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i Versailles och motsvarande paragrafer av de övriga fredsfördragen, tillämpa 
denna konvention på sina kolonier, besittningar och protektorat.

§ 9.
Varje 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 nationernas förbunds generalsekreterare för inregistrering. 
Uppsägningen träder icke i kraft förrän ett år, efter det den inregistrerats hos 
sekretariatet.

§ 10.
Internationella arbetsbyråns styrelse åligger att minst en gång vart tionde 

år förelägga generalkonferensen en redogörelse för denna konventions tillämpning 
och taga i Övervägande, huruvida det finnes anledning att på konferensens dag
ordning upptaga fragan om konventionens revision eller modifierande.

§ 11.
De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda äga 

vitsord.

V.
Rekommendation angående barns och unga personers nattarbete inom jordbruket.

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorgani
sation,

vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats 
till Geneve och där samlats den 25 oktober 1921 till sitt tredje samman
träde

samt beslutit antaga vissa förslag angående barns och unga perso
ners nattarbete inom jordbruket, vilken fråga innefattas i tredje punk
ten på dagordningen för sammanträdet,

ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av en rekom
mendation,

antager efterföljande rekommendation att underställas internationella arbetsorga
nisationens medlemmar för att av dem tagas i övervägande med hänsyn till dess 
förverkligande genom nationell lagstiftning eller på annat sätt jämlikt bestäm
melserna i del XIII av fördraget i Versailles och motsvarande delar av de övriga 
fredsfördragen.

Internationella arbetsorganisationens generalkonferens hemställer:

I.
Att varje medlem av internationella arbetsorganisationen måtte vidtaga 

åtgärder till reglerande av barns under fjorton år nattarbete i jordbruksföretag 
på sådant sätt, att dem tillförsäkras en vilotid, som motsvarar deras kroppskon
stitutions krav och ej omfattar mindre än tio på varandra följande timmar.
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II.
Att varje medlem av internationella arbetsorganisationen måtte vidtaga 

åtgärder till reglerande av unga personers, mellan fjorton och aderton år, natt
arbete i jordbruksföretag på sådant sätt, att dem tillförsäkras en vilotid, som 
motsvarar deras kroppskonstitutions krav och ej omfattar mindre än nio på var
andra följande timmar.

Yl.

Rekommendation angående den tekniska jordbruksundervisningens utveckling.

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga
nisation,

vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats 
till Geneve och där samlats den 25 oktober 1921 till sitt tredje samman
träde

samt beslutit antaga vissa förslag angående den tekniska jordbruks
undervisningens utveckling, vilken fråga innefattas i fjärde punkten på 
dagordningen för sammanträdet,

ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av en rekom
mendation,

antager efterföljande rekommendation att underställas internationella arbetsorga
nisationens medlemmar för att av dem tagas i övervägande med hänsyn till dess 
förverkligande genom nationell lagstiftning eller på annat sätt jämlikt bestäm
melserna i del XIII av fördraget i Versailles och motsvarande delar av de 
övriga fredsfördragen.

Internationella arbetsorganisationens generalkonferens hemställer: 
att varje medlem av internationella arbetsorganisationen måtte bemöda sig 

att utveckla den tekniska jordbruksundervisningen och särskilt att sätta lönear- 
betarna inom jordbruket i tillfälle att begagna sig av densamma på samma vill
kor som varje annan inom jordbruket sysselsatt person.

Att varje medlem av internationella arbetsorganisationen måtte tillställa 
internationella arbetsbyrån en periodisk rapport, innehållande så fullständiga 
uppgifter som möjligt rörande tillämpningen av de lagar, vilka ha till ändamål 
att främja den tekniska jordbruksundervisningen, ävensom angående i samma 
syfte gjorda utgifter och eljest vidtagna åtgärder.

VII.
Rekommendation angående jordbruksarbetarnas bostads- och sovplatsförhållanden.

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga
nisation,


