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sekreterare för inregistrering. Uppsägningen träder icke i kraft förrän 
ett år efter det den inregisterats hos sekretariatet.

§ 11.
Internationella arbetsbyråns styrelse skall minst en gång var tionde 

år förelägga generalkonferensen en redogörelse för denna konventions til
lämpning och skall taga i övervägande, huruvida på konferensens dag
ordning bör upptagas frågan om revision av eller ändringar i konventionen.

. § 12.
De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda 

äga vitsord.

V.
Hemställan angående arbetslöshetsförsäkring för sjömän.

Generalkonferensen av internationella arbetsorganisationen av natio
nernas förbund,

vilken av styrelsen för internationella arbetsbvrån samman
kallats till Genua den 15 juni 1920

och beslutit antaga vissa förslag angående »kontroll å an
ställningsvillkoren för sjömän; arbetsförmedling; tillämpningen å sjö
män av den konvention och de bemställanden rörande arbetslöshet 
och arbetslöshetsförsäkring, söm antagits i Washington nästföre
gående november», vilken fråga upptagits såsom andra punkten på 
dagordningen för konferensens sammanträde i Genua,

ävensom bestämt, att dessa förslag skola avfattas i form av 
en hemställan,

antager följande hemställan att underställas den internationella arbets
organisationens medlemmar för att av dejn 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, traktaten i St. Germain den 10 september 1919, trak
taten i Neuilly den 27 november 1919 och traktaten i Le Grand Tria- 
non den 4 juni 1920.

I syfte att i avseende å sjömännen bringa till tillämpning del III 
av den i Washington den 28 november 1919 antagna hemställan angå
ende arbetslösheten hemställer generalkonferensen, att varje medlem av 
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internationella arbetsorganisationen måtte till förmån för sjömän anordna 
effektiv försäkring mot arbetslöshet, förorsakad av skeppsbrott eller annan 
omständighet, antingen i form av statligt ordnad försäkring eller genom 
tilldelande av statsunderstöd åt fackorganisationer, vilkas stadgar före
skriva utbetalning av understöd åt arbetslösa medlemmar.

VI.
Förslag till konvention angående ersättning för arbetslöshet vid fall av fartygs förolyckande.

Generalkonferensen av internationella arbetsorganisationen av natio
nernas förbund,

vilken "av styrelsen för internationella arbetsbyrån samman
kallats till Genua den 15 juni 1920

och beslutit antaga vissa förslag angående »kontroll å an- 
anställningsvillkoren för sjömän; arbetsförmedling; tillämpningen å 
sjömän av den konvention och de hemställanden rörande arbets
löshet och arbetslöshetsförsäkring, som antagits i Washington näst
föregående november», vilken fråga upptagits såsom andra punkten 
på dagordningen för konferensens sammanträde i Genua,

ävensom bestämt, att dessa förslag skola avfattas i form av 
ett förslag till internationell konvention, 

antager följande förslag till konvention att ratificeras av internatio
nella arbetsorganisationens medlemmar jämlikt bestämmelserna i delen 
om arbetet av traktaten i Versailles den 28 juni 1919, traktaten i St. 
Germain den 10 september 1919, traktaten i Neuilly den 27 november 
1919 och traktaten i Le Grand Trianon den 4 juni 1920.

§ I-
Med »sjöman» förstås vid tillämpning av denna konvention en var, 

som är anställd å fartyg, nyttjat i sjöfart.
Med »fartyg» förstås vid tillämpning av denna konvention varje i 

allmän eller enskild ägo varande båt, fartyg eller skepp, av vad slag 
som helst, vilket nyttjas i sjöfart, med undantag likväl för krigsfartyg.

§ 2.
Då fartyg förolyckas, skall redaren eller den, med vilken sjöman

nen slutit avtal om tjänst ombord å fartyget, till varje å fartyget an


