereda honom anställning i ett annat territorium
j ämte vidtagande av åtgärder i ärende, som åsyftas i punkt i) eller ii ) ,
därunder inbegripet uppsökande och urval av emigranter och förbere
delse för deras avresa;
c) uttrycket »införande» varje åtgärd för att trygga eller underlätta an
komsten eller tillträdet till ett territorium av personer, vilka rekryte
rats under förhållanden, som angivas i punkt a) av denna artikel ;
d) uttrycket »arbetsförmedling» varje åtgärd för att trygga eller under
lätta anställningen av personer, vilka införts under förhållanden som
angivas i punkt b ) av denna artikel.
2. I denna 1·ekommendation bör, då migrerande arbetare är flykting eller
tvångsfö1·flyttad, med regering eller vederbörande myndighet i ett emigra
tion sland avses varje organ, som upprättats jämlikt bestämmelserna i en
internationell handling, med uppgift att beskydda flyktingar och tvångs
förflyttade, vilka icke åtnjuta någon regerings beskydd.
3. Denna rekommendation äger icke tillämpning å :
a ) arbetare i gränstrakter ;
b ) tillfällig inflyttning av utövare av fria yrken eller artister ; samt
c ) sjömän.
Il.
4. 1 ) Medlem bör i sin allmänna politik främj.a och tillvarataga alla
sysselsättningsmöjligheter och i detta syfte underlätta en internationell
fördelning av arbetskraften, särskilt med avseende å des s rörlighet från län
der med överskott till sådana med brist på arbetskraft.
2) De åtgärder, son, av varje medlem vidtagas, böra utformas med
vederbörlig hänsyn till arbet skraftsläget i landet, och regeringen bör sam
råda med vederbörande arbel · givar- och arbetarorganisationer i alla frå
gor av allmän innebörd avseende migration av arbetare.
III.
5. 1 ) Det i varje land upprättade organ, som har att kostnadsfritt
bistå migrerande arbetare och deras familjer och särskilt tillhandagå med
tillförlitliga upplysningar, bör stå under ledning av
a) offentlig myndighet; eller
b) en eller flera frivilliga organisationer, vilka utöva sin verksamhet
utan vinstsyfte, och vilka för detta ändamål godkänts och stå under
tillsyn av offentlig myndighet; eller
c) dels offentlig myndighet och dels en eller flera frivilliga organisa
tioner, som uppfylla i punkt b ) härovan angivna villkor.
2 ) Detta organ bör lämna råd åt migreranidie arbetare och deras fa
miljer på deras eget språk eller dialekt eller i varje fall på ett för dem
begripligt språk beträffande emigration, immigration, anställnings- och
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levnadsförhållanden, däri inbegripna förhållanden å destinationsorten av
intresse ur hälsosynpunkt, återresa till ursprungslandet eller emigra
tions1andet samt i allmänhet rörande alla ämnen, som kunna vara av bety
delse för dem i deras · egenskap av migranter.
3) Organet bör för migrerande arbetare och deras familjer under
lätta fullgörandet av administrativa formaliteter och andra åtgärder, som
måste vidtagas i samband med den migrerande arbetarens eventuella åter
resa till ursprungs- eller emigrationslandet.
4) l syfte att underlätta migrerande arbetares anpassning böra, där
så befinnes erforderligt, förberedande kurser anordnas för att bibringa de
migrerande arbetarna kännedom om allmänna förhållanden och arbets
metoder i immigrationslandet samt undervisning i detta lands språk. Emi
grations- och immigrationsländerna böra ömsesidigt överenskomma om
anordnandet av sådana kurser.
ö. Medlem bör på begäran tillhandahålla Internationella arbetsbyrån och
andra medlemmar upplysningar angående sin emigrationslagstiftning, däri
inbegripna administrativa bestämmelser med avseende å inskränkningar
i emigrationen samt emigranter medgivna lättnader ävensom nödiga upp
gifter beträffande de personkategorier, som önska emigrera.
7. Medlem bör på begäran tillhandahålla Internationella arbetsbyrån
och andra medlemmar upplysningar angående sin immigrationslagstift
ning, däri inbegripna administrativa bestämmelser, inresetillstånd, där så
dant erfordras, önskemål beträffande antalet immigranter och deras yr
keskvalifikationer, lagstiftning rörande migrerande arbetares rätt att taga
anställning, särskilda förmåner för migranter samt åtgärder för att under
lätta deras anpassning ti11 immigrationslandets ekonomiska och sociala
förhållanden.
8. En skälig tidrymd bör såvitt möjligt förflyta mellan offentliggöran
det och ikraftträdandet av bestämmelse, som ändrar de villkor, vilka gälla
för emigration och immigration eller anställning av migrerande arbetare,
så att de ändrade villkoren i tid kunna meddelas dem som bereda sig att
emigrera.
9. Atgärder böra vidtagas för att vid lämpliga tillfällen på tillfyllestgö
rande sätt sprida kännedom om de viktigaste i föregående moment avsed
da bestämmeiserna; sådana tillkännagivanden böra meddelas på de bland
de migrerande arbetarna mest gängse språken.
10. Migration bör underlättas genom lämpliga åtgärder åsyftande att
a) tillse, alt migrerande arbetare, om så erfordras, vid sin ankomst till
immigrationslandet förses med tillfredsställande bostad, föda och
kläder ;
b) tillhandahålla yrkesutbildning, där sådan erfordras, i syfte att sätta
den migrerande arbetaren i stånd att förvärva i immigrationslandet
erforderliga kvalifikationer ;
c) med iakttagande av i nationell lagstiftning föreskrivna begränsningar
beträffande in- och utförsel av valuta möjliggöra ett överförande av
migrerande arbetares inkomster och besparingar i den utsträckning
som han önskar ;
d) vid emigration för stadigvarande vistelse i immigrationslandet möj
� ggörn öv rförandet av migrei-ande arbetares tillgångar till i mmigra
ti.onslandel, där st den m igre1·ande arbetaren så önskar, och inom de
«ränser, som i nationell lagstiftning föreskrivas beträffande in- och
ul[örsel av a luta;
e) bereda migrerande arbetare och medlemmar av hans familj tillgång
till undervisning och utbildning.
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1 1. Migrerande arbetar och' medlemmar av hans familj böra erhålla
bistånd tör att komma i ätnj u tande av rekreations- och välfärdsåtgärder,
och foran t.altninga r böra, där s är erforderligt, vidtagas för att bereda mi
grernnde arh tru: fu:skilda förmåner under första tiden efter inflyttning
en till immigration landet.
1 2. Migr rande arbetare, som rekryterats genom statskontrollerad
gruppmigration, bör åtnjuta läkarvård i enlighet med vad därom är stad
gat för landets egna medborgare.
IV.
rn. 1) Där så i den migrerande arbetarens intres e påfordras, bör m ed
lem kräva, att varje mellanhand, som för n arbet gi a1·es räkning åtager
sig rekrytering och införande av el! r arbetsförmedling för migrerande ar
betare, skall innehava skriftlig fullmal- t från arbetsgivaren eller annan
handling, som styrker, att han haucll ar å arbet gival'ens vägnar.
2) Denna handling bör vara avfattad på eller översatt till emigra
tionslandets officiella språk och m dcle]a alla erforderliga upplysningai· om
arbetsgivaren, beskaffenheten och omfattningen av den rekrytering, det in
förande eller den arbetsförmedling, som uppdraget avser, samt om den -er
bj udna anställningen och därmed förenade löneförmåner.
14. 1 ) Vid urvalet av migrerande arbetare bör tillses, att migrationen i
minsta möjliga mån inskränkes samtidigt som trygghet vinnes, att de mig
rerande arbetarna äro kvalificerade för föreliggande arbetsuppgifter.
2 ) Dylikt ur al bör verkställas av
a) offentligt organ ; eller
b) då så pröva lämpligt, privata med vederbörligt tillstånd försedda in
stitutioner i imn1igralion l and t, vilka, dä.1· migranten inlresse så krä
,,er, böra ö er akas av v derböt·ande myndighet i eroigra tionslandet.
3) Rälten att medyerka vid urval hör varn underkastad ett av ve
derbörande 111y11dighet i det territorium, där sagda verksamhet äger rum,
meddelat tillstånd, i de f.aJI och på de villkor, som må föreskrivas i ifråga
varande territoriu m · lag tiftniug eJler mellan emigrationslandets och immi
grationslaudets regeringar träffat avtal.
4) Såvilt möj ligt bör arbetare, som önskar emigrera, före avresan
från emigrationslandet u nderka tas en av en representant för vederbörande
myndighet i immigrationslandet utförd undersökning ur yrkes- och häl
sosynpunkt.
5) Vid r lu·yl ring i mera avsevärd omfattning böra åtgärder vid
tagas för samråd och sam erkan mellan vederbörande myndigheter i de
b röJ·da emigrntions- och im m igrationsländerna.
6 ) I föregåend punMer av detta moment nämnda förrättningar böra
ulfö.ras så nära rekrytering platsen om möjligt.
15. 1) Genom .avtal bör bestämmas, att migrerande arbetare, som in
fö1·ts för stadig arande vi tel e i immigrationslandet, må åtfölj as av med
lemm:11· a sin familj ell r att des a må återförena sig med honom.
2) överflyttningen av medlen1mar av sådan migrerande arbetares
familj, ,,mu: medgivits åtfölja honom eller åtel'förena sig med honom, bör
ål'skilt främjas av så äl emigrations- om immigration l andet.
3) 1 fall som äsyftas i detta. moment böra lill en migrerande al'b ta
res familj räknas hans hustru och minderåriga bal·n ; framstä l lningar av
seende även andra familjemedlemmar, som för in försörjning äro bero
ende av honom, böra ägnas välvilligt övervägande.

16,
medlt
med ;:.
ma v
tat in;
a)
b)

17. i
dessai
ständl
andra;
:

I

1 8. i
i en �
grun�
avläg�
mindt,
myndi
a)
b)
c)
d)
e) •
J

f) ;,

I
19.
terl'i�o
gåendi

abetar

Kungl. Maj:ts proposition nr 188. (Bilagor).
JÖra erhålla
rdsåtgärder,
t bereda miinflyttningkontrollerad
om är stad-

as, bör med
kning åtager
grerande ar
eller annan

r.

till emigra
ysningar om
�ring, det in
t om den ernigrationen i
, att de mig
ppgifter.
försedda in
tresse så krä
ionslandet.
id ett av ve
et äger rum,
ivas i ifråga
:ts och immiföre avresan
vederbörande
tes- och hälåtgärder vid
jigheter i de
ttningar böra
tare, som in
>ljas av med
n01n.
1.de arbetares
j honom, bör
et.
rande arbeta
tällningar av
ing äro bero-

73

V.

1 6. 1) Migrerande arbetare med tillstånd att vistas i visst land och de
medlemmar av .hans familj , som äga åtfölja honom eller återförena sig
med honom, böra såvitt möj ligt medgivas att taga anställning under sam
ma villkor, som det egna landets medborgare.
2 ) I länder, där an tällandet av m igrerande arbetare är underkas
tat inslu-änlmingal', böra dessa inskränkningar såvitt möj ligt
a) icke tillämpa på m igrerande aibetare, som varit stadigvarande bo
satta i landet under en period, i regel icke överstigande fem år ;
b) upphöra att tillämpas på hustru och barn i arbetsför ålder, vilka till
låtits åtfölja den migrerande .arbetaren eller återförena sig med ho
nom, samtidigt som inskränkningarna icke längre tillämpas på den
migrerande arbetaren.
1 7. I länder, där antalet migrerande arbetare är tillräckligt stort, böra
de a arbetares anställningsförhållanden särskilt övervakas, alltefter om
ständigheterna genom särskilt inspektionsorgan, arbetsinspektörer eller
a ndra för up1 giften utbildade tjänstemän.
VI.
18. 1 ) Sedan en migrerande arbetare i vederbörlig 01·dning mottagit
i en medlems territorium, bör medlemmeJ1 i fråga · i tt möjl igt icl e på
grund av arbetarens bristande tillgångar eller läget p� arbetsmarknaden
avlägsna honom eller medlemmar -av hans familj från sitt territorimn, med
mindre en överenskomm�l ·e i delta avseende träffat mellan vederbörande
myndigheter i de berörda emigrations- och immigrationsländerna.
2 ) Sådan överenskommelse bör föreskriva
a) att hänsyn skall tagas till den tid den migrerande arbetaren vistats
i immigrationsJ.andet o h att i princip en migrerande arbetare icke
skal l a lägsna , som vistats där mer än fem år;
b) att den m igrerande arbetaren kall hava helt tagit i anspråk sin rätt
på grund av arbet lö hetsförsälu'ing;
c) att den m igrerande arbetaren ber tls skälig frist, särskilt för att träffa
an talter röraude ina ägodelar ;
d) au- lämpliga anordn ingar vidtagits för transporten av arbetaren och
hans familj ·
e) att nödiga åtgärder vidtagits för att tillförsäkra arbetaren och hans
familj hum a n behandling; och
f) atl kostnaderna för den migrerande arbetarens och hans familjs åter
vändande och för transporten av deras husgeråd till den slutliga des
tinationsorten icke skola d1�abba honom.
1 � . Lämpliga åtgärder höra vidtagas av myndighet erna i de berörda
terntorierna för hörande av arbetsgivares och arbetares organisationer an
gående rekrytering och införande av samt arbetsförmedling för migrerande
abetare.
VII.
det
fall
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20.
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eller medlemmar av hans familj , som
... _
lorbhv1t medborgar i tu· prungslandet, återvända till detta, bör detta land
g.e no m at t frita �a d_eru från tvånget att uppf Ua. illltor om föregående vis
t _ l_�e ll� r anst� lnmg i landet eller orten bereda dem tillgång til l olika
l �J �ilpåt�ar_der __ for ob med ! · de ocJ1 arbetslösa eller till å lgärder för arbets
lo as återmtrade
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VIII.
2 1. 1) Medlem bör, i den mån så är lämpligt, komplettera konventionen
angående migrerande arbetare (reviderad) , 1949, och förevarande rekom
mendation medelst bilaterala avtal angivande sättet för tillämpningen av
i konventionen och rekommendationen uttryckta principer.
2) Då sådana avtal träffas, bör medlem beakta bestämmel'serna i
det vid förevarande rekommendation fogade normalavtalet vid organisatio
nen av arbetares migration samt regleringen av förhåll anden rörande för
flyttning och anställning av migrerande arbetare, däri inbegripna flykting
ar och tvångsförflyttade.

Bilaga.

Normalavtal avseende migration av arbetare (däri inbegripna flyktingar och
tvångsföl•flyttade1) för tillfällig eller stadigvarande vistelse i immigrations
landet.
Artikel 1 .
Utbyte av upplysningar.

1 . Vederbörande myndighet i ,im migr-artionsl, and1et iha,r ·att tdid ,efter a,nna,n rf:Hl
ställa vederbörande myndighet i eiuigratlonslandet [ eller, beträffande flyktingar
ocll tvåugsförflyttaid-e, o,rgan, upr,['ätlart j ämJikt bestämmeI-s e,r,na i en int-er,nationell
handling, med uppgift alt beskyd,da flyktingar ,och tvångsförflytta-de, vilka ieke åt
nj uta någon regerings beskyd,d] upplysningar angående
ia) la-gs tif-Lni-ng och administir.ativ,a bestämmelser ,beträffänd-e ,irnre:sa, arnstä1lning,
uppehåll ,och bosättning av migrerande arbetare och hans familj;
Jl ) örns,fuemål beträffand·e migr·e•l'lan,de arbetar,e (,a,n t,al, kategori,e.r och yrke,skv,a
lifikationer ) ;
c) lovua,d,s- och -a,rbetsvillkor för mig,r, e,rande ,arbetare, ,s ärskil,t levn.a, dskostn.a
de1· o h minimilöner för olika yrkesgrupper :och anställningsområ,den, even
tuella löneilllä,g-g, ,olika slag av lediga platser, eventuella premier vid anställ
nin<>", s·ystem för social trygghet samt häls·o- och sjukvård, föreskrifter beträf
fa)1, de b·a nsp.ort av migrerande arbetare, deras verktyg och tillhörigheter
samt betrl.i .ffan:de bostadsförhållan,den, tillharndahållande av fö da ,och kläder,
ätgärdcr för ö,1eraörande av migrerande arbetares ,besparingar och andra
pen11in.gmedel, vil,ka jiimlikt ,d enna överenskommelse kunna komma i ifråga ;
,d) ,ev,on.t ucU a -sörakHda fö:1·måuer för migr,erande ,a,rbetar,e ;
e) a:n:or.dningar f.ör und-ervisn,ing ,och y1,kesutbildnin,g -av migrer,an,de arbetare ;
:f) åtgärder för att underlätta en snabb anpassning av migrerande arbetare;
g) förfarande oclz formaliteter vid naturalisation.
2. Vederbörande myndighet i emi.arati:o nslandet [ eller, beträffande flyktingar
och tvån,gsförfly t:ta,d-e, org,an , upprä t t:at jämlikrf: bestämme'1s•erna i en in1t.er,nationell
ha11dli,ng, m0d uppgift att be ky,d, dia il ktirng,u,r ooh tvångisförflyHadie, vilka ioke
åtnjuta uägon 1·egerings bcs,.ky,d,d ) skal] bringa dessa upplysningar till vederböran
de personers eller ,ins.h ��ution,er.s kärn�<>m.
3. Vederhörandc mynd ighet i emi,g rat�onsla udct [eller, beträffande iflyktingar
o ch atvåingsfö1 Hytta•de, or,g,a,n, up,prättait jäml.iikt d:Jes-t ii.n1l!11-0l-sorna i en internationell
haindti ng, irn ed uppgift iait.t beskydda .f lyk, ti,n�ar och tv.t\n,g sför.filyHad,e, v .i lka icke
åtnjuta n ,gon regerings b skydd] sknll tid efter annan tillställa ve<lc1 hörande
myndi,ghet .i .iimmigrntionsl-andet ·era:or,dediga upplysnin-g-ar .angående
Kursiverad text avser huvudsakligen migration för stadigvarande vistelse i immigrationslan
det; text inom klammer hänför sig u teslutande till migration av flyktingar och tvångsförflyttade.
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