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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;
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d) framställning av lödtenn eller legeringar, som innehålla mer än
10 % bly;
e) framställning av blyglete, massikot, mönja, blyvitt, blysulfat,
blykromat eller blysilikat (smält);
f) arbete med blandning eller påstrykning av massa vid tillverk
ning eller reparation av elektriska ackumulatorer;
g) rengöring av arbetslokaler, där arbete av ovan angivet slag utföres.
Vidare hemställes, att sysselsättande av kvinnor och manliga min
deråriga under 18 år med arbeten, där blyföreningar användas, endast
medgives under följande villkor:
a) att lokal ventilation är anordnad på sådant sätt, att damm och
ångor upptagas omedelbart där de alstras;
b) att renlighet iakttages i fråga om verktyg och arbetslokaler;
c) att anmälan göres till offentlig myndighet om alla fall av bly
förgiftning och att ersättning gives till de förgiftade;
d) att de personer, som äro anställda i arbete av ovan angivet
slag underkastas regelbunden läkarundersökning;
e) att tillräckliga och lämpliga avklädningsrum, tvättanordningar
och marketenterier finnas inrättade samt att särskild skyddsbeklädnad
tillhandahålles;
f) att förbud meddelas mot införande av födoämnen eller drycker
i arbetslokalerna.
Konferensen hemställer vidare, att i de industrier, där lösliga bly
föreningar kunna ersättas med icke giftiga ämnen, användandet av dylika
blyföreningar underkastas strängare reglering.
Såsom läslig skall med hänsyn till denna hemställan anses bly
förening, varav mer än 5 % av vikten (uppskattad som metalliskt bly)
är läslig i V4-procentig saltsyrelösning.
IX.
Hemställan angående inrättandet av en offentlig hälsovårdsmyndighet.

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 punk
ten på dagordningen för konferensens sammanträde i Washington,
ävensom bestämt, att dessa förslag skola avfattas i form av
en hemställan,
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