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§ 8.
Denna konvention träder i kraft, så snart ratifikationerna för två med

lemmar av internationella arbetsorganisationen inregistrerats av generalsekre
teraren.

Den är bindande allenast för de medlemmar, vilkas ratifikationer inre
gistrerats hos sekretariatet.

Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem den dag, då 
dess ratifikation inregistrerats hos sekretariatet.

§ 9'
Så snart ratifikationerna för två medlemmar av internationella arbetsor

ganisationen inregistrerats hos sekretariatet, skall nationernas förbunds ge
neralsekreterare därom notificera alla medlemmarna av internationella arbets
organisationen. Han skall likaledes notificera dem inregistreringen av rati
fikationer, som senare delgivits honom av andra medlemmar av organisa
tionen.

§ 10.

Under förbehåll med hänsyn till bestämmelserna i § 8 förbinder sig 
varje medlem, som ratificerar denna konvention, att tillämpa bestämmel
serna i §§ 1, 2, 3, 4, 5 och 6 senast den 1 januari 1928 samt att vidtaga 
erforderliga åtgärder för att göra dem effektiva.

§ 1L
Varje medlem av internationella arbetsorganisationen, som ratificerar 

denna konvention, förbinder sig att, i enlighet med bestämmelserna i § 421 
av fördraget i Versailles och motsvarande paragrafer av de övriga freds
fördragen, tillämpa denna konvention på sina kolonier, besittningar och 
protektorat.

§ 12.
Värjo medlem, som ratificerat denna konvention, kan, sedan tio år för

flutit från den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, uppsäga den
samma genom skrivelse, som delgives nationernas förbunds generalsekrete
rare för inregistrering. Uppsägningen träder icke i kraft förrän ett år, efter 
det den inregistrerats hos sekretariatet.

§ 13.
Internationella arbetsbyråns styrelse åligger att minst en gång vart ti

onde år förelägga generalkonferensen en redgörelse för denna konventions 
tillämpning och taga i övervägande, huruvida det finnes anledning att på 
konferensens dagordning upptaga frågan om konventionens revision eller 
modifierande.

§ 14.
De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda äga 

vitsord. 3 * * * * *

Kungl. Maj:ts proposition nr 152.

3.
Rekommendation angående hemförskaffning av befälhavare och lärlingar.

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga
nisation,

vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 7 juni 1926 till sitt nionde sammanträde
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samt beslutit antaga vissa förslag angående liemförskatfning av be
fälhavare och lärlingar, vilken fråga innefattas i första punkten på dag
ordningen för sammanträdet,

ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av en rekommen
dation,

antager denna, den tjugutredje dagen i juni år ettusen niohundra och tjugu- 
sex efterföljande rekommendation att underställas internationella arbetsor
ganisationens medlemmar för att av dem tagas i övervägande med hänsyn 
till dess förverkligande genom nationell lagstiftning eller på annat sätt jäm
likt bestämmelserna i del XIII av fördraget i Versailles och motsvarande 
delar av de övriga fredsfördragen.

Konferensen hemställer, att regeringarna måtte vidtaga åtgärder för att 
trygga hemförskaffning av befälhavare och genom lärlingsavtal anställda lär
lingar, vilka icke omfattas av bestämmelserna i det av generalkonferensen 
vid dess nionde sammanträde antagna förslaget till konvention angående 
hemförskaffning av sjömän.

Kungl. Maj:ts proposition nr 162.

4.

Rekommendation angående de allmänna grunderna för inspektionen av 
sjöfolkets arbetsförhållanden.

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga
nisation,

vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till 
Geneve och där samlats den 7 juni 1926 till sitt nionde sammanträde 

samt beslutit antaga vissa förslag angående de allmänna grunderna 
för inspektionen av sjöfolkets arbetsförhållanden, vilken fråga utgör 
den andra punkten på dagordningen för sammanträdet,

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

antager denna den tjuguandra dagen i juni år ettusen niohundra och tjugu- 
sex efterföljande rekommendation att underställas internationella arbetsor
ganisationens medlemmar för att av dem tagas i övervägande med hänsyn 
till dess förverkligande genom nationell lagstiftning eller på annat sätt jäm
likt bestämmelserna i del XIII av fördraget i Versailles och motsvarande 
delar av de övriga fredsfördragen.

I betraktande av att, bland metoder och grundsatser av särskild och 
trängande vikt för arbetarnas fysiska, moraliska och intellektuella välfärd, 
fördraget i Versailles och de övriga fredsfördragen förplikta internationella 
arbetsorganisationen att ägna särskild uppmärksamhet åt inspektionen av 
arbetsförhållandena för att trygga verkställigheten av lagar och förordningar 
till skydd för arbetarna;

i betraktande av att internationella arbetskonferensen å sitt femte sam
manträde (oktober 1923) antog en »rekommendation angående de allmänna 
grunddragen för yrkesinspektionen för att trygga verkställigheten av lagar 
och förordningar till skydd för arbetarna»;

i betraktande av att nämnda rekommendation är grundad huvudsakligen 
på den erfarenhet, som vunnits vid inspektion av industriella företag, och 
att det skulle bliva synnerligen svårt att tillämpa rekommendationen eller 
ens anpassa den efter sjöfolkets arbete, vilket till sin beskaffenhet och de 
villkor, under vilka det utföres, i grund skiljer sig från fabriksarbete;


