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men skall endast vara bindande för de medlemmar, som låtit inregistrera
sin ratifikation hos sekretariatet. Därefter träder konventionen i kraft
beträffande varje annan medlem den dag, dennes ratifikation inregist
rerats hos sekretariatet.
§ 12.

Varje medlem, som ratificerar denna konvention, förbinder sig att
bringa dess bestämmelser i verkställighet senast den 1 juli 1922 och att
vidtaga erforderliga åtgärder för att göra dem effektiva.
§ 13.
Varje medlem, som ratificerat konventionen, kan, sedan tio år för
flutit från den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, uppsäga
densamma genom skrivelse, som delgives nationernas förbunds gene
ralsekreterare för inregistrering. Uppsägningen träder icke i kraft förr
än ett år efter det den inregistrerats hos sekretariatet.
§ 14.
Internationella arbetsbyråns styrelse skall minst en gång vart
tionde år förelägga generalkonferensen en redogörelse för denna konven
tions tillämpning och skall taga i övervägande, huruvida på konferensens
dagordning bör upptagas frågan om revision av eller ändringar i konven
tionen.
§ 15.
De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda
äga vitsord.
VII.
Hemställan angående skydd mot mjältbrand.

Generalkonferensen av internationella arbetsorganisationen av natio
nernas förbund,
vilken av Amerikas Förenta Staters regering sammankallats
till Washington den 29 oktober 1919
och beslutit antaga vissa förslag angående »sysselsättande av
kvinnor: i hälsofarliga arbeten», vilken fråga innefattas i tredje
punkten på dagordningen för konferensens sammanträde i Washington,
ävensom bestämt, att dessa förslag skola avfattas i form av
en hemställan,
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antaga följande hemställan att underställas internationella arbetsorga
nisationens medlemmar för att av dem tagas i övervägande med hän
syn till dess förverkligande genom nationell lagstiftning eller på annat
sätt jämlikt bestämmelserna i delen om arbetet av traktaten i Versailles
den 28 juni 1919 och traktaten i St. Germain den 10 september 1919.
Generalkonferensen hemställer till internationella arbetsorganisa
tionens medlemmar att vidtaga åtgärder för att ull, som kan misstänkas
innehålla mjältbrandssporer, må desinficeras, antingen i det exporterande
landet eller, om detta icke låter sig göra, å avlastningsorten i det impor
terande landet.

vin.
Hemställan angående skydd för kvinnor och barn mot blyförgiftning.

Generalkonferensen av internationella arbetsorganisationen av natio
nernas förbund,
vilken av Amerikas Förenta Staters regering sammankallats
till Washington den 29 oktober 1919
och beslutit antaga vissa förslag angående »sysselsättande av
kvinnor och barn: i hälsofarliga arbeten», vilken fråga innefattas i
tredje och fjärde punkterna på dagordningen för konferensens sam
manträde i Washington,
ävensom bestämt, att dessa förslag skola avfattas i form
av en hemställan
antager följande hemställan att underställas internationella arbetsorga
nisationens medlemmar för att av dem tagas i övervägande med hän
syn till dess förverkligande genom nationell lagstiftning eller på annat
sätt jämlikt bestämmelserna i delen om arbetet av traktaten i Versailles
den 28 juni 1919 och traktaten i St. Germain den 10 september 1919.
På grund av den fara, som vissa industriella arbeten innebära för
kvinnor med hänsyn till deras moderskap och för minderåriga med hän
syn till deras fysiska utveckling, hemställer generalkonferensen till med
lemmarna av internationella arbetsorganisationen, att användande av
kvinnor eller manliga minderåriga under 18 år till nedan angivna ar
beten måtte förbjudas:
a) arbete i zink- och bly hyttor;
b) bandhavande, bearbetning och reduktion av aska, som innehåller
bly, samt avsilvring av bly;
c) smältning i större skala av bly eller gammal zink;

