
sþ. 67. Tillaga til þingsályktunar
um fullgildingu á stofnskrá Alþjóðavinnumálastofnunarinnar.

(Lögð fyrir Alþingi á 67. löggjafarþingi, 1947.)

Alþingi ályktar að veita ríkisstjórninni heimild til þess fyrir íslands hönd að
fullgilda stofnskrá Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (The International Labour
Organisation) eins og hún liggur fyrir á fylgiskjalinu, sem prentað er með ályktun
þessari.

Fylgisk.ial.

Gerð um breytingar á stofnskrá Alþjóða-
vinnumálastofnunarinnar.

Allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofn-
unarinnar, sem stjórnarnefnd alþjóða-
vinnumálaskrifstofunnar stefndi saman
til 29. fundar í Montreal hinn 19. sept.
1946, hefur ákveðið að gera tilteknar
breytingar á stofnskrá Alþjóðavinnumála-
stofnunarinnar. Var það atriði 2. mál á
dagskrá þingsins, og samþykkti allsherj-
arþingið því hinn 9. okt. 1946 eftirfar-
andi breytta stofnskrá Alþjóðavinnu-
málastofnunarinnar, er nefnist "gerð um
breytingar á stofnskrá Alþjóðavinnu-
málastofnunarinnar frá 1946".

1. gr.
Frá og með þeim degi, er þessi hreyting

öðlast gildi, skal meginmál stofnskrár Al-
þjóðavinnumálastofnunarinnar vera það,
sem birt er á fylgiskjali því, er gerð þess-
ari fylgir.

Instrument for the Amendment of the
Constitution of the International Labour

Organisation.
The General Conference of the Inter-

national Labour Organisation,
Having been convened at Montreal by

the Governíng Body of the International
Labour Office, and having met in its
Twenty-ninth Sessi on on 19 September
1946; and

Having decided upon the adoption of
certain amendments to the Constitution of
the International Labour Organisation, a
question which is included in the second
item on the agenda of the Session,
adopts, this ninth day of October of the
year one thousand nine hundred and
forty-six, the following instrument for
the amendment of the Constitution of the
International Labour Organisation, which
may be cited as the Constitution of the
International Labour Organisatíon In-
strument of Amendment, 1946:

Article 1
As from the date of the coming into

force of this Instrument of Amendment,
the Constitution of the International La-
bour Organisation, of which the text at
present in force is set forth in the first
column of the Annex to this Instrument,
shall have effect as amended in the second
column of the said Annex.
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2. gr.
Forseti allsherjarþingsins og aðalfor-

stjóri alþjóðavinnumálaskrifstofunnar
skulu staðfesta tvö samrit af gerð þess-
ari með undirskrift sinni, og skal öðru
samritinu komið til varðveizlu í skjala-
safni alþjóðavinnumálaskrifstofunnar,
en hitt skal sent aðalritara Sameinuðu
þjóðanna til skrásetningar í samræmi við
102. gr. stofnskrár Hinna sameinuðu
þjóða. Aðalforstjórinn skal senda öllum
aðildarríkjum Alþjóðavinnumálastofnun-
arinnar staðfest eftirrit gerðarinnar.

3. gr.
1. Gerð þessi um breytingu á stofnskrá

AlþjóðavinnumálastofnUllarinnar skal, er
hún hefur verið formlega fullgilt eða sam-
þykkt, send aðalforstjóra alþjóðavinnu-
málaskrif'stofunnar, og skal hann tilkynna
aðildarríkjum stofnunarinnar, að hann
hafi veitt henni viðtöku.

2. Þessi gerð skal öðlast gildi í samræmi
við ákvæði 36. gr. stofnskrár Alþjóða-
vinnumálastofnunarinnar.

3. Þegar þessi gerð hefur öðlazt gildi,
skal aðalforstjóri alþjóðavinnumálaskrif-
stofunnar tilkynna það öllum aðildarríkj-
um stofnunarinnar. aðalritara Hinna sam-
einuðu þjóða og ríkisstjórnum allra ríkja,
sem undirritað hafa stofnskrá Sameinuðu
þjóðanna.

Stofnskrá Alþjóðavinnumála-
stofnunarinnar.

Forspjall.

Almennur og varanlegur friður verður
einungis reistur á félagslegu réttlæti. Ríkj-
andi vinnuhættir hafa í för með sér slíkt
óréttlæti, harðræði og skort, er bitnar á
miklum fjölda manna, að af því leiðir ó-
kyrrð, sem ógnar heimsfriði og eðlilegri
þróun. Er því brýn þörf umbóta, t. d. með
því að koma á fastri skipan um vinnu-
tíma, þ. á m. um lengd vinnudags og
vinnuviku, skipuleggja vinnuframboð,
vinna gegn atvinnuleysi, tryggja hæfileg

Article 2
Two copies of this Instrument of

Amendment shall be authenticated by the
signatures of the President of the Con-
ference and of the Director-General of
the International Labour Office. One of
these copies shall be deposited in the
archives of the International Labour Of-
fice and the other shall be communicated
to the Secretary-General of the United
Nations for regístratíon in accordance
with Article 102 of the Charter of the
United Nations. The Director-General will
communicate a certified copy of the
lnstrument to all the Members of the
International Labour Organisation.

Article 3
1. The formal ratifications or accept-

allees of this Instrument of Amendment
shall be communicated to the Director-
General of the International Labour Of-
fice, who shall notify the Members of the
Organisation of the receipt thereof.

2. This Jnstrument of Amendment will
eorne into force in accordance with the
provisions of Article 36 of the Constitu-
tion of the Organisation.

3. On the comíng into force of this
Instrument, the Director-General of the
International Labour Office shall so
notify all the Members of the Inter-
national Labour Organísation, the Secre-
tary-General of the United Nations, and
all the States having signed the Charter
of the United Nations.

The Constitution of the International
Labour Organisation.

Amended Text.
PREAMBJ_E

Whereas universal and la sting peace
can be established only if it is based upon
social justice;

And whereas conditions of labour exi st
involving such injustice, hardship und
privation to large numbers of people as
to produce unrest so great that the peace
and harmony of the world are imperilled;
and an improvement of those conditions is
urgently required: as, for example, by the
regulation of the hours of work, íncludíng
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laun til sæmilegrar lífsafkomu, vernda
verkalýð gegn sjúkdómum og slysum, er
af störfum hans leiðir, vernda börn, ung-
menni og konur, koma á ellitryggingum
og örorku, gæta hagsmuna verkamanna,
sem ráðnir eru til starfa utan heimalands
síns, afla viðurkenningar á þeim megin-
reglum, að sömu laun komi fyrir sama
starfa, svo og að menn séu frjálsir að
því að stofna félög, þar með talin verka-
lýðs- og iðnfélög, og að mynda samtök,
er miði að fræðslu um tæknileg og iðn-
fræðileg efni og því um líkt. Vanræksla
þjóðar á því að koma á hjá sér mannúð-
legum vinnuháttum er því þrándur í götu
annarra þjóða, sem kappkosta að gera
hjá sér umbætur í þessu efni.

Hinir háu samningsaðilar hafa því í
nafni réttlætis og mannúðar og í því
skyni að koma á þeim umbótum, er að
framan greinir, til þess að tryggja var-
anlegan frið, samþykkt stofnskrá þessa.

FYRSTI KAFLI
Skipulag.

I. gr.
1. Komið er upp fastri stofnun, sem

hefur það markmið, er lýst var í fram-
angreindum formála og í yfirlýsingu
þeirri, sem samþykkt var í Philadelfíu 10.
maí 1944, um mark og mið Alþjóðavinnu-
málastofnunarinnar, en texti þeirrar yfir-
lýsingar fylgir þessari stofnskrá.

2. Aðilar að Alþjóðavinnumálastofnun-
inni skulu vera ríki þau, sem aðilar voru
1. nóv. 1945, og þau ríki önnur. sem verða
kunna aðilar í samræmi við ákvæði 3. og
4. tölul. þessarar greinar.

3. Sérhver upphaflegur aðili Sameinuðu
þjóðanna svo og hvert það ríki, sem tek-
ið hefur verið í félagatölu þeirra sam-
kvæmt ákvörðun allsherjarþingsins í sam-
ræmi við ákvæði stofnskrár Sameinuðu
þjóðanna, getur orðið aðili að Alþjóða-
vinnumálastofnuninni með því að til-
kynna aðalforstjóra alþjóðavinnumála-
skrifstofunnar á formlegan hátt, að hann
játist undir skuldbindingar þær, er greinir

the establishment of a maximum working
day and week, the regulation of the labour
supply, the prevention of unemployment,
the provision of an adequate living wage,
the protection of the worker against sick-
ness, disease and injury arising out of
his employment, the protection of chil-
dren, young persons and women, pro-
vision for old age and injury, protection
of the interests of workers when employed
in countries other than their own, re-
cognition of the principle of equal re-
muneration for work of equal value,
recognition of the prínciple of freedom
of association, the organisation of
vocational and technical education and
other measures;

Whereas also the failure of any nation
to adopt humane conditions of labour is
an obstacle in the way of other nations
which desire to improve the conditions
in their own countries;

The High Contracting Parties. moved
by sentiments of justice and humanity as
well as by the desire to secure the perma-
nent peace of the world, and with a view to
attaining the objectives set forth in this
Preamble, agree to the following Constitu-
tion of the International Labour Organi-
sation:

Article 1
1. A permanent organisation is hereby

established for the promotion of the
objects set forth in the Preamble to this
Constitution and in the Declaration con-
cerning the aims and purposes of the
international Labour Organisation adop-
ted at Philadelphia on 10 May 1944 the
text of which is annexed to this Con-
stitution.

2. The Members of the International
Labour Organisation shall be the States
which were Members of the Organísation
on 1 November 1945, and such other
States as may become Members in pursu-
ance of the provisions of paragráphs 3
and 4 of this Article.

3. Any original Member of the United
Nations and any State admitted to mem-
bership of the United Nations by a de-
cision of the General Assembly in accord-
ance with the provisions of the Charter
may become a Member of the Interna-

3



i stofnskrá Alþjóðavinnumálastofnunar-
innar.

4. Allsherjarþing Alþjóðavinnumála-
stofnunarinnar má einnig taka ríki í fé-
lagatölu, þegar % hlutar þeirra fulltrúa,
er á þingi sitja, greiða því atkvæði, enda
séu þá % af fulltrúum ríkisstjórna við-
staddir og greiði atkvæði. Skal slík aðild
ríkis öðlast gildi, þegar ríkisstjórn þess
hefur tilkynnt aðalforstjóra alþjóða-
vinnumálaskrifstofunnar á formlegan
hátt, að hann játist undir skuldbindingar
þær, er greinir ístofnskránni.

5. Enginn aðili Alþjóðavinnumálastofn-
unarinnar getur gengið úr stofnuninni,
nema hann hafi tilkynnt aðalforstjóra al-
þjóðavinnumálaskrifstofunnar þá fyrir-
ætlun sína. Skal slík tilkynning öðlast
gildi tveimur árum eftir, að aðalfurstjór-
inn hefur tekið við henni, enda hafi við-
komandi ríki á þeim tíma fullnægt öllum
fjárhagsskuldbindingum þeim, er af aðild
þess leiðir. Ef aðili hefur fullgilt einhverja
alþjóðavinnumálasamþykkt, skal úrsögn
hans eigi hafa áhrif á áframhaldandi gildi
allra skuldbindinga, sem af samþykktinni
leiðir eða í sambandi við hana standa, það
tímabil, sem ákveðið er í samþykktinni.

6. Ríki, sem látið hefur af þátttöku í
stofnuninni, má aftur taka í félagatölu
samkvæmt ákvæðum 3. og 4. tölul. þess-
arar greinar, eftir því sem við á.

2. gr.
Skipun fastastofnunarinnar er þessi:
a. Allsherjarþing fulltrúa frá þeim ríkj-

um, sem aðild eiga.
b. Stjórnarnefnd, skipuð eins og segir í

7. gr. - og
c. Alþjóðavinnumálaskrifstofan, sem

starfar undir umsjá stjórnarnefndarinnar.

tional Labour Organisation by comm uni-
cating to the Director-General of the
International Labour Office its formal
acceptance of the obligations of the Con-
stitution of the International Labour 01'-
ganisation.

4. The General Conference of the Inter-
national Labour Organisation may also
admit Members to the Organisation by a
vote coneurred in by two thirds of the
delegates attending the sessi on, including
two thirds of the Government delegates
present and voting. Such admission shall
take effect on the communication to the
Director-General of the International La-
bour Office by the Government of the
new Member of its formal acceptance of
the obligations of the Constitution of the
Organisation.

5. No Member of the International La-
bour Organisation may withdraw from
the Organísatíon without giving notice of
its intention so to do to the Director-
General of the International Labour Of-
fice. Such notice shall tak e effect two
years after the date of its reception by
the Director-General, subject to the Mem-
ber having at that time fulfilled all finan-
cial obligations arising out of its member-
ship. When a Member has ratified any
International Labour Convention, such
withdrawal shall not affect the continued
validity for the period provided for in
the Convention of all obligations arising
thereunder or relating thereto.

6. In the event of any State having
ceased to be a Member of the Organi-
sation, its readmission to membership
shall be governed by the provisions of
paragraph 3 or paragraph 4 of this Article
as the case may be.

Article 2
The permanent organisatíon shall con-

sist of:
(a) a General Conference of represent-

atives of the Members;
(b) a Governing Body composed as de-

scribed in Article 7; and
(e) an International Labour Office con-

trolled by the governing Body.
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3. gr.
1. Allsherjarþing fulltrúa aðildarríkja

skal koma saman til fundar, þegar þörf
krefur, þó eigi sjaldnar en einu sinni á
ári. Skulu þar eiga sæti fjórir fulltrúar frá
hverju ríki. Tveir þeirra skulu vera full-
trúar ríkisstjórnar þeirrar, er i hlut á, og
annar hinna tveggja fulltrúi atvinnurek-
enda, en hinn fulltrúi verkamanna við-
komandi ríkis.

2. Hver fulltrúi getur haft kunnáttu-
menn sér til ráðuneytis, en þeir skulu þó
eigi vera fleiri en tveir um hvert mál á
dagskrá þingsins. Ef þingið tekur til með-
ferðar málefni, er sérstaklega varðar kon-
ur, skal a. m. k. einn ráðunautanna vera
kona.

3. Hvert aðildarríki, sem fer með utan-
ríkismál landsvæðis, sem ekki er alger-
lega fullvalda, má til viðbótar skipa full-
trúum sínum sem ráðunauta:
a) menn, sem það nefnir til fyrirsvars

fyrir eitthvert slíkt landsvæði varð-
andi mál, sem sjálfstjórnarréttur
landsvæðisins tekur yfir, - og

b) menn, sem það skipar til ráðuneytis
fulltrúum sínum varðandi málefni, er
snerta landsvæði, sem ekki hafa sjálf-
stjórn.

4. Þegar landsvæði er undir sameigin-
legum forráðum tveggja aðildarríkja eða
fleiri, má nefna menn til ráðuneytis full-
trúum slíkra ríkja.

5. Aðildarríki skuldbinda sig til að
nefna fulltrúa og ráðunauta þeirra, aðra
en fulltrúa ríkisstjórnar, í samráði við
aðalsamtök atvinnurekenda og verka-
manna í viðkomandi löndum, ef slík sam-
tök eru til þar.

6. Ráðunautar skulu eigi taka til máls,
nema að beiðni fulltrúa þess, sem þeir
fylgja, og með sérstöku leyfi forseta þings-
ins. Þeir hafa ekki atkvæðisrétt.

7. Fulltrúi getur með skriflegri tilkynn-
ingu til forseta nefnt einhvern ráðunauta
sinna sem varamann sinn, og má ráðu-
nauturinn, þegar svo stendur á, taka til
máls og greiða atkvæði.

8. Ríkisstjórn hvers aðildarr-ikis skal
tilkynna alþjóðavinnumálaskrifstofunni
nöfn fulltrúa og ráðunauta þeirra.

9. Þingið skal rannsaka skilríki full-
trúa og ráðunauta þeirra, og getur það

Article .'1
1. The meetings of the General Con-

Ierence of representatives of the Members
shall be held from time to time as occasion
may require, and at least once in every
year. It shall be composed of four re-
presentatives of each of the Members, of
whom two shall be Government delegates
and the two others shall be delegates re-
presenting respectively the employers and
the work people of each of the Members.

2. Each delegate may be accompanied
by advisers, who shall not exceed two in
number for each item on the agenda of
the meeting. When questions specially
affecting women are to be considered by
the Conference, one at least of the ad-
visers should be a woman.

3. Each Member which is responsible
for the international relations of non-
metropolitan territories may appoint as
additional advisers to each of its del e-
gates:
(a) persons nominated by it as represent-

atives of any such territory in regard
to matters within the self-governing
powers of that territory; and

(b) persons nominated by it to advise its
delegates in regard to matters con-
cerning non-seIf-governing terri-
tories.

4. In the case of a territory under the
joint authority of two or more Members,
persons may be nominated to advise the
delegates of such Members.

5. The Members undertake to nominate
non-Government delegates and advisers
chesen in agreement with the industrial
organisations, if such organisations exist,
which are most representative of em-
ployers or workpeople, as the case may
be, in their respcctive countries.

6. Advisers shall not speak except on a
requcst made by the delegate whom they
accompany and by the special authorisa-
tion of the President of the Conference,
and may not vote.

7. A delegate may by notice in writing
addressed to the President appoint one of
his advísers to act as his deputy, and the
adviser, while so acting, shall be allowed
to speak and vote.

8. The names of the delegates and their
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með % atkvæða viðstaddra fulltr ú a varn-
að þeim fulltrúum og ráðunautum þing-
setu, sem það telur, að ekki hafi verið
nefndir í samræmi við ákvæði þessarar
greinar.

4. gr.
1. Sérhver fulltrúi á rétt á því að greiða

sjálfstætt atkvæði um öll mál, sem tekin
eru til meðferðar á þinginu.

2. Ef aðildarríki lætur undir höfuð
leggjast að nefna annan þeirra fulltrúa.
sem ekki er fyrirsvarsmaður ríkisstjórn-
ar. skal hinn fulltrúinn, er eigi fcl' með
fyrirsvar ríkisstjórnarinnar, eiga sæti á
þinginu og hafa þar málfrelsi, en ekki at-
kvæðisrétt.

3. Ef þingið synjar fulltrúa einhvers
aðildarríkis þingsetu í samræmi við á-
kvæði 3. greinar, skal ákvæðum þessarar
greinar beitt á sama hátt og hefði sá full-
trúi ekki verið nefndur.

5. gr.
Allsherjarþing skal halda á þeim stað,

er stjórnarnefndin ákveður. nema þing-
ið hafi sjálft á fyrri fundi ákveðið næsta
fundarstað.

6. gr.
Allsherjarþingið eitt getur ákveðið

breytingu á aðsetursstað alþjóðavinnu-
málaskrifstofunnar. enda sé það sam-
þykkt af % þeirra fulltrúa, sem viðstadd-
ir eru og atkvæði greiða.

7. gr.
1. Stjórnarnefndilla skipa 32 menn:
16 fulltrúar ríkisstjórna,
8 fulltrúar atvinnurekenda og
8 fulltrúar verkamanna.

2. Atta hinna sextán fyrirsvarsmanna
ríkisstjórna, sem nefndina skipa, skulu
nefndir af aðaliðnaðarríkjunum, sem
aðild eiga, en hinir átta skulu nefndir af
þeim aðildarríkjum, sem til þess eru
valin af ríkisstjórnarfulltrúurn á þinginu,
öðrum en fulltrúum hinna fyrrnefndu

advísers will be communicated to the
International Labour Office by the Gov-
ernment of each of the Members.

9. The credentials of delegates and their
advisers shall be subject to scrutiny by
the Conference, which may, by two thirds
of the votes east by the delegates present,
refuse to admit any delegate or adviser
whom it deems not to have been nomi-
nated in accordance with this Article.

Article 4
1. Every delegate shall be entitled to

vote individually on all matters which
are taken into consideration by the Con-
ference.

2. If one of the Members fails to
nominate one of the non-Government
delegates whom it is entitled to nominate,
the other non-Government delegate shall
be allowed to sit and speak at the Con-
ference, but not to vote.

3. If in accordance with Article 3 the
Conference refuses admission to a dele-
gate of one of the Members, the provi-
sions of the present Article shall apply as
if that delegate had not been nominated.

Article 5
The meetings of the Conference shall,

subject to any decisions which may have
been taken by the Conference itself at a
previous meeting, be held at such place
as may be decided by the Governing Body.

Article 6
Any change in the seat of the Inter-

national Labour Office shall be decided by
the Conference by a two-thirds majority
of the votes east by the delegates present.

Article 7
1. The Governing Body shall consist of

thirty-two persons:
Sixteen representing Governments,
Eight representing the employers, and
Eight representing the workers.
2. Of the sixteen persons representing

Governments, eight shall be appointed by
the Members of chief industrial impor-
tance, and eight shall be appointed by the
Members selected for that purpose by the
Government delegates to the Conference,
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átta ríkja. Sex af hinum sextán aðildar-
ríkjum, sem fyrirsvarsmenn eiga, skulu
vera úr hópi aðildarríkja utan Evrópu.

3. Stjórnarnefndin skal, þegar þörf
krefur, taka ákvörðun um, hver aðildar-
ríkja stofnunarinnar eru aðaliðnaðarríki,
og setja reglur, er tryggi það, að öll
atriði varðandi val aða liðnaðarríkja
skuli rannsökuð af óvilhallri nefnd, áður
en stjórnarnefnd kveður upp úrskurð
sinn. Nú skýtur aðildarríki til allsherjar-
þings úrskurði stjórnarnefndar um, hver
aðildarríki séu aðaliðnaðarríki, og kveð-
ur þá allsherjarþingið upp fullnaðarúr-
skurð um málið, en málsskot til þingsins
frestar ekki framkvæmd á úrskurði
stjórnarnefndarinnar fram til þess tíma,
er úrskurður þingsins fellur.

4. Fyrirsvarsmenn atvinnurekenda í
stjórnarnefndinni skulu nefndir af full-
trúum atvinnurekenda á allsherjarþing-
inu og fyrirsvarsmenn verkamanna af
f'ulltrúuru verkamanna á þinginu. Tveir
fyrirsvarsmenn atvinnurekenda og tveir
fyrirsvarsmenn verkamanna skulu vera
frá ríkjum utan Evrópu.

5. Starfstímabil stjórnarnefndar er a
úr. Ef kjör stjórnarnefndar fer ekki ein-
hverra orsaka vegna fram við lok starfs-
tímabils, gegnir stjórnarnefnd áfram
störfum, þar til nýtt kjör hefur farið
fram.

6. Stjórnarnefnd getur að áskildu sam-
þykki allsherjarþingsins skipað menn í
stöður, sem lausar eru, svo og skipað
varamenn og ráðið fram úr öðrum á-
þekkum málum.

7. Stjórnarnefnd velur úr sínum hópi
formann og tvo varaformenn, og skal
einn þeirra valinn úr hópi fyrirsvars-
manna ríkisstjórna, annar úr hópi fyrir-
svarsmanna atvinnurekenda og þriðji iu'
hópi fulltrúa verkamanna.

8. Stjórnarnefnd setur sér starfsreglur
og ákveður, hvenær hún skuli koma sam-
an til funda. Aukafundi skal halda, ef
skrifleg beiðni kemur fram um það frá
eigi færri en 12 stjórnarnefndarmönnum.

excludillg the delegates of the eight Mem-
bers mentioned above. Of the sixteen
Members represented, six shall be non-
European States.

3. The Governing Body shall as occasion
requires determine which are the Mem-
bers of the Organisation of chief in-
dustrial importance and shall make rules
to ensure that all questions relating to
the selection of the Members of chief in-
dustrial importance are considered by an
imparfial committee before being decided
by the Governing Body. Any appeal made
by a Member from the declaration of the
Governing Body as to which are the Mem-
bers of chief industrial importance shall
be decided by the Conference, but an
appeal to the Conference shall not suspend
the application of the declaration until
such time as the Conference decides the
appeal.

4. The persons representing the em-
ployers and the persons representing the
workers shall be elected respectively by
the employers' delegates and the workers'
delegates to the Conference. Two em-
ployers' representatives and two workers'
representatives shall be long to non-
European States.

5. The period of office of the Governing
Body shall be three years. If for any
rcason the Governing Body elections do
not take place on the expiry of this period,
the Governing Body shall rem ain in office
until such elections are held.

6. The method of filling vacancies and
of appointing suhstitutes and other similar
questions may be decided by the Govern-
ing Body subject to the approval of the
Conference.

7. The Governing Body shall, from
time to time, elect from its number a
Chairrnan and two Vice-Chairmen, of
whom one shall be a person representing
a Government, one a person representing
the employers, and one a person repre-
senting the workers.

8. The Governing Body shall regulate
its own procedure and shall fix its own
times of meeting. A special meeting shall
be held if a written request to that effect
is ma de by at least twelve of the repre-
sentatives on the Governing Body.
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8. gr.
1. Aðalforstjóri skal VEita alþjóða-

vinnumálaskr-ifstofunni forstöðu. Hann er
skipaður af stjórnarnefndiuni og skal í
samræmi við starfsreglur, er stjórnar-
nefndin setur honum, beru ábyrgð á því,
að rekstur skrifstofunnar sé í fullkomnu
lagi, og gegna þeim skyldum öðrum, sem
honum kunna að verða lagðar á herðar.

2. Aðalforstjóri eða fulltrúar hans
skulu vera á öllum fundum stjórnar-
nefndar.

9. gr.
1. Aðalforstjóri ræður starfslið alþjóða-

vinnumálaskrifstofunnar samkvæmt
reglugerð, er stjórnarnefnd samþykkir.

2. Aðalforstjóri skal, svo sem auðið er,
velja starfslið af mismunandi þjóðerni,
enda sé þess jafnframt gætt, að starfið á
skrifstofunni sé leyst sem bezt af hendi.

:~. Nokkur hluti starfsliðsins skal vera
konur.

4. Hvorki má aðalforstjóri né starfslið
leita fyrirmæla né taka við þeim frú
neinni ríkisstjórn né öðrum yfirvöldum
utan stofnunarinnar. Þeir skulu varast
hverja þú athöfn, er ekki samrýmist stöðu
þeirra sem samþjóðlegra embættismanna,
sem einungis eru ábyrgir gagnvart stofn-
uninni.

5. Sérhvert aðildarríki stofnunarinnar
skuldbindur sig til að hlíta því, að skyld-
ur aðalforstjóra og starfsliðs eru að öllu
leyti samþjóðlegs eðlis, og að gera eigi
tilraunir til að hafa áhrif á þá við frum-
kvæmd skyldustarfa þeirra.

10. gr.
1. Meðal hlutverka alþjóða vinnumála-

skrifstofunnar er að afla skýrslna og
veita fræðslu um öll efni, er varða sam-
þjóðlega skipan á atvinnuháttum og
verkalýðsmálum, en einkum þó rannsókn
málefna, sem ætlazt er til, að lögð verði
fyrir allsherjarþing i því skyni að gera
um þau alþjóðasamþykktir, svo og fram-
kvæmd þeirra sérstöku rannsókna, sem

Article 8
1. There shall be a Director-General of

the International Labour Office, who
shall be appointed by the Governing
Body, and, subject to the instructions of
the Governing Body, shall be responsible
for the efficient conduct of the Interna-
tional Labour Office and for such other
duties as may be assigned to him.

2. The Director-General or his deputy
shall attend all meetings of the Governing
Body.

Article 9
1. The staff of the International La-

bour Office shall be appointed by the
Director-General under regulations ap-
proved by the Governing Body.

2. So far as is possible wiíh due regard
to the efficiency of the work of the Office,
the Director-General shall select persons
of different nationalities.

3. A certain number of these persons
shall be women.

4. The responsibilities of the Director-
General and the sta ff shall be exclusively
international in eharacter. In the per-
formance of their duties, the Director-
General and the stafi' shall not seek or
receive instructions from any Govern-
ment or from any other authority ex-
ternal to the Organisation. They shall
ref'rain from any action which might re-
flect on their positíon as international
officials responsible only to the Organ-
ísation.

5. Each Member of the Organisation
undertakes to respect the exclusively
international character of the responsi-
bilities of the Director-General and the
staff and not to seek to influence them in
the díscharge of their responsibilities.

Article 10
1. The functions of the International

Labour Office shall include the collection
and distribution of information on all
subjects relating to the international ad-
justment of conditions of industrial life
and labour, and partieularly the examina-
tion of subjects which it is proposed tíl

bring before the Conference with a view
to the conclusion of international Con-
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allsherjarþing eða stjórnarnefnd skipa
fyrir um.

2. Skrifstofan skal, háð þeim fyrirmæl-
um, sem stjórnarnefnd kann að gefa:-
a) semja skýrslur um þau mál, sem tek-

in eru á dagskrá allsherjarþingsins.
h) veita ríkisstjórnum þeim, er þess

æskja, alla nauðsynlega aðstoð, sem
hún getur í té látið í sambandi við
samningu laga og reglugerða. er sett-
ar eru á þeim grundvelli, sem alls-
herjarþingið hefur lagt í samþykkt-
um sínum, svo og að vinna að umbót-
um á stjórnsýslu og stjórngæzlu.

e) inna af hendi skyldustörf, sem á
henni hvíla samkvæmt ákvæðum
þessarar stofnskrár og miða að virku
uppihaldi alþjóðasamþykkta, og -

d) semja og gefa út rit um iðnaðar- og
verkalýðsmál, sem alþjóðahagsmuni
varða, á þeim málum, sem stjórnar-
nefnd þykir hlýða.

3. Skrifstofan skal almennt fara með
það vald og rækja þær skyldur, sem alls-
herjarþing eða stjórnarnefnd fela henni.

11. gr.
Stjórnardeildir sérhvers aðildarríkis,

sem fást við iðnaðar- og verkalýðsmál.
mega snúa sér beint til aðalforstjórans
fyrir milligöngu fulltrúa ríkisstjórnar
sinnar í stjórnarnefnd alþjóðavinnumála-
skrifstofunnar, eða sé enginn slíkur fyr-
irsvarsmaður til, þá fyrir milligöngu
annars hæfs fulltrúa, sem ríkisstjórnin
kann að nefna til þess starfa.

12. gr.
1. Alþjóðavinnumálastofnunin skal

innan þeirra marka, sem stofnskráin set-
ur, hafa samvinnu við sérhverja almenna,
samþjóðlega stofnun, sem falið hefir ver-
ið það verkefni að samhæfa starfsemi
opinberra, samþjóðlegra stofnana, er sér-
stökum hlutverkum gegna. Svo skal og
Alþjóðavinnumálastofnunin hafa sam-
vinnu við opinberar, samþjóðlegar stofn-
anir, er sinna skyldum málum.

ventions, and the conduct of such special
investigations as may be ordered by the
Conference or by the Governing Body.

2. Subject to such directions as the
Governing Body may gíve, the Office
will-
(a) prepare the documents on the various

items of the agenda for the meetings
of the Conference;

(b) accord to Governments at their re-
quest all appropriate assistance with-
in its power in connection with the
framing of laws and regulations on
the basis of the decisions of the Con-
ference and the improvement of ad-
ministrative practices and systems
of inspection;

(e) carry out the duties required of it by
the provisions of this Constitution in
connection with the effective ob-
servance of Conventions;

(d) edit and issue, in such languages as
the Governing Body may think de-
sirable, publications dealing with
problems of industry and employ-
ment of international interest.

3. Generally, it shall have such other
powers and duties as may be assigned to
it by the Conference or by the Governing
Body.

Article 11
The Government departments of any of

the Members which deal with questions
of industry and employment may com-
municate directly with the Director-
General through the representative of
their Government on the Governing Body
of the International Labour Office or,
failing any such representative, through
such other qualified official as the Gov-
ernment may nominate for the purpose.

Article 12
1. The International Labour Organisa-

tion shall co-operate within the terms of
this Constitution with any general inter-
national organisation entrusted with the
co-ordination of the activities of public
international organisations having spe-
cialised responsibilities and with public
international organisatíons having spe-
cialised responsibilities in related fields.

2. The International Labour Organisa-

9



2. Alþjóðavinnumálastofnunin getur
gengizt fyrir því, að fyrirsvarsmenn opin-
herra, samþjóðlegra stofnana taki án at-
kvæðisréttar þátt í ráðstefnum hennar.

3. Alþjóðavinnumálastofnunin getur
gert gangskör að því að eiga málstefnur.
er æskilegar teljast, við viðurkenndar
samþjóðlegur stofnanir, sem ekki eru
reistar á sáttmálum ríkisstjórna, þar á
meðal alþjóðasambönd atvinnurekenda,
verkamanna, bænda og samvinnumanna.

13. gr.
1. Alþjóðavinnumálastofnunin getur

með samkomulagi við Sameinuðu þjóð-
irnar gert þá skipun um fjármál og fjár-
hagsáætlanir, er henta þykir.

2. Nú er slíkt samkomulag ekki gert
eða er á einhverju tímabili ekki í gildi,
og skal þá sú skipan á höfð, er nú skal
greina:

a) Sérhvert aðildarríkja greiðir ferða-
kostnað og dvalarkostnað fulltrúa
sinna og ráðunauta þeirra svo og, ef
því er að skipta, sams konar kostnað
fyrirsvarsmanna sinna á fundum
allsherjarþings eða stjórnarnefndar.

b ) Aðalforstjóri vinnumálaskrifstofunn-
ar greiðir úr almennum sjóði AI-
þjóðavinnumálastofnunarinnar allan
annan kostnað af alþjóðavinnumála-
skrifstofunni, svo og kostnað af
fundum allsherjarþings og stjórnar-
nefndar.

e) Allsherjarþingið gerir með % at-
kvæða þeirra fulltrúa, sem á þingi
eru, skipan um tekjur og gjöld AI-
þjóðavinnumálastofnunarinnar, nið-
nrjöf'nun og innheimtu framlaga, og
skal þingið sjá um, að tekju- og
gjaldaáætlunin og niðurjöfnun kostn-
aðar ii aðildarríki sé samþykkt af
nefnd, er skipuð sé fyrirsvarsmönn-
um ríkisstjórnanna.

a. Kostnað af Alþjóðavinnumálastofn-
uninni skulu aðildarríki bera í samræmi
við þá skipan, sem ákveðin er samkvæmt
1. og 2. tölulið þessarar greinar.

4. Nú lendir aðildarríki stofnunarinnar
í vanskilum við hana á fjárframlagi sínu,
og skal það þá eigi hafa atkvæðisrétt á
allsherjarþingi, í stjórnarnefnd, í nefnd-
nm eða við kjör i stjórnarnefnd. enda

tion may make appropriate arrangements
for the representatives of public interna-
tional organisations to participate with-
out vote in its deliberations.

3. The International Labour Organisa-
tion may make suitable arrangements for
such consultation as it may think de-
sirable with recognised non-govern-
mental international organisations, in-
cluding international organisations of
employers, workers, agriculturists and
co-operators.

Article 13
1. The International Labour Organísa-

tion may make such financial and budget-
ary arrangements with the United Na-
tions as may appear appropriate.

2. Pending the conclusion of such ar-
rangements or if at any time no such
arrangements are in force--
(a) each of the Members will pay the

Iravelling and subsistence expenses of
its delegates and their advisers and
of its representatives attending the
meetings of the Confcrence or the
Governing Body, as the case may be;

(b ) all other expenses of the Interna-
tional Labour Office and of the meet-
ings of the Conference or Governíng
Body shall be paid by the Director-
General of the International Labour
Office out of the general funds of
the International Labour Organisa-
tion;

(e) the arrangements for the approval,
allocation and collection of the
budget of the International Labour
Organisation shall be determined by
the Conference by a two-thirds ma-
jority of the votes east by the dele-
gates present, and shall provide for
the approval of the budget and of the
arrangements for the allocation of
expenses among the Members of the
Organisation by a committee of
Government representatives.

a. The expenses of the International
Labour Organisation shall be borne by
the Members in accordance with the ar-
rangemerits in force in virtue of para-
graph 1 or paragraph 2 (e) of this Article.

4. A Member of the Organisation which
is in arrears in the payment of its fínan-
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nemi vanskilaskuldin framlagi viðkom-
andi ríkis fyrir tvö undanfarin ár eða
meira. ÞÓ má allsherjarþingið með 7:3
hlutum atkvæða viðstaddra fulltrúa
heimila slíku aðildarríki atkvæðisrétt, ef
þinginu þykir sýnt, að vanskilin eigi rót
sína að rekja til orsaka, sem aðildarríkið
fékk eigi við ráðið.

5. Aðalforstjóri alþjóðavinnumálaskrif-
stofunnar ber ábyrgð á því gagnvart
stjórnarnefnd, að sjóði stofnunarinnar sé
réttilega varið.

II. KAFLI
Starfshættir.

14. gr.
1. Stjórnarnefnd ákveður dagskrá allra

funda allsherjarþingsins og lekur til at-
hugunar allar tillögur um dagskrármál.
sem kunna að vera borin fram af ein-
hverju aðildarríkja eða einhverjum fyrir-
svarssamtökum. sem viðurkennd eru
samkvæmt 3. gr., eða opinberum alþjóða-
samtökum.

2. Stjórnarnefnd skal setja reglur, el'
tryggi það, að mál hljóti rækilegari undir-
búning af hendi sérkunnáttumanna og
séu nægjanlega rædd á undirbúnings-
fundum eða á annan hátt af hálfu þeirra
aðildarríkja, sem mestra hagsmuna eiga
að gæta í sambandi við þau, áður en gerð-
ar eru samþykktir eða ályktanir um þau
á allsherjarþingi.

15. gr.
1. Aðalforstjórinn skal vera aðalritari

allsherjarþingsins og senda dagskrá að-
ildarríkjum og um hendur þeirra fulltrú-
um atvinnurekenda og verkamanna, er
þeir hafa verið nefndir, svo tímanlega, að
hún komi þeim í hendur fjórum mánuð-
um fyrir setningu allsherjarþingsins.

2. Skýrslur um hvert einstakt atriði
dagskrárinnar skal senda aðildarríkjum
svo tímanlega, að þau geti tekið þær til
rækilegrar athugunar, áður en þingið

cial contribution to the organísatíon shall
have no vote in the Conference, in the
Governing Body, in any committee, or in
the elections of members of the Govern-
ing Body, if the amount of its arrears
equals or exceeds the amount of the con-
tributions due from it for the preceding
two full years: Provided that the Con-
ference may by a two-thirds majority of
the votes east by the delegates present
perrnit such a Member to vote if it is
satisfied that the f'ailure to pay is due to
conditions beyond the control of the
Member.

5. The Director-General of the Inter-
national Labour Office shall be respon-
sible to the Governing Body for the
proper expenditure of the funds of the
International Labour Organísatíon,

Chapter II - Procedure
Article 14-

1. The agenda for all meetings of the
Conference will be settled by the Govern-
ing Body, which shall consider any sug-
gestion as to the agenda that may be
made by the Government of any of the
Members or by any representative 01'-

ganisation recognísed for the purpose of
Article 3, or by any public international
organisation,

2. The Governíng Body shall make
rules to ensure thorough technical pre-
paration and adequate consultation of
the Members primarily concerned, by
means of a preparatory Conference or
otherwise, prior to the adoption of a Con-
vention or Recommendation by the Con-
ference.

Article 15
1. The Director-General shall act as the

Secretary-General of the Conference, and
shall transmit the agenda ~O as to reach
the Members four months before the
meeting of the Conference, and, through
them, the non-Government delegates
when appointed.

2. The reports on each item of the
agenda shall be despatched so as to reach
the Members in time to permit adequate
consideration before the meeting of the
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kemur saman. Stjórnarnefnd skal setja
reglur um framkvæmd þessa ákvæðis.

16. gr.
1. Ríkisstjórn sérhvers aðildarríkis

hefur heimild til að mótmæla því form-
lega, að mál, eitt eða fleiri, sé tekið á
dagskrá. Rök fyrir slíkum mótmælum
skulu tilgreind í skýrslu, sem stíluð sé
til aðalforstjóra, og skal hann senda hana
öllum aðildarríkjum stofnunarinnar.

2. Dagskrármál. sem mótmælt hefur
verið á þennan hátt, skal þó eigi taka af
dagskrá, ef samþykkt er á þinginu með
% hlutum atkvæða viðstaddra fulltrúa að
taka þau til meðferðar.

3. Ef þingið samþykkir (á annan hátt
en getur í fyrra tölulið) með % hlutum
atkvæða viðstaddra fulltrúa, að taka skuli
eitthvert mál til umræðu á þinginu, þá
skal það málefni tekið á dagskrá á næsta
þingi.

17. gr.
1. Allsherjarþingið kýs sér forseta og

þrjá varaforseta. Einn varaforseta skal
vera stjórnarfulltrúi, annar fulltrúi at-
vinnurekenda og þriðji fulltrúi verka-
manna. Allsherjarþingið setur sér þing-
sköp og getur skipað nefndir til að at-
huga og gefa skýrslur um hvaða mál, sem
til meðferðar er.

2. Öllum málum skal ráðið til lykta með
einföldum meiri hluta atkvæða þeirra full-
trúa, sem viðstaddir eru, nema öðruvísi
sé kveðið á í stofnskrá þessari, í einhverri
milliríkjasamþykkt eða öðru skjali, er
fær þinginu tiltekið vald í hendur, eða í
skipan, sem gerð er um fjármál og fjár-
hagsáætlanir samkvæmt 13. gr.

3. Atkvæðagreiðsla er markleysa, nema
helmingur fulltrúa þeirra, sem þingið
sækja, greiði atkvæði.

18. gr.
Allsherjarþingið getur kvatt sérkunn-

áttumenn til setu i þeim nefndum, sem
það skipar, en ekki hafa þeir þar atkvæð-
isrétt.

Conference. The Governing Body shall
make rules for the application of this
provision.

Article 16
1. Any of the Governments of the

Members may formally object to the in-
clusion of any item or items in the
agenda. The grounds for such objection
shall be set forth in a statement addressed
to the Director-General who shall circu-
late it to all the Members of the Organ-
isation.

2. Items to which such objection has
been made shall not, however, be ex-
cluded from the agenda, if at the Con-
ference a majority of two thirds of the
votes east by the delegates present is in
favour of considering them.

3. If the Conference decides (otherwise
than under the preceding paragraph) by
two thirds of the votes east by the dele-
gates present that any subject shall be
considered by the Conference, that sub-
ject shall be included in the agenda for
the following meeting.

Article 17
1. The Conference shall elect a Presi-

dent and three Vice-Presidents. One of
the Vice-Presidents shall be a Govern-
ment delegate, one an employers' delegate
and one a workers' delegate, The Con-
ference shall regulate its own procedure
and may appoint committees to consider
and report on any matter.

2. Except as otherwise expressly pro-
vided in this Constitution or by the terms
of any Convention or other instrument
conferring powers on the Conference or
of the financial and budgetary arrange-
ments adopted in virtue of Article 13, all
matters shall be decided by a simple ma-
jority of the votes east by the delegates
present.

3. The voting is void unless the total
number of votes east is equal to half the
number of the delegates attending the
Conference.

Article 18
The Conference may add to any com-

mittees which it appoints technical ex-
perts without power to vote.
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19. gr.
1. Ef allsherjarþing hefur samþykkt

tillögu varðandi dagskrármál. er það á
valdi þess að ákveða, hvort hún skuli af-
greidd:
a) sem alþjóðasamþykkt- eða -
b) sem ályktun, þar sem málefni það,

sem til meðferðar er, telst ekki, eins
og á stendur, hæft eða lagað til að
gera um það alþjóðasamþykkt.

2. Alþjóðasamþykkt eða ályktun öðlast
gildi við lokaatkvæðagreiðslu á allsherj-
arþingi, er % viðstaddra fulltrúa gjalda
þeim jákvæði sitt.

3. Þegar allsherjarþing gerir alþjóða-
samþykkt eða ályktun, er hafa skal al-
mennt gildi, ber að taka hæfilegt tillit til
þeirra landa, þar sem iðnhættir eru til
muna sérstæðir vegna loftslags, ófull-
kominnar skipunar á samtökum atvinnu-
rekenda og verkalýðs eða vegna annarra
sérstakra ástæðna, og skal þingið þá
stinga upp á þeim breytingum, er það
kann að telja nauðsynlegar, að því er þau
lönd varðar.

4. Forseti allsherjarþingsins og aðal-
forstjórinn skulu með undirskrift sinn i
staðfesta tvö eintök af alþjóðasam-
þykktum og ályktunum. Annað þeirra
skal varðveitt í skjalasafni alþjóða-
vinnumálaskríf'stofunnar, en hitt fengið
aðalritara Sameinuðu þjóðanna í hend-
ur til varðveizlu. Aðalforstjóri skal
senda hverju aðildarríki staðfest eftirrit
alþjóðasamþykkta og ályktana.

5. Þegar alþjóðasamþykkt er gerð, skal
svo með farið sem nú verður sagt:
a) samþykkt skal senda öllum aðildar-

ríkjum til fullgildingar.
b) sérhvert aðildarríki tekst á hendur

innan eins árs í mesta lagi frá lokum
síðasta allsherjarþings, eða sé það
vegna sérstakra ástæðna ekki unnt,
þá svo fljótt sem kostur er og aldrei
síðar en 18 mánuðum frá þinglokum.
að leggja samþykkt fyrir þann eða
þá handhafa opinbers valds, sem
málið ber undir, til þess að lög geti
orðið sett henni til framkvæmdar eða
aðrar ráðstafanir gerðar.

e) aðildarríki tilkynna aðalforstjóra
alþjóðavinnumálaskrifstofunnar,
hverjar ráðstafanir þau hafa gert

Article 19
1. 'When the Conference has decided

on the adoption of proposals with regard
to an item in the agenda, it will rest with
the Conference to determine whether
these proposals should take the form:
(a) of an international Convention, or
(b) of a Recommendation to meet eir-
cumstances where the subject, or aspect
of it, dealt with is not considered suitable
or appropriate at that time for a Con-
vention.

2. In either case a majority of two
thirds of the votes east by the delegates
present shall be necessary on the final
vote for the adoption of the Convention
or Recommendation, as the case may be,
by the Conference.

3. In framing any Convention or Re-
commendation of general application the
Conference shall have due regard to those
countries in which climatic conditions,
the imperfect development of indnstrial
organisation, or other specíal circum-
stances make the industrial conditions
substantially different and shall suggest
the modif'ications, if any, which it con-
siders may be required to meet the case
of such countries.

4. Two copies of the Convention or Re-
commendation shall be authenticated by
the signatures of the President of the
Conference and of the Director-General.
Of these copies one shall be deposited in
the archives of the International Labour
Office and the other with the Secretary-
General of the United Nations. The
Director-General will communicate a
certified copy of the Convention or Re-
commendation to each of the Members.

5. In the case of a Convention--
(a) the Convention will be communi-

cated to all Members for ratification;
(h) each of the Members undertakas that

it will, within the period of one year
at most from the closíng of the ses-
síon of the Conference, or if it is im-
possible owing to exceptional circum-
stances to do so within the period of
one year, then at the earliest practi-
cable moment and in no case later
than eighteen months from the clos-
ing of the sessíon of the Conference,
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samkvæmt þessari grein til að leggja
samþykktir fyrir þann handhafa
opinbers valds, sem í hlut á, ásamt
skýrslum um, hvaða stjórnvald er á-
kvæðisbært um málið og hvað það
hafi gert í málinu.

d) ef aðildarríki hefur aflað samþykkis
handhafa þess opinbers valds, sem
málið ber undir, skal það senda aðal-
forstjóra formlega fullgildingu sína
á samþykktinni og gera þær ráðstaf-
anir aðrar, sem nauðsynlegar eru til
framkvæmdar á ákvæðum samþykkt-
arinnar.

e) ef aðildarríki fær ekki samþykki á-
kvæðisbærs handhafa opinbers valds,
hvílir ekki frekari skylda á því, þó
svo, að það skal gefa aðalforstjóra

alþjóðavinnumálaskrifstofunnar
skýrslur með hæfilegu millibili, svo
sem stjórnarnefnd krefst, um lög-
gjöf og stjórnarframkvæmd að því er
varðar atriði, sem samþykktin tekur
yfir, og sé í skýrslum frá því skýrt,
í hve ríkum mæli ákvæði samþykkt-
arinnar eru framkvæmd eða er ætlað,
að verði framkvæmd með löggjöf,
stjórnsýslu, samningum stéttarfélaga
eða á annan hátt, enda sé einnig skýrt
frá þeim örðugleikum, sem hindra
eða torvelda fullgildingu samþykkt-
ar.

6. Þegar ályktun er gerð, skal svo með
farið sem nú verður sagt:
a) ályktun skal send öllum aðildarríkj-

um til athugunar, í því skyni að lög
verði sett henni til framkvæmdar eða
aðrar ráðstafanir gerðar.

b) sérhvert aðildarríki tekst á hendur
innan eins árs í mesta lagi frá lok-
um síðasta allsherjarþings, eða sé
það vegna sérstakra ástæðna ekki
unnt, þá svo fljótt sem kostur er og
aldrei síðar en 18 mánuðum frá þing-
lokum, að leggja ályktun fyrir þann
eða þá handhafa opinbers valds, sem
málið ber undir, til þess að lög geti
orðið sett henni til framkvæmdar eða
aðrar ráðstafanir gerðar.

e) aðildarríki tilkynna aðalforstjóra
alþjóðavinnumálaskrifstofunnar,

hvaða ráðstafanir þau hafa gert sam-
kvæmt þessari grein til að leggja á-

bring the Convention before the
authority or authorities within
whose competence the matter lies,
for the enactment of legislation or
other action;

(e) Members shall inform the Director-
General of the International Labour
Office of the measures taken in ac-
cordance with this Article to bring
the Convention before the said corn-
petent authority or authorities, with
particulars of the authority or author-
ities regarded as competent, and of
the action taken by them;

(d) if the Member obtains the consent
of the authority or authorities with-
in whose competence the matter lies,
it will communicate the formal rati-
fication of the Convention to the
Director-General and will take such
action as may be necessary to make
effective the provisions of such Con-
vention;

(e) if the Member does not obtain the
con sent of the authority or authori-
ties within whose competence the
matter lies, no further ohlígation
shall rest up on the Member except
that it shall report to the Director-
General of the International Labour
Office, at appropriate intervals as re-
quested by the Governing Body, the
position of its law and practice in
regard to the matters dealt with in
the Convention, showing the extent
to which effect has been given, or is
proposed to be given, to any of the
provisions of the Convention by
legíslatíon, administrative action, col-
lective agreement or otherwise and
stating the difficulties which prevent
or delay the ratification of such Con-
vention.

6. In the case of a Recommendation-
Ca) the Recommendation will be corn-

municated to all Members for their
consideration with a view to effect
being given to it by national legisla-
tion or otherwise;

(h) each of the Members undertakes that
it will, within a period of one year
at most from the closing of the ses-
sion of the Conference, or if it is im-
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lyktanir fyrir þann eða þá handhafa
opinbers valds, er i hlut eiga, ásamt
skýrslum um, hvaða stjórnvald er
ákvæðisbært um málið og hvað það
hafi gert í málinu.

d) Það hvílir ekki á aðildarríki frekari
skylda ers að leggja ályktunina fyrir
hina ákvæðisbæru handhafa opinbers
valds, þó svo, að það skal gefa aðal-
forstjóra alþjóðavinnumálaskrifstof-
unnar skýrslur með hæfilegu milli-
bili, svo sem stjórnarnefnd krefst,
um löggjöf og stjórnarframkvæmd í
landinu, að því er varðar málefni,
sem ályktun tekur yfir, og sé i skýrsl-
unni frá því skýrt, í hve ríkum mæli
ákvæði ályktunarinnar eru fram-
kvæmd eða er ætlað að verða fram-
kvæmd og greindar þær breytingar
á ákvæðum ályktunar, sem hafa þótt
eða kunna að þykja nauðsynlegar,
áður en ákvæði hennar eru samþykkt
eða þeim beitt.

7. Ákvæði þau, sem nú verða greind,
taka til sambandsríkja :
a) skyldur sambandsríkja skulu vera

þær sömu og annarra aðildarríkja,
sem ekki eru sambandsríki, að því
er varðar alþjóðasamþykktir og á-
lyktanir, sem stjórn alríkisins telur,
að hallkvæmar séu og samþýddar
verði stjórnlögum alríkisins.

b) stjórn alríkisins skal hafa þá með-
ferð, sem nú verður greind, að því er
varðar alþjóðasamþykktir og álykt-
anir, sem hún telur, að hallkvæmt sé
og stjórnlögum samþýðanlegt, að
frekar sé beitt í einstökum ríkjum
alríkisins, landshlutum eða fylkjum
heldur en alríkinu í heild:
i) gera í samræmi við stjórnarskrá

alríkisins og stjórnarskrár hinna
ýmsu ríkja, landshluta eða
fylkja, sem í hlut eiga, virkar
ráðstafanir til að bera greindar
alþjóðasamþykktir eða ályktanir
undir ákvæðisbæra handhafa
opinbers valds í alríkinu, hinum
einstöku ríkjum, landshlutum
eða fylkjum, eigi síðar en átján
mánuðum eftir að allsherjar-
þingi lauk, í því skyni, að sett
verði lög til framkvæmdar sam-

possible owing to exceptional eir-
cumstances to do so within the period
of one year, then at the earliest
practicable moment and in no case
later than eigtheen months after the
closing of the Conference, bring the
Recommendation before the author-
ity or authorities within whose
competence the matter lies for the
enactment of legislation or other
action;

(e) the Members shall inform the Di-
rector-General of the International
Labour Offiee of the measures taken
in accordance with this article to
bring the Recommendation before
the said competent authority or
authorities, with particulars of the
authority or authorities regarded as
competent, and of the action taken
by them;

(d) apart from bringing the Hecorn-
mendation before the said competent
authority or authorities, no further
obligation shall rest upon the Mem-
bers, except that they shall report to
the Director-General of the Interna-
tional Labour Office, at appropriate
intervals as requested by the Govern-
ing Body, the position of the law and
practice in their country in regard
to the matters dealt with in the Re-
commendation, showing the extent
to which effect has been given, or is
proposed to be given, to the provi-
sions of the Recommendation and
such modifieations of these provi-
sions as it has been found or may be
found necessary to make in adopting
or applying them.

7. In the case of a federal State, the
following provisions shall apply:
(a) in respect of Conventions and Re-

commendations which the federal
Government regards as appropriate
under its constitutional system for
federal action, the obligations of the
federal State· shall be the same as
those of Members which are not
federal States;

(b ) in respect of Conventions and Re-
commendations which the federa!
Government regards as appropriate
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þykktum eða ályktunum eða
aðrar ráðstafanir gerðar.

ii) gera, að fengnu samþykki stjórna
þeirra einstöku ríkja, lands-
hluta eða fylkja, er í hlut eiga,
ráðstafanir til að koma á mál-
stefnum með vissu millibili milli
handhafa opinbers valds í alrík-
inu, einstökum ríkjum, lands-
hlutum og fylkjum, í því skyni
að samhæfa aðgerðir innan al-
ríkisins til framkvæmda ákvæð-
um slíkra alþjóðasamþykkta og
ályktana.

iii) veita aðalforstjóra alþjóðavinnu-
mála skrif stofunnar vitneskju um
þær ráðstafanir, er gerðar hafa
verið í samræmi við þessa grein,
til að leggja slíkar alþjóðasam-
þykktir og ályktanir fyrir rétt
stjórnarvöld alríkis og einstakra
ríkja, landshluta eða fylkja, á-
samt skýrslum um þau stjórnar-
völd, sem telja má, að málið beri
undir, og um þær ráðstafanir, er
þau hafa gert.

iv) gefa, að því er varðar hverja
slíka alþjóðasamþykkt, sem al-
ríkisstjórnin hefur ekki fullgilt,
aðalforstjóra alþjóðavinnumála-
skrifstofunnar skýrslu með hæfi-
legu millibili og samkvæmt fyr-
irmælum stjórnarnefndarinnar
um löggjöf og stjórnarfram-
kvæmd í alríkinu, einstökum
ríkjum þess, landshlutum og
fylkjum um þau efni, er greinir
í alþjóðasamþykktinni, og sé í
skýrslunni frá því skýrt. í hve rík-
um mæli ákvæði samþykktarinn-
ar eru framkvæmd eða er ætlað
að verða framkvæmd með lög-
gjöf, stjórnsýslu, samningum
stéttarfélaga eða á annan hátt.

v) gefa, að því er varðar hverja
slíka ályktun, aðalforstjóra al-
þjóðavinnumálasI,rifstofunnar,
með hæfilegu millibili og sam-
kvæmt fyrirmælum stjórnar-
nefndar, skýrslu um löggjöf og
stjórnarframkvæmd í alríkinu,
einstökum ríkjum þess, lands-
hlutum og fylkjum um þau efni,

under its constitutional system,· in
whole or in part, for action by the
constituent States, provinces, or
cantons rather than for federal
action, the federal Government
shall-
( i) make, in accordance with its

Constitution and the Constitu-
tions of the States, provinees
or cantons concerned, effective
arrangements for the reference
of such Conventions and Re-
commendations not later than
eighteen months from the clos-
ing of the session of the Con-
ference to the appropriate fed-
eral, State, provincial or can-
tonal authorities for the enact-
ment of legislation or other
action;

(ii) arrange, subject to the concur-
rence of the State, provincial or
cantonal Governments con-
cerned, for periodical consulta-
tions between the federal and
the State. provincial or can-
tonal authorities with a view to
promotíng within the federal
State co-ordinated action to
give effect to the provisions of
such Conventions and Recom-
mendations;

(iii) inform the Director-General of
the International Labour Office
of the measures taken in ac-
cordance with this article to
bring such Conventions and
Recommendations before the
appropriate federal, State, pro-
vinci al or cantonal authorities
with particulars of the author-
ities regarded as appropriate
and of the action taken by
them;

(iv) in respect of each such Conven-
tion which it has not ratífied,
report to the Director-General
of the International Labour
Office, at appropriate intervals
as requested by the Governing
Body, the position of the law
and practice of the federation
and its constituent States, pro-
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er greinir í ályktuninni, og se I
skýrslunni frá því skýrt, í hve
ríkum mæli ákvæði ályktunar-
innar eru framkvæmd eða er
ætlað að verða framkvæmd, og
skulu greindar þær breytingar á
ákvæðum ályktunarinnar, sem
hafa þótt eða kunna að þykja
nauðsynlegar, áður en ákvæði
hennar eru samþykkt eða þeim
beitt.

8. Engu sinni skal samþykkt eða álykt-
un, er allsherjarþingið hefur gert, né full-
gilding aðildarríkis á alþjóðasamþykkt
teljast hnekkja neinum lögum, úrskurð-
um, venjum eða samningum, sem tryggja
verkamönnum, er í hlut eiga, hagstæðari
kjör en þau, sem kveðið er á um i alþjóða-
samþykktinni eða ályktuninni.

20. gr.
Aðalforstjóri alþjóðavinnumálaskrif-

stofunnar skal tilkynna aðalritara Sam-
einuðu þjóðanna, er alþjóðasamþykktir
hafa verið f'ullgiltar að framangreindum
hætti, í því skyni, að þær séu skrásettar i
samræmi við ákvæði 102. gr. stofnskrár
Sameinuðu þjóðanna, en samþykktirnar
skulu einungis bindandi fyrir þau aðild-
arríki, sem fullgilda þær.

21. gr.
1. Ef alþjóðasamþykkt, sem er til loka-

umræðu á allsherjarþingi, nær ekki sam-
þykki % hluta atkvæða viðstaddra full-
trúa, þá er öllum aðildarríkjum stofnun-

vinees or cantons in regard to
the Convention, showing the ex-
te nt to which effect has been
given, or is proposed to be
given, to any of the provisions
of the Convention by legi sla-
tion, administrative action, col-
lecti ve agreement, or otherwise;

( v) in respect of each such Recom-
mendation, report to the Di-
rector-General of the Interna-
tional lLabour Office, at appro-
priate intervals as requested by
the Governing Body, the posi-
tion of the law and practice of
the federation and its constit-
uent States, provinees or can-
tons in regard to the Recom-
mendation, showing the extent
to which effect has been given,
or is proposed to be given, to
the provisions of the Recom-
mendation and such modifica-
tions of these provisions as
have been found or may be
found necessary in adopting or
applying them.

8. In no case shall the adoption of any
Convention or Hecommendation by the
Conference, or the ratification of any
Convention by any Member, be deemed
to affect any law" award, eu st om or agree-
ment which ensures more favourable
conditions to the workers concerned than
those provided for in the Convention or
Recommendation.

Article 20
Any Convention so ratified shall be

communicated by the Director-General of
the International Labour Office to the
Secretary-General of the United Nations
for registration in accordance with the
provisions of Article 102 of the Charter of
the United Nations but shall only be bind-
ing upon the Members which ratify it.

Article 21
1. If any Convention coming before the

Conference for final consideration fails to
secure the support of two thirds of the
votes ca st by the delegates present, it shall
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arínnar rétt að gera slíka samþykkt sin á
milli.

2. Ríkisstjórnir þær, er i hlut eiga,
skulu tilkynna aðalforstjóra alþjóða-
vinnumálaskrifstofunnar og aðalritara
Sameinuðu þjóðanna sérhverja þá sam-
þykkt, sem gerð hefur verið með nefnd-
um hætti, til þess að hún verði skrásett í
samræmi við ákvæði 102. gr. stofnskrár
Sameinuðu þjóðanna.

22. gr.
Sérhvert aðildarríki tekst á hendur að

senda alþjóðavinnumálaskrifstofunni ár-
legar skýrslur um ráðstafanir þær, sem
það hefur gert til þess að framkvæma á-
kvæði alþjóðasamþykkta þeirra, sem það
er aðili að. Skal gera slíkar skýrslur um
þau atriði og i þeim búningi, sem stjórn-
arnefnd mælir fyrir.

23. gr.
1. Aðalforstjóri skal leggja fyrir næsta

allsherjarþing ágrip af tilkynningum
þeim og skýrslum, sem aðildarríki hafa
sent honum i samræmi við 19. og 22.
grein.

2. Sérhvert aðildarríki skal láta þeim
fyrirsvarssamtökum, sem viðurkennd eru
samkvæmt 3. gr., í té eftirrit tilkynninga
þeirra og skýrslna, sem sendar eru aðal-
forstjóra samkvæmt 19. og 22. gr.

24. gr.
Nú kvartar stéttarfélag atvinnurekenda

eða verkamanna til alþjóðavinnumála-
skrifstofunnar undan því, að eitthvert
aðildarríki hafi látið undir höfuð leggjast
að einhverju leyti að framkvæma innan
síns umdæmis alþjóðasamþykkt á virkan
hátt, sem það er aðili að, og getur stjórn-
arnefnd þá tilkynnt ríkisstjórn þeirri,
sem hlut fl að máli, þessa kvörtun og hvatt
hana til að senda þá greinargerð varðandi
umrætt atriði, sem henni þykir hlýða.

25. gr.
Ef greinargerð hefur ekki borizt innan

hæfilegs tíma frá ríkisstjórn þeirri, sem i
hlut á, eða telji stjórnarnefnd greinargerð

nevertheless be within the right of any of
the Members of the Organísation to agree
to such Convention among themselves.

2. Any Convention so agreed to shall
be communicated by the Governments
concerned to the Director-General of the
International Labour Office and to the
Secretary-General of the United Nations
for registration in accordance wíth the
provisions of Article 102 of the Charter of
the United Nations.

Article 22
Each of the Members agrees to make an

annual report to the International Labour
Office on the measures which it has taken
to give effect to the provisions of Con-
ventions to which it is a party. These
reports shall be made in such form and
shall contain such particulars as the Gov-
erning Body may request.

Article 23
1. The Director-General shall lay be-

fore the next meeting of the Conference a
summary of the information and reports
communicated to him by Members in
pursuance of Articles 19 and 22.

2. Each Member shall communicate to
the representative organísatíons recog-
nised for the purpose of Article 3 copies
of the information and reports communi-
cated to the Director-General in pur-
suance of Articles 19 and 22.

Article 24
In the event of any representation be-

ing made to the International Labour
Office by an industríal association of
employers or of workers that any of the
Members has failed to secure in any re-
spect the effective observance within its
jurisdietion of any Convention to which
it is a party, the Governing Body may
communicate this representation to the
Government against which it is ma de, and
may invite that Government to make such
statement on the subject as it may think
fit .

Article 25
If no statement is recei ved within tl

reasonable time from the Government in
question, or if the statement when re-
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þá, er hún fær, ekki fullnægjandi, er
stjórnarnefnd rétt að birta kvörtunina og
greinargerð þá, er gerð kann að hafa verið
til andsvara henni.

26. gr.
1. Sérhverju aðildarríki er rétt að senda

alþjóðavinnumálaskrifslofunni kæru, ef
því þykir grunur á liggja, að eitthvert
annað aðildarríkja haldi ekki nægilega
uppi alþjóðasamþykkt, sem bæði hafa
fullgilt í samræmi við undanfarandi
greinar.

2. Ef stjórnarnefnd sýnist svo, getur
hún sett sig í samband við ríkisstjórn þá,
er í hlut á, á þann hátt, sem lýst er í 24.
gr., áður en hún vísar kærunni til rann-
sóknarnefndar með þeim hætti. sem síðar
verður kveðið á um.

3. Ef stjórnarnefnd telur það ekki
nauðsynlegt að tilkynna ríkisstjórn
þeirri, er í hlut á, kæruna, eða láti ríkis-
stjórn ekki i té greinargerð, sem stjórnar-
nefnd metur gilda, innan hæfilegs tíma
eftir að henni hefur verið tilkynnt kæran,
getur stjórnarnefnd skipað rannsóknar-
nefnd til að athuga kæruna og gefa
skýrslu um hana.

4. Stjórnarnefnd getur haft sömu með-
ferð á slíku máli, hvort sem bún hefst
handa af sjálfsdáðum eða vegna kæru frá
fulltrúa á allsherjarþingi.

5. Nú hefur stjórnarnefnd til úrlausn-
ar mál, sem getur í 25. eða 26. gr., og er
þá viðkomandi ríkisstjórn rétt að senda
fyrirsvarsmann til að taka þátt í meðferð
þess í stjórnarnefndinni, ef enginn er þar
fyrir, sem gætir hagsmuna hennar. Ríkis-
stjórn þeirri, sem í hlut á, skal tilkynnt
með hæfilegum fyrirvara, hvenær málið
verður tekið til meðferðar.

27. gr.
Nú er kæru vísað til rannsóknarnefnd-

ar samkvæmt 26. gr., og takast þá öll að-
ildarríki á hendur, hvort sem kæran tek-
ur til þeirra eða ekki, að láta nefndinni í
té allar þær skýrslur, sem þau ráða yfir
og kæruna varða.

ceived is not deemed to be satisfactory
by the Governing Body, the latter shall
have the right to publish the representa-
tion and the statement, if any, made in
reply to it.

Article 26
1. Any of the Members shall have the

right to file a complaint with the Inter-
national Labour Office if it is not satis-
fied that any other Member is securing
the effective observance of any Conven-
tion which both have ratified in accord-
ance with the foregoing Articles.

2. The Governing Body may, if it
thinks fit, before referring such a com-
plaint to a Commission of Enquiry, as
hereinafter provided for, communicate
with the Government in question in the
manner described in Article 24.

3. If the Governing Body does not think
it necessary to communicate the com-
plaint to the Government in question, or
if, when it has made such communication,
no statement in reply has been received
within a reasonable time which the Gov-
erning Body considers to be satisfactory,
the Governing Body may appoint a Com-
mission of Enquiry to consider the com-
plaint and to report thereon.

4. The Governing Body may adopt the
same procedure either of its own motion
or on receipt of a complaint from a dele-
gate to the Conference.

5. When any matter arising out of
Articles 25 or 2€. is being considered by
the Governing Body, the Government in
question shall, if not already represented
thereon, be entitled to send a representa-
tive to take part in the proceedings of
the Governing Body while the matter is
under consideration. Adequate notice of
the date on which the matter will be con-
sidered shall be gíven to the Government
in question.

Article 27
The Members agree that, in the event

of the reference of a complaint to a Com-
mission of Enquiry under Article 26, they
will each, whether directly concerned in
the complaint or not, place at the dis-
posalof the Commission all the informa-
tion in their possession which bears upon
the subject matter of the comnlaínt
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28. gr.
Þegar rannsóknarnefndin hefur fjallað

um kæruna, skal hún semja álitsgerð, þar
sem greindir eru úrskurðir um stað-
reyndir, er máli skipta við úrlausn á
deilumáli aðila, og skulu í álitsgerðinni
greindar tillögur um þær aðgerðir, er
rannsóknarnefndin telur rétt að gera
vegna kærunnar, svo og nefnt það tíma-
takmark, er framkvæmdum skuli lokið.

29. gr.
1. Aðalforstjóri vinnumálaskrifstof-

unnar skal senda álitsgerð rannsóknar-
nefndarinnar til stjórnarnefndar og til
þeirra ríkisstjórna, sem kæran varðar, og
láta birta álitsgerð ina.

2. Sérhver þessara ríkisstjórna skal
innan þriggja mánaða tilkynna aðalfor-
stjóra alþjóðavinnnmála!'luifstofunnar,
hvort hún fellst á tillögur þær, er settar
eru fram í álitsgerðinni, og ef svo er ekki,
hvort hún leggur þá til, að kærunni verði
vísað til Milliríkjadómstólsins.

30. gr.
Ef eitthvert aðildarríkja lætur undir

höfuð leggjast framkvæmdir þær,' sem
mælt er fyrir um í töluliðum 5 (b), 6 (b)
eða 7 (h) (i) í 19. gr. varðandi alþjóða-
samþykkt eða ályktun, er hverju öðru
aðildarríki rétt að leggja málið fyrir
stjórnarnefnd. Ef stjórnarnefnd kemst að
þeirri niðurstöðu, að vanræksla hafi átt
sér stað, skal hún gefa allsherjarþinginu
skýrslu mn málið.

31. gr.
Dómi Milliríkjadómstólsins um kæru

eða málefni, sem til hans er skotið sam-
kvæmt 29. gr., verður ekki áfrýjað.

32. gr.
Milliríkjadómstóllinn getur staðfest,

breytt eða hrundið úrskurðum eða álykt-
unum, er rannsóknarnefnd kann að hafa
kveðið upp.

33. gr.
Ef eitthvert aðildarríki lætur undir

höfuð leggjast að framkvæma á tilskild-

Article 28
When the Commission of Enquiry has

fully considered the complaint, it shall
prepare a report embodying its findings
on all questions of fact relevant to de-
termining the issue between the parties
and containing such recommendations as
it may think proper as to the steps which
should be taken to meet the complaint
and the time within which they should
be taken.

Article 29
1. The Director-General of the Inter-

national Labour Office shall communi-
cate the report of the Commission of En-
quiry to the Governing Body and to each
of the Governments concerned in the com-
plaint, and shall cause it to be published.

2. Each of these Governments shall
within three months inform the Director-
General of the International Labour Of-
fice whether or not it accepts the recom-
mendations contained in the report of the
Commission; and if not, whether it pro-
poses to refer the complaint to the Inter-
national Court of Justice.

Article 30
In the event of any Member failing

to take the action required by paragráphs
5 (b), 6 (b) or 7 (b) (i) of Article 19 with
regard to a Convention or Recommenda-
tion, any other Member shall be entitled
to refer the matter to the Governing Body.
In the event of the Governing Body find-
ing that there has been such a failure, it
shall report the matter to the Conference.

Article 31
The decision of the International Court

of Justice in regard to a complaint or mat-
ter which has been referred to it in pur-
suance of Article 29 shall be final.

Article 32
The International Court of Justice may

affirm, vary or reverse any of the find-
ings or recommendations of the Commis-
sion of Enquiry, if any.

Article .'J3
In the event of any Member failing to

carry out within the time specified the
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um tíma ályktanir þær, sem kunna að
vera settar fram í álitsgerð rannsóknar-
nefndar eða dómi Milliríkjadómstólsins,
getur stjórnarnefnd lagt til við allsherj-
arþingið, að hafnar verði þær aðgerðir,
sem hún telur réttar og hallkvæmar til
þess að tryggja það, að eftir ályktunun-
um verði farið.

34. gr.
Ríkisstjórn, sem vanvirt hefur skuld-

bindingar sínar, getur, hvenær sem er, til-
kynnt stjórnarnefnd, að hún hafi gert
nauðsynlegar ráðstafanir til að fullnægja
ályktunum rannsóknarnefndar eða dómi
Milliríkjadómstólsins, og getur hún einn-
ig beðið stjórnarnefnd að skipa rann-
sólmarnefnd til að sannreyna staðhæf-
ingu sína. Beita skal um þessi tilvik á-
kvæðum 27., 28., 29., 31. og 32. gr., og sé
álitsgerð rannsóknarnefndar eða dómur
Milliríkjadómstólsins í vil ríkisstjórn
þeirri, sem var í sök, skal stjórnarnefnd
þegar í stað leggja til, að látnar verði nið-
ur falla aðgerðir samkvæmt 33. gr.

III. KAFLI
Almenn ákvæði.

35. gr.
1. Aðildarríki takast á hendur að láta

alþjóðasamþykktir, sem þuu hafa full-
gilt í samræmi við ákvæði stofnskrár
þessarar, taka yfir landsvæði, sem ekki
er algerlega fullvalda, enda fari aðildar-
ríkin með utanríkismál þeirra, þar með
talin umsjárlönd, þar sem þau bera á-
byrgð á framkvæmdastjórn, svo fremi
efni samþykktar falli ekki innan marka
sjálfstjórnarvaids viðkomandi landsvæð-
is, eða samþykkt verði þar ekki beitt
vegna staðhátta eða verði einungis beitt,
er gerðar hafa verið á henni þær breyt-
ingar, sem nauðsynlegar eru til að aðhæfa
samþykktina staðháttum.

2. Sérhvert aðildarríld, sem fullgildír
alþjóðasamþykkt, skal, svo fljótt sem
auðið er eftir fullgildingu hennar, senda
aðalforstjóra alþjóðavinnumálaskrifstof-
unnar yfirlýsingu, þar sem tilgreint sé, í
hve ríkum mæli það tekst á hendur að
beita ákvæðum samþykktarinnar, að því
er varðar landsvæði, önnur en þau, sem

reeommendations, if any, contained in the
report of the Commission of Enquiry, or
in the decision of the International Court
of Justice, as the case may be, the Govern-
ing Body may recommend to the Con-
ference such action as it may deem wise
and expedient to secure compliance there-
with.

Article 34
The defaulting Government may at any

time inf orm the Governing Body that it
has taken the steps necessary to comply
with the recommendations of the Commis-
sion of Enquiry or with those in the de-
cision of the International Court of
Justice, as the case may be, and may re-
quest it to constitute a Commission of En-
quiry to verify its contention. In this case
the provisions of Artícles 27, 28, 29, 31
and 32 shall apply, and if the report of
the Commission of Enquiry or the deci-
sion of the International Court of Justice
is in favour of the defaulting Govern-
ment, the Governing Body shall forthwith
recommend the discontinuance of any
action taken in pursuance of Article }3.

Chapter III - General
Article 35

1. The Members undertake that Con-
ventions which they have ratified in ac-
cordance with the provisions of this Con-
stitution shall be applied to the non-
metropolitan terrítories for whose inter-
national relations they arc responsible,
including any trust territories for which
they are the administering authority, ex-
cept where the subject matter of the Con-
vention is within the self-governíng
powers of the territory or the Convention
is inapplicable owing to the local con-
ditions or subject to such modifications
as may be necessary to adapt the Con-
vention to local conditions.

2. Each Member which ratifies a Con-
vention shall as soon as possible after
ratification communicate to the Director-
General of the International Labour Of-
fice a declara tion statíng in respect of the
territories other than those referred te
in paragraphs 4 and 5 below the extent
to which it undertakes that the provisions
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getið er í tölulið 4. og 5. hér á eftir, og
láta í té þær skýrslur, sem samþykktin
kann að mæla fyrir um.

3. Sérhvert aðildarríki, sem sent hefur
yfirlýsingu í samræmi við næsta tölulið
hér á undan, getur öðru hverju, í sam-
ræmi við ákvæði samþykktarinnar, gefið
frekari yfirlýsingu, er breyti ákvæðum
einhverrar fyrri yfirlýsingar og tilgreini,
hvernig málum er háttað, að því er slíkt
landsvæði varðar.

4. Þegar efni samþykktar er innan
marka sjálfstjórnarvalds landsvæðis, sem
ekki er algerlega fullvalda, skal aðildar-
ríki það, sem ábyrgð ber á milliríkjamál-
efnum slíks svæðis, tilkynna stjórn land-
svæðisins samþykktina, svo fljótt sem
auðið er, í því skyni, að sú stjórn geti
sett lög til framkvæmdar ákvæðum sam-
þykktarinnar eða gert aðrar nauðsynleg-
ar ráðstafanir. Að svo búnu getur aðild-
arríki í samráði við stjórn landsvæðisins
sent aðalforstjóra alþjóðavinnumálaskrif-
stofunnar yfirlýsingu, þar sem gengið er
að skuldbindingu samþykktarinnar af
hendi slíks landsvæðis.

5. Eftirtaldir aðilar geta sent aðalfor-
stjóra alþjóðavinnumálaskrifstofunnar
yfirlýsingu um, að þeir takist á hendur
skuldbindingar samkvæmt alþjóðasam-
þykkt:
a) Tvö eða fleiri aðildarríki stofnunar-

innar fyrir hönd hvers landsvæðis,
sem er undir sameiginlegri stjórn
þeirra.

b) Sérhver handhafi samþjóðlegs valds,
sem ábyrgð ber á stjórn landsvæðis
samkvæmt stofnskrá Sameinuðu
þjóðanna eða á annan hátt, að því er
varðar slíkt landsvæði.

6. Þegar aðili játast undir skuldbind-
ingar alþjóðasamþykktar samkvæmt '1.
eða 5. tölulið þessarar greinar, er þar með
gengizt undir fyrir hönd landsvæðis þess,
er í hlut á, að fullnægja skuldbindingum
samkvæmt alþjóðasamþykktinni og
skuldbindingum samkvæmt stofnskrá
stofnunarinnar, er ná til samþykkta, er
fullgildingu hafa hlotið. Í slíkri yfirlýs-
ingu má tilgreina þær breytingar á á-
kvæðum samþykktar, er teljast nauðsyn-
legar til að aðhæfa samþykkt staðháttum.

7. Sérhvert aðildarríki eða handhafi

of the Convention shall be applied and
giving such particulars as may he pre-
scribed by the Convention.

3. Each Member which has communi-
cated a declaration in virtue of the pre-
ceding paragraph may from time to time,
in accordance with the terms of the Con-
vention, communicate a further declara-
tion modífyíng the terms of any former
declaration and stafing the present posi-
tion in respect of such territories.

4. Where the subject matter of the
Convention. is within the self-governing
powers of any non-metropolítan terri-
tory the Member responsible for the
international relations of that territory
shall hring the Convention to the notice
of the Government of the territory as soon
as possible with a view to the enactment
of legi sia tion or other action by such
Government. Thereafter the Member, in
agreement with the Government of the
territory, may communicate to the Di-
rector-General of the International La-
bour Office a declaration accepting the
obligations of the Convention on behalf
of such territory.

5. A declaration accepting the oblíga-
tions of any Convention may be com-
munícated to the Director-General of the
International Labour Office-
(a) by two or more Members of the

Organisation in respect of any ter-
ritory which is under their joint
authority; or

(b) by any international authority re-
sponsible for the administration of
any territory, in virtue of the Charter
of the United Nations or otherwise,
in respect of any such territory.

6. Acceptance of the obligations of a
Convention in virtu e of paragraph 4 or
paragraph 5 shall involve the acceptance
on behalf of the territory concerned of
the obligations stipulated by the terms of
the Convention and the obligations under
the Constitution of the Organísation
which apply to ratified Conventions. A
dec1aration of acceptance may specify
such modifications of the provisions of
the Convention as may be necessary to
adapt the Convention to local conditions.

7. Each Member or international
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samþjóðlegs valds, sem gefið hefur yfir-
lýsingu í samræmi við 4. og 5. tölulið
þessarar greinar, getur, þegar því er að
skipta, samkvæmt ákvæðum samþykktar-
innar með frekari yfirlýsingu breytt á-
kvæðum fyrri yfirlýsinga eða afturkallað
fyrir hönd landsvæðis þess, er í hlut á,
skuldbindingar samkvæmt samþykktinni.

8. Ef ekki er játazt undir skuldbinding-
ar samkvæmt alþjóðasamþykkt fyrir hönd
landsvæðis, er ákvæði 4. og 5. tölul. þess-
arar greinar taka yfir, skulu aðildarríki
eða handhafi samþjóðlegs valds, sem í
hlut á, gefa aðalforstjóra alþjóðavinnu-
málaskrifstofunnar skýrslu um lög og
stjórnarframkvæmd á nefndu landsvæði,
að því er varðar málefni, sem samþykktin
fjallar um. Skal í skýrslunni taka fram, í
hve ríkum mæli ákvæði samþykktarinn-
ar eru framkvæmd eða er ætlað að verða
framkvæmd með löggjöf, stjórnsýslu,
samningum stéttarfélaga eða á annan hátt,
og skal skýrt frá því, hvaða vandkvæði
aftri eða torveldi, að gengið sé að slíkri
samþykkt.

36. gr.
Breytingar á stofnskrá þessari, sem

samþykktar eru á allsherjarþingi með %
greiddra atkvæða viðstaddra fulltrúa,
skulu ganga í gildi, þegar þær hafa verið
f'ullgiltar og samþykktar af 2Æ aðildar-
ríkja stofnunarinnar, þar á meðal af
fimm hinna átta aðildarríkja. er fyrirsvar
eiga í stjórnarnefnd sem aðaliðnaðarríki
samkvæmt ákvæðum 3. tölul. 7. greinar
þessarar stofnskrár.

37. gr.
1. Öllum vafaatriðum og ágreiningi, er

varða skýringu á þessari stofnskrá eða á
alþjóðasamþykktum, sem síður er gerð
af aðildarríkjum samkvæmt ákvæðum
þessarar stofnskrár, skal vísa til Milli-
rrkjadómstólsins.

2. Þrátt fyrir ákvæði 1. tölul. þessarar
greinar getur stjórnarnefndin samið og
lagt fyrir allsherjarþingið til samþykkis
reglur um stofnun dómstóls, sem ætlað
sé að veita skjóta úrlausn á sérhverjum

authority which has communicated a
declaration in virtue of paragraph 4 or
paragraph 5 of this Artic.le may from
time to time, in accordance with the
terms of the Convention, communicate a
further declaration modifying the terms
of any former declaration or terminatíng
the acceptance of the oblígatíons of the
Convention on behaIf of the territory
concerned.

8. If the ohligations of a Convention
are not accepted on behalf of a territory
to which paragraph 4 or paragraph 5
of this Article relates, the Member or
Members or international authority con-
cerned shall report to the Director-
General of the International Labour Of-
fice the position of the law and practice
of that terrítory in regard to the matters
dealt with in the Convention and the re-
port shall show the extent to which effect
has been given, or is proposed to be given,
to any of the provisions of the Convention
by legislation, administrative action, col-
lective agreement or otherwise and shall
state the difficulties which prevent or de-
lay the acceptance of such Convention.

Article .'6
Amendments to this Constitutio.,n which

are adopted by the Conference by a ma-
jority of two thirds of the votes east by
the delegates present shall tak e effect
when ratified or accepted by two thirds
of the Members of the Organisation in-
cluding five of the eight Members which
are represented on the Governing Body
as Members of chief in du stri al impor-
tance in accordance with the provisions
of paragraph 3 of Article 7 of this Con-
stitution.

Article 37
1. Any question or dispute relating to

the interpretation of this Constitution or
of any subsequent Convention concluded
by the Members in pursuance of the pro-
visions of this Constitution shall be re-
ferred for decision to the International
Court of Justice.

2. Notwithstanding the provisions of
paragraph 1 of this Article the Govern-
ing Body may make and submit to the
Conference for approval rules providing

23



ágreiningi og vafaatriði, sem varða skýr-
ingu á alþjóðasamþykkt og stjórnar-
nefndin vísar til hans eða er til hans vísað
samkvæmt ákvæðum alþjóðasamþykktar.
Allir dómar og álitsgerðir Milliríkjadóm-
stólsins skulu vera bindandi fyrir þann
dómstól, sem stofnaður er samkvæmt
þessum tölulið. Sérhver úrskurður, sem
slíkur dómstóll kveður upp. skal sendur
aðildarríkjum stofnunarinnar, og þær at-
hugasemdir, sem þau kunna að hafa við
hann að gera, skulu lagðar fyrir allsherj-
arþingið.

38. gr.
1. Alþjóðavinnumálastofnunin getur

kallað saman ráðstefnur fyrir tiltekin
landsvæði og skipað á tilteknum land-
svæðum handhafa umboðsvalds, er æski-
legir teljast til að vinna að markmiðum
stofnunarinnar.

2. Um vald, störf og starfshætti svæðis-
bundinnar ráðstefnu skal kveðið á í regl-
um, sem stjórnarnefnd setur og leggur
fyrir allsherjarþing til staðfestingar.

IV. KAFLI
Ýmis ákvæði.

39. gr.
Alþjóðavinnumálastofnunin er fullhæf-

ur aðili að lögum og er einkum löghæf
til:
a) að gera samninga,
b) að eignast og láta af hendi lausafé

og fasteignir,
e) að höfða mál.

40. gr.
1. Alþjóðavinnumálastofnunin skal á

landsvæði sérhvers aðildarríkis njóta
þeirra forréttinda og þeirra undanþágu-
réttinda, sem hún þarfnast til að ná mark-
miðum sínum.

2. Fulltrúar á allsherjarþingi, stjórnar-
nefndarmenn og aðalforstjóri og embætt-
ismenn skrifstofunnar skulu á sama hátt
njóta þeirra forréttinda og þeirra undan-
þáguréttinda, sem nauðsynleg eru til þess
að þeir geti óháðir leyst af hendi störf sín
í sambandi við stofnunina.

for the appointment of a tribunal for the
expeditious determination of any dispute
or question relating to the interpretation
of a Convention which may be referred
thereto by the Governing Body or in ac-
cordance with the terms of the Conven-
tion. Any applicable judgment or ad-
visory opinion of the International Court
of Justice shall be binding upon any tri-
bunal established in virtue of this para-
graph. Any award made by such a
tribunal shall be circulated to the Mem-
bers of the Organisation and any observa-
tions which they may make thereon shall
be brought before the Conference.

Article 38
1. The International Labour Organisa-

tion may convene such regional con-
ferences and establish such regional
agencies as may be desirable to promote
the aims and purposes of the Organisa-
tion.

2. The powers, functions and pro-
cedure of regional conferences shall be
governed by rules drawn up by the Gov-
erning Body and submitted to the General
Conference for confirmation.

Chapter IV - Miscellaneous Provisions
Article 39

The International Labour Organisation
shall possess full juridical personalíty
and in particular the capacity -

(a) to contract;
(b) to acquire and dispose of immov-

able and movable property;
(e) to institute legal proceedings.

Article 40
1. The International Labour Organísa-

tion shall enjoy in the territory of each of
its Members such privileges and immuni-
ties as are necessary for the fulfilment
of its purposes.

2. Delegates to the Conference, mem-
bers of the Governing Body and the Di-
rector-General and officials of the Office
shall likewise enjoy such privileges and
immunities as are necessary for the in-
dependent exercise of their functions in
connection with the Organisatíon.
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3. Slík forréttindi og undanþágurétt-
indi skulu ákveðin í sérstökum samningi,
sem stofnunin undirbýr og leggur fyrir
aðildarríkin til samþykkis.

VIÐAUKI
Yfirlýsing um hlutverk og markmið

Alþjóðavinnumálastofnunarinnar .
Allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofn-

unarinnar, sem saman kom til 26. fundar
í Philadelfíu, samþykkir hér með hinn 10.
maí 1944 þessa yfirlýsingu um hlutverk
og markmið Alþjóðavinnumálastofnun-
arinnar og um þær meginreglur, sem
marka eiga stjórnarhætti aðildarríkjanna.

I.
Allsherjarþingið endurstaðfestir grund-

vallarreglur þær, sem stofnunin er reist
á, og þá einkum þessar:

a) að vinnan er ekki verzlunarvara,
b) að málfrelsi og félagafrelsi er frum-

skilyrði áframhaldandi framfara,
e) að fátækt, hvar sem er, stofnar hag-

sæld um víða veröld í voða.
d) að baráttu gegn skorti þarf að heyja

með óbilandi þróUiinnan sérhvers þjóð-
félags og með stöðugri og samræmdri al-
þjóðaviðleitni, þar sem fulltrúar verka-
manna og vinnuveitenda eru jafnréttháir
fulltrúum ríkisstjórna og leggja lag sitt
saman um að vinna að því með frjálsum
umræðum og lýðræðislegum ákvörðun-
um að auka sameiginlega hagsæld.

II.
Það er sannfæring allsherjarþingsins,

að reynslusönnun sé fengin fyrir þeirri
staðhæfingu í stofnskrá Alþjóðavinnu-
málastofnunarinnar að varanlegum friði
verði einungis komið á með því að reisa
hann á félagslegu réttlæti, og kveður alls-
herjarþingið því svo á:

a) að allir menn hafi. án tillits til kyn-
þáttar, trúar eða kynferðis, rétt til að
vinna að efnahagslegri velsæld sinni og
andlegum þroska, frjálsir, á mannsæm-
andi hátt, við efnahagslegt öryggi og jafn-
réttisaðstöðu.

3. Such privileges and immunities shall
be defined in a separate agreement to be
prepared by the Organisation with a view
to its acceptance by the Members.

ANNEX
Declaration concerning the aíms and pur-

poses of the International Labour Or-
ganisation.
The General Conference of the Inter-

national Labour Organisation, meeting in
its Twenty-sixth Session in Philadelphia,
hereby adopts, this tenth day of May in
the year nineteen hundred and forty-
four, the present Declaratíon of the aims
and purposes of the International Labour
Organisation and of the principles which
should inspire the policy of its Members.

I.
The Conference reaffirms the funda-

mental principles on which the Organisa-
tion is based and, in particular, that:

(a) labour is not a commodity;
(b) freedom of expression and of as-

sociation are essential to sustained pro-
gress;
(e) poverty anywhere constitutes a

danger to prosperity everywhere ;
(d) the war against want requires to

be carried on with unrelenting vigour
within each nation, and by continuous
and concerted international effort in
which the representatives of workers and
employers, enjoying equal status with
those of Governments, join with them in
free discussion and democratic decision
with a view to the promotion of the
common welfare.

II
Believing that experience has fully de-

monstrated the truth of the statement in
the Constitution of the International La-
bour Organisation that lasting peace can
be established only if it is based on social
justice, the Conference affirms that:

(a) all human beíngs, irrespective of
race, creed or sex, have the right to pur-
sue both their material well-being and
their spiritual development in conditions
of freedom aud dignity, of economic
security and equalopportunity;
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b) að aðalmarkmið þjóðlegra og al-
þjóðastjórnmála eigi að vera það að skapa
þær aðstæður, er geri þetta framkvæm-
anlegt.
e) að þetta sjónarmið skuli haft við

mat á öllum þjóðlegum og alþjóðastjórn-
arstefnum og aðgerðum og einkum þeim,
er varða efnahagsmál og fjárhags, og að
þær skuli einungis viðurkenndar, að svo
miklu leyti sem þær teljast stuðla að, en
ekki torvelda, að þessu meginmarkmiði
verði náð.

d) að sú skylda hvíli á Alþjóðavinnu-
málastofnuninni að rannsaka og athuga
allar alþjóðastjórnarstefnur og aðgerðir
efnahagslegs og fjárhagslegs eðlis með
hliðsjón af þessu meginmarkmiði.

e) að Alþjóðavinnumálastofnunin megi
að athuguðum öllum efnahagslegum og
fjárhagslegum atriðum, er máli skipta,
taka upp Í úrskurði sína og ályktanir þau
ákvæði, sem hún telur við eiga, er hún
leysir af hendi þau verkefni, sem henni
eru falin.

III.
Allsherjarþingið telur það heilaga

sky ldu Alþj óðavinnumálastofn unarinnar
að styðja meðal þjóða heimsins hvers
konar stefnumál, er miða að því:

a) að veita öllum mönnum atvinnu og
bæta lífskjör manna.

b) að veita verkamönnum atvinnu við
störf, þar sem þeir geti orðið þeirrar á-
nægju aðnjótandi, að hæfni þeirra og
kunnátta komi að sem beztum notum og
að þeir þannig leggi sem stærstan skerf
til sameiginlegrar hagsældar.

e) að skapa - með þetta markmið fyrir
augum og að nægjanlega tryggðum hag
þeirra, er í hlut eiga, - aðstæður fyrir
aukinni kunnáttu verkalýðs og tilfærslu
mannafla, þar með talinn útflutningur og
innflutningur fólks í atvinnuskyni eða
landnáms.

d) að greiða fyrir hverri þeirri aðgerð,
sem varðar verkalaun. tekjur, vinnutíma
og annan aðbúnað við vinnu og ætlað er
að tryggja öllum réttláta hlutdeild í þeim
afrakstri, er af framförum leiðir, svo og
þurftarlaun handa þeim verkalýð. er
slíkrar verndar þarfnast.

e) að viðurkenndur sé á virkan hátt

(b) the aUainment of the conditions in
which this shall be possible must con-
stitute the central aim of national and in-
ternational policy;
(e) all national and international

policies and measures, in particular those
of an economic and financial character,
should be judged in this light and ac-
cepted only in so far as they may he held
to promote and not to hinder the achieve-
ment of this fundamental objective;

(d) it is a responsibility of the Inter-
national Labour Organisation to examine
and consider all international economic
and financial policies and measures in
the light of this fundamental objective;

(e) in discharging the tasks entrusted
to it the International Labour Organisa-
tion, having considered all rei eva nt eco-
nomic and financial factors, may include
in its decisions and recommendations
any provisions which it considers ap-
propriate.

III
The Conference recognises the solemn

obligation of the International Labour
Organisation to further among the na-
tions of the world programmes which
will achieve:

(a) full employment and the raising
of standards of living;

(b) the employment of workers in the
occupations in which they can have the
satisfaction of giving the fullest measure
of their ski ll and attainments and make
their greatest contribution to the common
well-being;

(e) the provision, as a means to the
attainment of this end and under ade-
quate guarantees for all concerned, of
facilities for training and the transfer of
labour, inclúding migration for employ-
ment and settlement;

(d) policies in regard to wages and
earnings, hours and other conditions of
work calculated to ensure a just share of
the fruits of progress to all, and a mini-
umm liv ing wage to all employed and in
need of such protection;

(e) the effective recognition of the
right of collective bargainíng, the co-
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réttur stéttarfélaga til að gera heildar-
kjarasamninga, svo og viðurkennd sé
samvinna atvinnurekenda og verkalýðs í
því skyni að bæta stöðugt afköst í fram-
leiðslu og enn fremur samtök verkalýðs
og vinnuveitenda, sem miða að því að
undirbúa og framkvæma félagslegar og
efnahagslegar ráðstafanir.

f) að eflt sé félagslegt öryggi í því
skyni að sjá öllum, sem þess þarfnast,
fyrir þurftartekjum og sæmilegrí læknis-
hjálp.

g) að vernda á fullnægjandi hátt líf og
heilsu verkamanna við öll störf.

h) að gera ráðstafanir til verndar börn-
um og mæðrum.

i) að gera ráðstafanir til fullnægjandi
manneldis og húsnæðis og skapa aðstæð-
ur til hressivistar og menningar.

j) að tryggja jafnréttisaðstöðu til mennt-
unar og starfa.

IV.
Það er sannfæring allsherjarþingsins,

að fullkomnari og víðtækari hagnýting
auðlinda heimsins, sem nauðsynleg er til
að ná þeim markmiðum, sem getur í þess-
ari yfirlýsingu, geti orðið tryggð með
virkum þjóðlegum og alþjóðlegum fram-
kvæmdum, þar með töldum aðgerðum, er
miða að þvi að auka framleiðslu og
neyzlu, að afstýra stórkostlegum verð-
sveiflum, að efla efnahagslegar og félags-
legar framfarir á þeim svæðum jarðar,
þar sem þróun er skemmra á veg komin,
að tryggja stöðugra verð hráefna á
heimsmarkaðinum og að stuðla að víð-
tækri og stöðugri heimsverzlun. Samkv.
þessu heitir allsherjarþingið fullri sam-
vinnu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar
við hverja þá samþjóðlega aðila, sem kann
að verða falið að taka á sig hluta af á-
byrgðinni á þessu mikla hlutverki og á
því að vinna að bættum heilbrigðishátt-
um, menntun og hagsæld allra þjóða.

V.
Allsherjarþingið kveður svo á, að meg-

inreglur þær, sem greindar eru í yfir-
lýsingu þessari, taki til allra þjóða, og
þrátt fyrir það, þótt haga verði beitingu
þeirra með hliðsjón af því stigi efnalegrar
og félagslegrar þróunar, sem hver einstök
þjóð hefur náð, þá sé framkvæmd þeirra

operation of management and labour in
the continuous improvement of produc-
tive efficiency, and the collaboration of
workers and employers in the prepara-
tion and application of social and eco-
nomic measures;

(f) the extension of social security
measures to provide a basic income to
all in need of such protection and com-
prehensive medical care;

(g) adequate protection for the life
and health of work ers in all occupations;

(h) provision for child welfare and
maternity protection;

(i) the provision of adequate nutrition,
housing and facilities for recreation and
culture ;

(j) the assurance of equality of edu-
cational and vocational opportunity.

IV
Confident that the fuller and broader

utilisation of the world's productive re-
sources necessary for the achievement of
the objectives set forth in this Declara-
tion can be secured by effective interna-
tional and national action, including
measures to expand production and con-
sumption, to avoid severe economic
fluctuations, to promote the economic and
social advancement of the less developed
regions of the world, to assure greater
stability in world prices of primary pro-
ducts, and to promote a high and steady
volume of international trade, the Con-
ference pledges the full co-operation of
the International Labour Organisation
with such international bodies as may be
entrusted with a share of the responsibil-
ity for this great task and for the pro-
motion of the health, education and well-
being of all peoples.

V.
The Conference affirms that the prin-

ciples set forth in this DecIaration are
fully applicable to all peoples everywhere
and that, while the manner of their
application must be determined with
due regard to the stage of social and
economic development reached by each
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i æ ríkara mæli, bæði gagnvart þjóðum,
sem enn eru ósjáIfstæðar, og gagnvart
þjóðum, sem þegar hafa náð sjálfstjórn,
hugðarmál alls hins siðmenntaða heims.

Framanskráður texti er hinn rétti, lög-
gilti texti af breytingu þeirri á stofnskrá
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar frá
1946, og var hann löglega samþykktur á
29. allsherjarþingi Alþjóðavinnumála-
stofnunarinnar hinn níunda dag október-
mánaðar nítján hundruð fjörutíu og sex
í Montreal.

Ensku og frönsku textarnir af hinni
breyttu stofnskrá eru báðir jafngildir.

Þessu til staðfestingar höfum við und-
irritað nöfn okkar hinn fyrsta dag nóv-
embermánaðar 1946.

Forseti allsherjarþingsins:
Humphrey Mitchell.

AðaIforstjóri alþjóðavinnumálaskrifstof-
unnar:

Edward Phelan.

people, their progressive application to
peoples who are still dependent, as well
as to those who have already achieved
seIf-government, is a matter of concern
to the whole civilised world.

The foregoing is the authentic text of
the Constitution of the International La-
bour Organisation Instrument of Amend-
ment, 1946, duly adopted by the General
Conference of the International Labour
Organisation on the ninth day of October
one thousand nine hundred and forty-six
in the course of its Twenty-ninth Session,
which was held at Montreal.

The English and French versions of the
Text of this Instrument of Amendment
are equally authoritative.

IN FAITH WHEHEOF we have ap-
pended our sígnatures this first day of
November 1946.

The President of the Conference,
Humphrey Mitchell.

The Director-General of the International
Labour Office,
Edward Phelan.

Athugasemdir við þingsályktunartillögu þessa.
Tildrög þess, að ísland gerðist aðili að Alþjóðavinnumálastofnuninni (The

International Labour Organisation) eru í stuttu máli þessi:
Á Alþingi 1943 bar núverandi forsætisráðherra, Stefán Jóh. Stefánsson, fram

tillögu til þingsályktunar þess efnis, að ríkisstjórnin skyldi "láta fram fara athugun
á því, á hvern hátt ísland gæti orðið þátttakandi í alþjóðlegu félagsmálastarfi með
því að gerast meðlimur í Alþjóðlega vinnumálasambandinu, og þó sérstaklega, á hvern
hátt Ísland gæti orðið aðili að alþjóðavinnumálaskrifstofunni (International Labour
Office) Sé það athugað, hvaða kostnað það hefði í 'för með sér fyrir ísland".

Tillaga þessi var samþykkt, og þáverandi ríkisstjórn, stjórn dr. Björns Þórðar-
sonar, hlutaðist til um, að Þórhallur Ásgeirsson, þáverandi sendiráðsritari í Wash-
ington, var látinn mæta sem áheyrnarfulltrúi á allsherjarþingi, sem stjórn Alþjóða-
vinnumálastofnunarinnar boðaði til í Philadelfíu í Bandaríkjunum 20. apríl 1944.
Gaf Þórhallur Ásgeirsson félagsmálaráðuneytinu skýrslu um för sína, og er hún
dags. 5. júní 1944.

Þegar stjórnarskipti verða haustið 1944 og stjórn Ólafs Thors tók við, var það
eitt af atriðunum í málefnasamningi þeirra flokka, er að ríkisstjórn hans stóðu, að ís-
land skyldi gerast aðili að Alþjóðavinnumálastofnuninni.

Samkvæmt því lagði þáverandi félagsmálaráðherra, Finnur Jónsson, tillögu
til þingsályktunar fyrir Alþingi 1944, þar sem ákveðið var að fela ríkisstjórninni "að
sækja fyrir Íslands hönd um upptöku í alþjóðlega vinnumálasambandið (I.L.O.) og
greiða kostnað við þátttökuna úr ríkissjóði".

Þingsályktunin var samþykkt á Alþingi 7. desember 1944 og var svo hljóðandi:
"Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að sækja fyrir íslands hönd um upptöku
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í alþjóðlega vinnumálasambandið (I.L.O.) og greiða kostnað við þátttökuna úr ríkis-
sjóði."

Árið 1945 var þing I.L.O. háð í París, og var inntökubeiðni Islands lögð fyrir
það þing. Þar mætti af hálfu Islands Þórhallur Ásgeirsson, fulltrúi i utanríkisráðu-
neytinu. t skýrslu hans til félagsmálaráðuneytisins, dags. 26. nóv. 1945, segir svo
um upptöku íslands:

"Fyrir þinginu lágu þrjár inntökubeiðnir, frá Íslandi, ítalíu og Guatemala. Aðal-
nefnd ráðstefnunnar, Selection Committee, hafði beiðnir þessar til athugunar, og
lagði hún svo hljóðandi tillögu fyrir þingið:

"Hinni almennu ráðstefnu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar hefur borizt umsókn
frá ríkisstjórn Íslands um upptöku íslands í Alþjóðavinnumálastofnunina, og minnugt
þess, að það hefur alltaf verið ákveðin vissa stofnunarinnar, að það flýtti raunveru-
lega fyrir markmiðum hennar, ef hún væri sem alþjóðlegust, ákveður hún því að
viðurkenna Island sem aðila Alþjóðavinnumálastofnunarinllar með sömu réttind-
um og skyldum og aðrir meðlimir stofnunarinnar, þar á meðal þeirri skyldu að gefa
tveggja ára fyrirvara fyrir úrsögn úr stofnuninni og virða hið algera alþjóðlega eðli
trúnaðarstarfa forstjóra og starfsliðs Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. Ráðstefnan
heimilar stjórninni að gera nauðsynlegar ráðstafanir í samráði við ríkisstjórn Ís-
lands varðandi fjárframlag þess.

Upptaka íslands skal koma til framkvæmda, þegar er ríkisstjórn íslands hefur
skýrt aðalforstjóra Alþjóðavinnumálastofnunarinnar frá formlegu samþykki hennar
á ákvæðum stjórnarskrár vinnumálastofnunarinnar og skilmálum þessarar ráð-
stefnu."

Hinn 19. okt. var þessi tillaga borin undir þingið. Við það tækifæri buðu stjórn-
arfulltrúar Danmerkur, Noregs, Svíþjóðar, Kanada og Ástralíu Ísland velkomið í
Alþjóðavinnumálasambandið.

Enn fremur töluðu Gunnar Andersen fyrir hönd verkamanna og H. C. Örsted
fyrir hönd vinnuveitenda. Var ræðunum mjög vel tekið, og var tillagan um upptöku
Íslands samþykkt með lófaklappi. Eins og segir í tillögunni, varð ísland ekki form-
legur meðlimur í Alþjóðavinnumálastofnuninní fyrr en það hafði tilkynnt, að það
viðurkenndi stjórnarskrá Alþjóðavinnumálastofnunarinllar og féllist á tveggja ára
úrsagnarfrest. Skrifaði ég því bréf til forstjóra Alþjóðavinnumálastofnunarinnar,
E. J. Phelan, sem fylgir hér með í afriti, og tilkynnti, að íslenzka ríkisstjórnin félli st
á hin settu skilyrði. Á næsta fundi, er haldinn var mánudaginn 22. okt., gafst mér
tækifæri til að ávarpa þingið og þakka, fyrir hönd rfkísstjórnarínnar, fyrir þær hlýju
móttökur, sem Ísland hefði fengið."

Á þessu allsherjarþingi I.L.O. í París, sem telja verður fyrsta reglulegt þing þess
eftir ófriðinn, þótt Philadelfíuráðstefnan væri að vísu á undan farin, var endur-
skoðun grundvallarreglna þeirra, er stofnunin starfar eftir, aðalmálið á dagskrá
þingsins, þvi að nú voru viðhorf öll gerbreytt frá því, er var fyrir striðið. Þjóða-
bandalagið gamla var úr sögunni, og nýtt bandalag - Sameinuðu þjóðirnar - var
að rísa á legg. í skýrslu hr. Þórhalls Ásgeirssonar, þeirri er áður getur, segir um
þetta mál:

"Þýðingarmesta málið, sem fyrir þinginu lá, var efalaust stjórnarskrármálið, og
sat ég fundi þeirrar nefndar, sem um það fjallaði. Allir fulltrúar voru sammála um,
að hinu formlega sambandi við Þjóðabandalagið skyldi slitið, svo að hægt væri að
hefja samninga við hið nýja bandalag Sameinuðu þjóðanna um samstarf i framtíð-
inni. Það var álit meiri hluta nefndarinnar, að ekki væri tímabært að gera gagngerar
breytingar á stjórnarskránni fyrr en séð væri fyrir um, hvernig tækist með samninga
við bandalag Sameinuðu þjóðanna. Voru þó bornar fram og ræddar mjög athyglis-
verðar tillögur frá t. d. stjórnarfulltrúum Belgíu og verkamannasambandi Suður-
Ameríku, sem miðuðu að því að breyta fulltrúaskipuninni. Má búast við, að komi
til meiri átaka um þessar tillögur á næsta þingi, er ákveðið var, að koma skyldi sam-
an i Montreal, Kanada, 19. sept. 1946."
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Þær breytingar, sem Parisarráðstefnan gerði, voru aðeins til bráðabirgða, en
fyrir allsherjarþingið í Montreal í Kanada, sem saman kom til fundar 19. sept. 1946,
var lagt frumvarp að nýrri stofnskrá fyrir Alþjóðavinnumálastofnunina, og var það
samþykkt .þar 9. okt. 1946.

Á því þingi mætti i fyrsta sinn full tala fulltrúa frá íslandi, tveir stjórnarfull-
trúar, einn fulltrúi atvinnurekenda og einn fulltrúi verkamanna.

Þar sem stofnskrá Alþjóðavinnumálastofnunarinnar hefur aldrei verið lögð fyrir
Alþingi, þykir rétt að leggja hana nú fyrir í heild, eins og hún er eftir breytingar
þær, sem á henni voru gerðar haustið 1946íMontreal, og síðan hefur henni ekki verið
breytt. Þótt ríkisstjórn Íslands samþykkti hina gömlu stofnskrá stofnunarinnar 1945
samkvæmt heimild þeirri, er Alþingi veitti henni í þingsályktuninni frá 1944, er um
getur í upphafi þessarar greinargerðar, ber því nú að taka afstöðu til hinnar nýju,
breyttu stofnskrár og veita ríkisstjórninni heimild til að fullgilda hana fyrir íslands
hönd, þar sem á henni hafa verið gerðar breytingar, ef á þær verður fallizt. Í 36. gr.
stofnskrárinnar eru ákvæði um þetta, og segir þar:

"Breytingar á stofnskrá þessari, sem samþykktar eru á allsherjarþingi með %
greiddra atkvæða viðstaddra fulltrúa, skulu ganga í gildi, þegar þær hafa verið full-
giltar eða samþykktar af % aðildarríkja stofnunariimar, þar á meðal af fimm hinna
átta aðildarríkja, er fyrirsvar eiga í stjórnarnefnd sem aðaliðnaðarríki samkvæmt
ákvæðum 3. tölul. 7. gr. þessarar stofnskrár."

Sú er venja hjá öllum þeim þjóðum, er vér höfum spurnir af, hvernig fari með
mál sem þetta, að þegar stofnskrá LL.O. er breytt, eru breytingarnar lagðar þann veg
fyrir þing þjóðanna, að í fremri dálk er prentað meginmál þeirrar stofnskrár, sem
í gildi er og breyta á, en í aftari dálk er prentað meginmál hinnar breyttu stofnskrár
og breytingarnar auðkenndar. Mun stofnunin ætlast til, að þannig sé að farið. ef þess
er kostur.

Þar sem nú hin eldri stofnskrá I.L.O. hefur aldrei verið þýdd á Íslenzku, og ekki
þótti taka því að fara að þýða hana af þessum ástæðum, er þessi háttur ekki hafður
á að þessu sinni. Hins vegar er enski textinn prentaður hér jafnhliða íslenzku þýð-
ingunni, svo að hægara sé um samanburð, ef þýðingunni skyldi þykja ábótavant, og
enn fremur vegna þess, að enski textinn er sá, sem gilda skal, ef til ágreinings kemur
út af orðalagi eða skilningi á ákvæðum stofnskrárinnar.

Þá þykir og hlýða að gera Alþingi nokkru frekari grein fyrir starfsemi stofnun-
arinnar en áður hefur verið gert, þar sem kunnugleiki á starfsháttum hennar og mark-
miði hefur vaxið mikið við það, að ísland hefur nú um tveggja ára skeið tekið þátt
í störfum þessarar stofnunar, og Alþingi mun nú hér eftir árlega fá til meðferðar
fleiri eða færri mál frá stofnuninni.

Síðan Island gerðist aðili að Alþjóðavinnumálastofnuninni 1945hefur stofnunin
háð þau þing, er hér greinir:
1. 1 París 1945. Fulltrúi íslands á því þingi var Þórhallur Ásgeirsson, fulltrúi í

utanríkisráðuneytinu.
2. Í Seattle í Kanada 1946. Á því þingi, sem var aukaþing, átti ísland engan full-

trúa.
3. t Montreal í Kanada 1946.Þar átti ísland í fyrsta sinn fulla tölu fulltrúa, en það

voru Thor Thors sendiherra og Þórhallur Ásgeirsson fulltrúi í utanríkisráðu-
neytinu, báðir fulltrúar ríkisstjórnarinnar, Kjartan Thors framkvæmdastjóri,
fulltrúi atvinnurekenda, og Pétur G. Guðmundsson ritari, fulltrúi verkalýðs-
samtakanna.

4. í Geneve í Sviss 1947.Fulltrúar íslands á því þingi voru Finnur Jónsson fyrrv.
ráðherra og Jónas Guðmundsson skrifstofustjóri í félagsmálaráðuneytinu, báðir
fulltrúar ríkisstjórnarinnar, Benedikt Gröndal framkvæmdastjóri, fulltrúi at-
vinnurekenda, og Björn Bjarnason ritari Alþýðusambands Islands, fulltrúi verka-
lýðssamtakanna.
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Næsta þing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar verður haldið í San Fransísco í
Bandarikjunum sumarið 1948.

Bráðlega munu lagðar fyrir Alþingi samþykktir þær og ályktanir, sem gerðar
hafa verið á þingunum i Seattle, Montreal og Geneve, og mun þá fylgja nánari grein-
argerð fyrir samþykktum og ályktunum 1.1..0. almennt og skrá yfir allar þær sam-
þykktir og ályktanir, sem til þessa hafa verið gerðar.

Fylgiskjal.

Greinargerð um skipulag og starfsháttu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar.

Sögulegt yfirlit.

Eftir "fyrri heimsstyrjöldina" svonefndu, sem stóð yfir frá 1914 til 1918, var
friður saminn í Versölum í Frakklandi. Sá friðarsamningur, sem þar var gerður,
var undirritaður 28. júní 1919, og hefur hann ávallt síðan gengið undir nafninu Ver-
salasáttmálinn.

Meginákvæði Versalasáttmálans voru þau, að stofnað skyldi þjóðabandalag, sem
átti að gæta þess, að friður héldist í heiminum framvegis. Það átti að vaka yfir sam-
búð þjóðanna og vinna að því á ýmsan hátt að útrýma hvers konar ranglæti og mis-
skilningi milli þjóða heimsins.

t XIII. kafla Versalasamningsins eru ákvæði um það, að komið skuli á fót sér-
stakri stofnun, er hafi það hlutverk að reyna að ráða bót á þeim félagslegu vanda-
málum, sem öll ríki eigi við að stríða og aðeins verði sigruð með sameiginlegum
átökum þjóðanna. Er það sérstaklega tekið fram, að varanlegur friður verði ekki
tryggður nema félagslegu réttlæti sé fyrst komið á innan þjóðfélaganna sjálfra, því
að í því félagslega ranglæti, sem milljónir manna eigi við að búa í hinum ýmsu lönd-
um, leynist vísirinn að árekstrum þeim, er einatt leiða til styrjalda þjóða í milli.
Þessi kafli úr Versalasamningnum er enn þá - að vísu lítið eitt breyttur frá því,
sem hann var 1918, -- hafður sem forspjall eða inngangur að stofnskrá Alþjóða-
vinnumálastofnunarinnar, og er hann á þessa leið:

"Almennur og varanlegur friður verður einungis reistur á félagslegu réttlæti.
Ríkjandi vinnuhættir hafa í för með sér slíkt óréttlæti, harðræði og skort, er bitnar
á miklum fjölda manna, að af því leiðir ókyrrð, sem ógnar heimsfriði og eðlilegri
þróun. Er því brýn þörf umbóta, t. d. með því að koma á fastri skipan um vinnu-
Uma, þ. á m. um lengd vinnudags og vinnuviku, skipuleggja vinnuframboð, vinna
gegn atvinnuleysi, tryggja hæfileg laun til sæmilegrar lífsafkomu, vernda verkalýð
gegn sjúkdómum og slysum, er af störfum hans leiðir, vernda börn, ungmenni og
konur, koma á ellitryggingum og örorku, gæta hagsmuna verkamanna, sem ráðnir
eru til starfa utan heimalands síns, afla viðurkenningar á þeim meginreglum, að
sömu laun komi fyrir sama starfa, svo og að menn séu frjálsir að því að stofna félög,
þar með talin verkalýðs- og iðnfélög, og að mynda samtök, er miði að fræðslu um
tæknileg og iðnfræðileg efni og því um líkt. Vanræksla þjóðar á því að koma á hjá
sér mannúðlegum vinnuháttum er því þrándur í götu annarra þjóða, sem kappkosta
að gera hjá sér umbætur í þessu efni.

Hinir háu samningsaðilar hafa því í nafni réttlætis og mannúðar og í því skyni
að koma á þeim umbótum, er að framan greinir, til þess að tryggja varanlegan frið,
samþykkt stofnskrá þessa."

t síðari greinum áðurnefnds XIII. kapítula Versalasáttmálans er svo enn nánar
kveðið á um stofnun þessara alþjóðasamtaka og meginlínurnar lagðar fyrir starfsemi
hinnar nýju stofnunar. Stofnun þessi hlaut nafnið Alþjóðavinnumálastofnunin, eða
The International Labour Organisation, eins og hún er nefnd á ensku. Til hægðar-
auka er nafn hennar að jafnaði skammstafað I. 1.. O. og sú skammstöfun notuð í
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ræðu og riti, og verður svo gert jöfnum höndum i þessari greinargerð. I.L.O. er
þannig eitt af mörgum afkvæmum hinnar fyrri heimsstyrjaldar, og nú er svo komið,
að hún er hinn eini afsprengur gamla Þjóðabandalagsins, sem enn er á lífi. Sjálft
Þjóðabandalagið gamla er úr sögunni og allar undirdeildir þess og stofnanir, sem
því eru tengdar, nema Alþjóðavinnumálastofnunin. Hún lifir enn og hefur nú fengið
ný og mikilvæg viðfangsefni og tengzt hinu nýja þjóðabandalagi - Sameinuðu
þjóðunum - á mjög svipaðan hátt og hún upphaflega var tengd Þjóðabandalaginu.

Stofnþing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar var háð í Washington í Bandaríkj-
unum vorið 1919, og þar var fyrsta stofnskrá þess samþykkt 11. apríl það ár. Alla
tíð frá þeim tíma starfaði I.L.O. með líku sniði og það starfar i dag.
ön þau ríki, sem stóðu að stofnun Þjóðabandalagsins gamla, voru sjálfkjörnir

aðilar að Alþjóðavinnumálastofnuninni, þegar hún var stofnsett, og hvert það ríki,
sem gekk í Þjóðabandalagið gamla, varð um leið aðili að Alþjóðavinnumálastofnun-
inni. Flest munu aðildarríki I.L.O. hafa orðið 55 fyrir síðari heimsstyrjöldina.

Stofnunin hafði fast aðsetur í Genf í Sviss og reisti sér þar mikið og veglegt
hús fyrir skrifstofur sínar og starfsemi. Það stendur niðri við Genfarvatn. örskammt
frá höll gamla Þjóðabandalagsins. Þótt svo væri ráð fyrir gert í fyrstu, að alþjóða-
vinnumálaskrifstofan væri mjög tengd Þjóðabandalaginu, varð hún, er tímar liðu,
næsta óháð stofnun, þar sem reynt var af fullkomnum heilindum að ráða bót á
ýmsum mikilvægum vandamálum félagslegs eðlis, þó að fullkomin óheilindi ríki á
sviði stjórnmála milli bandalagsþjóðanna. og verður ekki annað sagt en að stofnun-
inni hafi orðið mikið ágengt á ýmsum sviðum.

Alþjóðavinnumálastofnunin viðurkenndi þó ávallt samband sitt við Þjóðabanda-
lagið, þar til í apríl 1946, er Þjóðabandalagið var formlega lagt niður.

Starfsemi I.L.O. varð að vonum ekki slík sem áður hafði verið, eftir að síðari
heimsstyrjöldin hófst síðast á árinu 1939, og þegar Þjóðverjar fóru fyrir alvöru
að láta til sín taka á meginlandinu árið 1940, var fyrirsjáanlegt, að stofnunin mundi
algerlega einangrast, ef hún yrði áfram í Sviss. Flutti hún þá - 1940 - skrifstofur
sínar og aðsetur frá Genf til Montreal í Kanada, og þar starfaði stofnunin áfram,
að því leyti, sem um starf gat verið að ræða á ófriðartíma.

Árið 1941 var kvatt til allsherjarþings Alþjóðavinnumálastofnunarinnar í New
York, og voru þar teknar ýmsar nauðsynlegar ákvarðanir varðandi stofnunina vegna
ófriðarins, sem þá var i algleymingi. Eftir það sáu svo stjórn stofnunarinnar og
neyðarráðstafananefndin (Emergency Committee) um rekstur stofnunarinnar, þar
til ófriðnum var lokið.

Þegar sýnt þótti, hvernig fara mundi í ófriðnum, boðaði stjórn Alþjóðavinnu-
málastofnunarinnar til allsherjarþings, er saman kom í Philadelfíu í Pennsylvaníu í
Bandaríkjunum 20. apríl 1944, og stóð það þing til 12. maí sama ár.

Hið merkasta. sem það þing gerði, var samþykkt yfirlýsingar um framtíðar-
hlutverk og markmið vinnumálastofnunarinnar. Er sú samþykkt nefnd "PhiladelfÍu-
yfirlýsingin" og er talin marka hinn nýja tíma í sögu Alþjóðavinnumálastofnun-
arinnar. --

Philadelfíuyfirlýsingin er prentuð hér að framan sem viðbætir við stofnskrá AI-
þjóðavinnumálastofnunarinnar, og má af henni glögglega sjá, hver nú er stefna og
markmið stofnunarinnar, og vísast því til hennar.

Þátttaka í stofnuninni.
Sérhvert sjálfstætt ríki getur gerzt aðili Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. 1

stofnskrá þeirri, er nú gildir fyrir I.L.O., eru ákvæðin um aðild að stofnuninni þessi:
1. Öll þau ríki, sem voru aðilar að stofnuninni 1. nóv. 1945, geta haldið áfram að

vera það án sérstakrar tilkynningar.
2. Öll þau ríki, sem voru aðilar að stofnun Sameinuðu þjóðanna, svo og hvert það
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ríki, .sem síðar gerist félagi i bandalagi Sameinuðu þjóðanna, verður af sjálfu
sér aðili að Alþjóðavinnumálastofnuninni, ef það sjálft æskir þess.

3. Aðili verður og hvert það ríki, sem allsherjarþing Albjóðavinnumálastofnunar-
innar samþykkir að veita viðtöku, en til þess samþykktin sé gild verða %
atkvæða mættra fulltrúa á allsherjarþingi að fást með inntökuheiðninni.
Hvert það ríki, sem gerist aðili að Alþjóðavínnumálastotnuninni, verður á form-

legan hátt að "játast undir skuldbindingar þær, er greinir í stofnskrá Alþjóðavinnu-
málastofnunarinnar", eins og þetta er orðað ístofnskránni.

Af þessum ákvæðum um aðild að stofnuninni leiðir það, að ýmis ríki. sem ekki
eru í bandalagi Sameinuðu þjóðanna, eru aðilar að Alþjóðavinnumálastofnuninni,
og einnig að önnur, sem eru í bandalagi Sameinuðu þjóðanna, eru ekki aðilar að
I.L.O. Þannig má t. d. benda á, að Bandaríki Norður-Ameríku gerðust 1934 aðilar að
I.L.O., þó að þau væru ekki félagi í gamla Þjóðabandalaginu, og hafa alla tíð síðan
tilheyrt stofnuninni og borið að verulegu leyti fjárhagsbyrðar hennar. Hins vegar
eru Sovétríkin, sem voru ein af stofnendum S. Þ. og ættu því að vera sjálfkjörinn
aðili, ekki aðili að Alþjóðavinnumálastofnuninni. Hverju ríki er frjálst að hætta
aðild sinni að stofnuninni, og öðlast slík úrsögn gildi eftir 2 ár, frá því hún berst
stjórnendum stofnunarinnar, enda hafi viðkomandi ríki fullnægt öllum fjárhags-
legum skuldbindingum sínum við stofnunina fyrir þann tíma.

Þau ríki, sem á þessu ári eru aðilar að Alþjóðavinnumálastofnuninni, eru sam-
tals 52, og eru þau þessi:

1. Afganistan
2. Argentína
3. Ástralía
4. Austurríki
5. Bandaríkin
6. Belgía
7. Bolivia
8. Brasilía
9. Búlgaría

10. Canada
11. Chile
12. Kína
13. Colombia
14. Costa-Rica
15. Cuba
16. Danmörk
17. Dominikanská lýðveldið
18. Egyptaland

19. Ecuador
20. Ethiopia (Abyssinia)
21. Finnland
22. Frakkland
23. Bretland
24. Grikkland
25. Guatemala
26. Haiti
27. Ungverjaland
28. Indland
29. írak
30. fran
31. írland
32. ísland
33. ítalía
34. Líbería
35. Luxemburg
36. Mexico

37. Noregur
38. Nýja-Sjáland
39. Panama
40. Holland
41. Peru
42. Pólland
43. Portugal
44. Sfam (Burma)
45. Suður-Afríka
46. Svíþjóð
47. Sviss
48. Tékkóslóvakía
49. Tyrkland
50. Uruguay
51. Venesuela
52. Jugoslavía.

Eins og sést af upptalningu þessarí, eru það eiginlega aðeins Sovétríkin og
Rúmenía, sem standa utan við, því að Þýzkaland og Japan eru ekki lengur til sem
sjálfstæð riki.

Það er takmarkið, sem að er stefnt, að öll sjálfstæð riki á hnettinum, hvort sem
þau eru lítil eða stór, verði aðilar stofnunarinnar, og virðist svo sem ekki sé allfjarri
því marki eins og nú standa sakir. ÞÓ hefur eitt ofantaldra ríkja sagt sig úr stofnun-
inni, en það er Jugóslavía.

Skipulag stofnunarinnar.
Í 2. gr. stofnskrár I.L.O. segir, að skipun fastastofnunarinnar skuli vera þessi:

1. Allsherjarþing fulltrúa frá þeim ríkjum, sem aðild eiga.
2. Stjórnarnefnd skipuð 32 mönnum.
3. Alþjóðavinnumálaskrifstofan, sem starfar undir umsjá stjórnarnefndarinnar.
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Allsherjarþingíð er þannig skipað, að þar eiga sæti 4 fulltrúar frá hverju riki,
sem aðild á að stofnuninni. Eru fulltrúar þessir tilnefndir af ríkisstjórn hvers
lands, þannig að tveir þeirra eru sérstakir fulltrúar ríkisstjórnarinnar, en annar
hinna tveggja skal tilnefndur eftir ábendingu frá heildarsamtökum atvinnurek-
enda, en hinn eftir ábendingu frá heildarsamtökum verkamanna hvers lands. Þessir
fjórir fulltrúar eiga atkvæðisrétt á þinginu og mega greiða þar sjálfstætt atkvæði í
öllum málum, sem fyrir þingið eru lögð. Hverri ríkisstjórn er auk þessara aðalfull-
trúa heimilt að senda ráðunauta þeim til aðstoðar og fulltingis, og það er beinlínis
lögboðið, að fjalli þing um málefni kvenna sérstaklega, skal a. m. k. einn ráðunaut-
anna vera kona.

Ráðunautarnir mega þó ekki vera fleiri en tveir um hvert dagskrármál. nema
um ríki sé að ræða, sem fer með utanríkismál landsvæðis, sem ekki er algerlega full-
valda, þá má það hafa fleiri ráðunauta, og eru um þetta settar nánari reglur.

A þingi því, sem haldið var í sumar í Geneve í Sviss, var fulltrúa- og ráðunauta-
fjöldi nokkurra þeirra ríkja, sem þar áttu fulltrúa, eins og hér segir:

Bandaríkin . . . . . . . . . . . .. 33
Bretland 38
Frakkland 30
Kína 14
Kanada 15
Indland " " 20

Noregur .
Svíþjóð .
Finnland .
Ísland .

Belgía 15
Danmörk 13

11
14
7
4

Ekki er það skylda að senda fjóra fulltrúa, þó að til þess sé ætlazt, að svo sé
gert. Ef fulltrúi kemur ekki nema frá öðrum hvorum, atvinnurekendum eða verka-
mönnum einhvers lands, nýtur sá fulltrúi ekki atkvæðisréttar á þinginu, en mál-
frelsi hefur hann þar og tillögurétt.

Allsherjarþing kemur saman einu sinni á ári, og er samkomustaður þess venju-
lega ákveðinn af næsta þingi á undan, en hafi svo ekki verið gert, ákveður stjórnin
fundarstaðinn.

Allsherjarþingið fer með æðsta vald stofnunarinnar, að því leyti sem það er ekki
beinlínis takmarkað af samningi þeim, sem nú hefur verið gerður milli stofnunar-
innar og Sameinuðu þjóðanna.

Stjórnarnefndin er skipuð 32 mönnum, eins og áður er sagt. Val þeirra er alI-
flókið. Sextán skulu kjörnir úr hópi fulltrúa ríkisstjórnanna, átta úr hópi fulltrúa
atvinnurekenda á þinginu, en átta úr hópi fulltrúa verkamanna.

Af hinum 16 fyrirsvarsmönnum úr hópi ríkisstjórnafulltrúa skulu átta - eða
helmingur - tilnefndir af aðaliðnaðarríkjum þeim, sem aðild eiga að stofnun-
inni, en hinir átta eru nefndir af þeim aðildarríkjum, sem til þess eru valin af ríkis-
stjórnarfulltrúunum á þinginu, öðrum en fulltrúum hinna fyrrnefndu 8 ríkja. Þess
verður þó að gæta, að 6 af hinum 16 stjórnarmönnum, er ríkisstjórnarfuUtrúar
nefna, skulu vera úr hópi ríkja utan Evrópu.

Fyrirsvarsmenn atvinnurekenda í stjórnarnefnd eru nefndir af fulltrúum at-
vinnurekenda á þinginu og fyrirsvarsmenn verkamanna af verkamannaf'ulltrúunum
á þinginu. Tveir úr hvorum hópi skulu vera frá ríkjum utan Evrópu.

Starfstímabil stjórnarnefndarinnar er 3 ár, en ef kjör stjórnarnefndar fer ekki
fram, einhverra orsaka vegna, við lok starfstímabilsins, gegnir stjórnarnefndin
áfram störfum, þar til nýtt kjör hefur farið fram.

Þótt allsherjarþingið hafi' æðsta vald í málum Alþjóðavinnumálastofnunarinn-
ar, er það samt stjórnarnefndin, sem meginþungi starfsins hvílir á og öll forusta
fyrir stofnuninni. Stjórnarnefnd ákveður sjálf starfsreglur sínar og hvenær hún
skuli halda fasta fundi. Þegar allt er með felldu í veröldinni, munu fundir hennar
vera 3-4 sinnum á ári og þó oftar, ef mikil vandamál liggja fyrir þinginu til úr-
lausnar. Stjórnarnefndin velur úr sínum hópi formann og tvo varaformenn. El'
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einn þeirra úr hópi stjórnarfulltrúa, annar úr hópi fulltrúa atvinnurekenda og sá
þriðji úr hópi fulltrúa verkamanna.

Núverandi formaður stjórnarnefndarinnar er Sir Guildhaume Myrddin-Evans,
skrifstofustjóri í félagsmálaráðuneytinu í Bretlandi (Ministry of Labour and
National Service of Great Britain), varaformaður af hálfu atvinnurekenda er Mr.
Zellerbach frá Bandaríkjunum, en varaformaður af hálfu verkamanna er franski
alþýðuforinginn Jouhaux.

Þau ríki, sem talin eru aðaliðnaðarríki og tilnefna fulltrúa í stjórnarnefndina
samkvæmt því ákvæði, eru:

Belgía, Kanada, Kína, Frakkland, Indland, Holland, Bretland og Bandaríkin.
Þau ríki, sem nú skipa menn í stjórnarfulltrúasæti, eru: Ástralía, Brasilía, Chile,
Egyptaland, Mexico, Peru, Pólland og Svíþjóð.

Fulltrúar atvinnurekenda, sem nú skipa sæti í stjórninni eru frá eftirtöldum
löndum:

Indlandi, Bretlandi, Suður-Afríku, Kína, Danmörku, Frakklandi, Mexico og
Bandaríkjunum.

Fulltrúar verkamannasamtaka eftirtalinna landa eiga nú sæti í stjórnarnefnd-
inni:

Kanada, Kína, Bretlands, Frakklands, Ástralíu, Mexico, Bandaríkjanna og
Noregs.

Alþjóðavinnumálaskrifstofan (The International Labour Office), sem starfar
undir umsjá stjórnarnefndarinnar og i raun og veru annast framkvæmdir allar
fyrir stofnunina, er mikið fyrirtæki. Henni stýrir aðalforstjóri, sem skipaður er af
stjórnarnefndinni, og ber hann ábyrgð á rekstri skrifstofunnar. Núverandi forstjóri
er Írlendingur að nafni Edward Phelan. Fyrir ófriðinn síðasta hafði Alþjóðavinnu-
málastofnunin aðalaðsetur sitt í Genf í Sviss, eins og fyrr var sagt, og var þá aðal-
skrifstofan þar í hinni glæsilegu byggingu stofnunarinnar við Genfarsjó. En 1940
voru höfuðstöðvarnar fluttar til Montreal í Kanada vegna ófriðarins, og þar er
enn þá mestur hluti skrifstofunnar, en dálítill hópur starfsfólks hefur verið fluttur
til Genf.

Fast starfslið á skrifstofunum í Montreal og Genf er samtals um 400 manns, og
er það af 35 þjóðernum eins og nú er. Undirforstjórar eru þrír - einn bandarískur,
annar brezkur og sá þriðji franskur.

Auk aðalskrifstofunnar í Montreal og Genf eru útibú frá henni í Washington,
London, París, Róm, New Dehli og Shanghai, og enn fremur er föst skrifstofa frú
I.L.O. í sambandi við aðalskrifstofu Sameinuðu þjóðanna.

Sérstakir umboðsmenn I.L.O. eru auk þessa hjá flestum þeim þjóðum, sem aðilar
eru að stofnuninni.

Störf vinnumálaskrifstofunnar eru mikil og margþætt, eins og sést bezt á þvi,
hversu margt manna hún hefur í þjónustu sinni. Mest ber á útgáfustarfsemi hennar
og skýrslugerð um svo að kalla alla þá hluti, sem á einhvern hátt snerta hið víðtæka
verksvið hennar. Auk þess að undirbúa öll mál fyrir allsherjarþingið og stjórnar-
nefndarfundí, sem er mikið verk og krefst oft mikillar sérþekkingar, hvilir sú skylda
á skrifstofunni að veita öllum ríkjum, sem þess óska, og hvort sem þau eru aðilar
að I.L.O. eða ekki, allar þær upplýsingar og leiðbeiningar, sem stofnunin getur í té
látið viðvíkjandi lagasetningu um félagsmál og heilsuvernd, heildarvinnusamninga
eða hvað annað, sem I.L.O. hefur skýrslur um, ef ríki það, sem í hlut á, er að undir-
búa einhverja slíka þýðingarmikla löggjöf hjá sér. f krafti þessa ákvæðis var það,
sem I.L.O. veitti íslandi mjög glöggar og þýðingarmiklar upplýsingar og leiðbein-
ingar, er undirbúningur að núverandi tryggingalöggjöf fór fram hér.

Alþjóðavinnumálaskrifstofan gefur út fjölda bóka á hverju ári. Merkasta rit
þess er "International Labour Review" - Alþjóðavinnumálatímaritið -, er kemur
út mánaðarlega og er að jafnaði um 1600 síður á ári í allstóru broti.
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Þá koma og út tvö ársfjórðungsrit á vegum skrifstofunnar, sem nefnast "Industrial
Safety Survey" og "Legislative Series", og enn fremur koma út einu sinni á ári ritið
"Official Bulletin", Year Book of Labour Statistics, Biblíography of Industrial Hygiene
og fjöldi smærri bóka og bæklinga um ýmisleg málefni.

Flestallt, sem stofnunin gefur út, er prentað og gefið út á þrem tungumálum:
ensku, frönsku og spánsku. Spánskan er notuð vegna þess, hve útbreidd hún er í Suð-
ur-Ameríkuríkjunum, en þau eru flestöll aðilar að stofnuninni.

Allmargar fastanefndir starfa á vegum stofnunarinnar. Þessar eru helztar:
Síglíngamálanefnd, landbúnaðarnefnd, slysavarnanefnd, heilbrigðismálanefnd,

nefnd, sem fjallar um vinnu kvenna, nefnd, sem fjallar um félagsmál á landsvæð-
um, sem ekki eru sjálfstæð, alþjóða-framleiðslumálanefnd, nefnd, sem fjallar um
eðlilega fólksflutninga milli landa, hagfræðinganefnd og sérfræðinganefnd, er fjall-
ar um framkvæmd samninga og ályktana frá þingi I. L. O. Enn fremur starfa nokkr-
ar fastanefndir á vegum stofnunarinnar, er fylgjast eiga með þróun og framkvæmd-
um í ýmsum tilteknum iðngreinum. Eins og sakir standa eru slíkar nefndir nú
starfandi í þessum greinum: Kolanám, vefnaður, byggingar, opinberar framkvæmdir,
málmiðnaður, járn- og stálframleiðsla, flutningar innanlands, framleiðsla og hreinsun
steinolíu, efnagerðir.

Nefndir þessar eru skipaðar og samansettar með ýmsum hætti, en allar gefa þær
á ákveðnum tímum skýrslu til stjórnarnefndarinnar.

Auk þessara fastanefnda stofnunarinnar eru nokkrar nefndir starfandi innan
sjálfrar stjórnarnefndarinnar, og eru þeirra merkastar fjárhagsnefndin og vinnumála-
nefndin. Hér skal ekki nánar rekja störf þessara nefnda, enda yrði það langt og mikið
mál, ef gera ætti því góð skil. ÞÓ er rétt að benda á það, að nefndir þessar safna
miklum gögnum hver á sínu sviði, og þar sem i þeim sitja ýmsir af hæfustu mönn-
um margra þjóða, hver i sinni grein, er bert, að tillögur þær, sem frá þeim koma til
stjórnarnefndar og þings, eru oft það bezta í þeim efnum, sem völ er á nokkurs staðar.

Aðalforstjórinn er yfirmaður vinnumálaskrifstofunnar og sér um, að starfræksla
hennar fari sæmilega úr hendi. Hann er í aðaldráttum bundinn við ákveðnar starfs-
reglur, sem stjórnarnefndin setur honum, en að öðru leyti er hann allsjálfstæður i
starfi sínu.

Það er skýrt fram tekið í lögum stofnunarinnar, að hvorki aðalforstjóri né starfs-
lið hans megi leita fyrirmæla né taka við fyrirmælum frá nokkurri ríkisstjórn né
öðrum yfirvöldum utan stofnunarinnar, og að þeir skuli varast hverja þá athöfn, er
ekki samrýmist stöðu þeirra sem samþjóðlegra embættismanna.

Hvert það ríki, sem aðili gerist að I.L.O., skuldbindur sig einnig til að hlíta því,
að skyldur aðalforstjóra og starfsliðs stofnunarinnar eru að öllu leyti samþjóðlegs
eðlis, og þau skuldbinda sig til þess að gera ekki tilraunir til að hafa áhrif á þá við
framkvæmd skyldustarfa þeirra.

Sambandið milli I.L.O. og ríkja þeirra, sem aðilar eru að stofnuninni, er með
þrennu móti.'·"" ~~1

Fyrst það, að öll samskipti fara fram um hendur utanríkisráðuneytis viðkom-
andi ríkis, með líkum hætti og tíðkast um venjuleg milliríkjaviðskipti.

Annað það, að sérhvert ríki getur, ef það vill, tilnefnt sérstakan fulltrúa í heima-
landi sínu, sem hefur þessi mál með höndum fyrir ríkið, og fara þá öll mál beint um
hendur hans til aðalforstjórans eða skrifstofunnar. Langflest ríki hafa þessa tilhögun
á sambandi sínu við stofnunina, og þykir það gefast bezt.

Loks eru svo þau ríki, sem eiga fulltrúa í stjórn stofnunarinnar. Fulltrúar þeirra
þar - þ. e. a. s. fulltrúar ríkisstjórnanna aðeins - eru þá sjálfkjörnir fulltrúar lands
síns gagnvart I.L.O., og fara öll samskipti ríkisins við stofnunina um hendur þeirra.
Í stofnskrá I.L.O. er svo ákveðið, að stofnuninni sé skylt að "hafa samvinnu við

hverja þá almenna, samþjóðlega stofnun, sem falið hefur verið það verkefni að
samhæfa starfsemi opinberra, samþjóðlegra stofnana, er sérstökum hlutverkum
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gegna", og enn fremur er henni gert að skyldu að hafa sem nánast samstarf við
"viðurkenndar samþjóðlegar stofnanir, sem ekki eru reistar á sáttmálum ríkis-
stjórna, þar á meðal alþjóðasamböndum atvinnurekenda, verkamanna, bænda og
samvinnumanna." Eiga þessar stofnanir og sambönd þess vegna ávallt áheyrnar-
fulltrúa á þingum I.L.O. og hafa margvíslegt samstarf við stofnunina.

Fjármál.
Eins og geta má nærri, kostar það allmikið fé að starfrækja slíkt alheimsfyrir-

tæki sem Alþjóðavinnumálastofnunin er. Upphaflega var svo til ætlazt, að kostnaður
við stofnunina yrði greiddur að mestu leyti af till agi þjóðanna til gamla Þjóðabanda-
lagsins. en brátt sýndu sig ýmsir annmarkar á því fyrirkomulagi. Í 13. gr. núgildandi
stofnskrár er þó gert ráð fyrir því, að kostnaðurinn við I.L.O. geti orðið að einhverju
eða öllu leyti borinn uppi af sjóði Sameinuðu þjóðanna. En sú skipun er ekki enn
komin á, og þess vegna eru aðrar leiðir farnar um fjáröflun til stofnunarinnar. f
samþykktum hennar segir, að sérhvert aðildarríki skuli greiða ferðakostnað og
dvalarkostnað fulltrúa sinna og ráðunauta þeirra á allsherjarþingi og í stjórnar-
nefnd, en allur annar kostnaður við þinghaldið og stjórn og rekstur stofnunarinnar
greiðist úr sameiginlegum sjóði hennar, þar á meðal allur rekstrarkostnaður alþjóða-
vinnumálaskrifstofunnar.

Um leið og eitthvert ríki ákveður aðild sína að stofnuninni, er gert samkomulag
milli viðkomandi ríkisstjórnar og stjórnar J.L.O. um það, hvert tillag ríkisins skuli
vera.

Lægsta árlegt tillag er ein "unit", eða ein "gjaldeining." Þessar gjaldeiningar
geta bæði minnkað og stækkað eftir þörfum stofnunarinnar, en gjaldeiningum má
ekki fjölga nema með samkomulagi við hin einstöku ríki. Alls eru gjaldeiningarnar
nú 784. Hver gjaldeining er eins og nú er ástatt sem næst 5000 Bandaríkjadollurum
eða 21 þús. svissneskum frönkum, og eru það einu myntirnar, sem stofnunin tekur
á móti greiðslu i. Tillag íslands til stofnunarinnar er ein "unita" eða ein gjaldeining
árlega, og umreiknað í íslenzka peninga nemur árstillagið um 30 þúsund krónum.

Hæsti gjaldandi til stofnunarinnar eru Bandaríkin, sem borga árlega 150
"unitur" , eða 3,3 milljónir svissneskra franka, en það eru um 5 milljónir íslenzkra
króna. Næst í röðinni er Bretland með 108 "unitur" og þriðja er Frakkland með 80
"unitur". Indland, Kína, Kanada, Brasilía, Ástralía og Argentína greiða yfir 20
"unitur" hvert, en tillag Norðurlandaríkjanna er sem hér segir:

Svíþjóð .. 19 "unitur" ca. 95 þús. dollara.
Danmörk 10 55
Noregur 8 44
Finnland 4 22
Island 1 5

1 lægsta flokknum, sem greiðir eina gjaldeiningu eða ca. 5000 dollara, eru auk
Islands þessi ríki: Afganistan, Costa-Rica, Dominikanská lýðveldið, Ecuador, Ethiopia
(Abyssinía), Guatemala, Haiti, Luxemburg, Panama og Jugoslavía. Öll eru þessi ríki
fólksfleiri en Ísland og sum margfalt stærri. Ísland mun greiða hæst gjald til stofnunar-
innar allra ríkja, ef miðað er við fólksfjölda einan saman.

Heildartekjur Alþjóðavinnumálastofnllnarinnar eru áætlaðar fyrir árið 1948
18,6milljónir svíssneskra franka, eða um 27 millj. íslenzkra króna. Af þeirri upphæð
eru 17,2millj. svissneskra franka tillög frá aðildarríkjum stofnunarinnar, en 1,4 millj.
svissneskra frank a er annars staðar að.

Aðalútgjaldaliðirnir eru tveir:
1. Kostnaður við þing og stjórn, áætlaður 1948 kr. 1,6 millj. svissneskra frank a

-Og-
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2. rekstrarkostnaður vinnumálaskrifstofunnar, áætlaður 14.7 millj. svissneskra
franka.
Aðrir útgjaldaliðir eru smáir.
Svo er fyrir mælt í samþykktum I.L.O., að fjárhagsáætlunin og niðurjöfnunin á

gjöldum ríkisstjórnanna til stofnunarinnar skuli "samþykkt af nefnd, sem skipuð sé
fyrirsvarsmönnum ríkisstjórnanna."

Er þetta framkvæmt á þann hátt, að annar hinna tveggja fulltrúa ríkisstjórnanna,
er allsherjarþingið sitja, tekur sæti í fjármálanefnd þingsins. Eiga þannig allar ríkis-
stjórnir, er þing sækja, fulltrúa í f'[ármálanef'ndínni. Er þar fjallað um áætlunina
lið fyrir lið, áður en hún fer fyrir þingið. Nokkuð hefur borið á óánægju með þetta
greiðslufyrirkomulag, og mun næsta þing I.L.O. varla líða svo, að ekki verði hreyft
breytingum á því. Ber það sérstaklega til, að styrjöldin hefur gerbreytt efnahags-
ástæðum þjóðanna. Sumar þær þjóðir, sem voru for ríkar fyrir stríð, eru nú bláfá-
tækar, svo sem Bretar og Frakkar og fleiri Evrópuþjóðir. Aðrar þjóðir, sem þá voru
fremur fátækar, eru nú aftur á móti vel stæðar og sumar auðugar, og eru i þeim hópi
einkum Suður-Ameríkuþjóðirnar.

Sú skoðun virðist helzt eiga byr meðal þeirra, er sátu í fjármálanefndinni á s. l.
þingi, að ef fjárhagsgrundvelli stofnunarinnar yrði breytt, yrði skattur þeirra til
Sameinuðu þjóðanna lagður grundvöllur fyrir greiðslum þeirra til I.L.O., og sýnist
það ekki rangtátt. Af þeirri breytingu mundi það leiða. að Ameríkuríkin mundu greiða
miklu hærri gjöld en þau gera nú, og Evrópuríkin minna, en hætt er þá einnig við, að
áhrifa Vesturheimsríkjanna mundi gæta miklu meira en nú á þingum stofnunarinnar
og i stjórnarnefndinni.

Lagabreytingar o. fl.
Ekki er hægt að breyta samþykktum eða stofnskrá I.L.O. nema á allsherjarþingi

stofnunarinnar sjálfrar, og þarf til þess % greiddra atkvæða viðstaddra fulltrúa.
Breytingar, sem þannig eru gerðar, öðlast gildi þegar þær hafa verið fullgiltár eða
samþykktar af % aðildarríkja stofnunarinnar. Úr öllum vafaatriðum og ágreiningi
varðandi stofnskrá eða alþjóðasamþykktir, sem I.L.O. stendur að, svo og öllum ágrein-
ingi, sem upp kann að koma milli einstakra ríkja og I.L.O. og ekki verður jafnaður
með öðrum hætti, skal skorið af millirikjadómstólnum í Haag.

Alþjóðavinnumálastofnunin nýtur þeirra forréttinda og undanþáguréttinda á
landsvæðum sérhvers aðildarríkis, sem hún þarfnast til að ná markmiðum sínum.
Sömu réttinda njóta einnig fulltrúar á allsherjarþingi, stjórnarnefndarmenn, aðalfor-
stjóri og embættismenn vinnumálaskrifstofunnar, meðan þeir leysa af hendi störf
sín í sambandi við eða á vegum stofnunarinnar.

Samþykktir og ályktanir.
Alþjóðavinnumálastofnunin starfar með þeim hætti aðallega, er mí verður greint:
Stjórnarnefnd, ríkisstjórn aðildarríkis, samtök atvinnurekenda og samtök verka-

manna svo og fulltrúar á allsherjarþingi geta borið fram tillögur um, að á dagskrá
skuli tekið ákveðið mál og um það gerð samþykkt eða ályktun, þyki það til þess fallið, .
eftir að alþjóðavinnumálaskrifstofan hefur um það fjallað og safnað þeim gögnum,
sem nauðsynleg eru.

Sama rétt hefur aðalritari Sameinuðu þjóðanna, og mun stofnuninni skylt að taka
málið fyrir, ef óskir um það koma þaðan.

Slík tillaga um upptöku máls er þá borin fram af stjórnarnefnd á allsherjarþingi,
og hljóti hún þar samþykki % hluta atkvæða viðstaddra fulltrúa, skal málið tekið
fyrir til afgreiðslu á næsta þingi. Frá því sú samþykkt fer fram og þar til það þing
byrjar, sem málið skal afgreiða, vinnur alþjóðavinnumálaskrifstofan að því að safna
gögnum og skýrslum um málið, og eru þær upplýsingar allar prentaðar í glöggri
greinargerð, sem fylgir málinu til þingsins. Oft eru greinargerðir þessar stórar bækur
og stundum raunar margar bækur.
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Stjórnarnefndin leggur málin fyrir allsherjarþingið, og þar er þeim vísað til
nefnda, sem sérstaklega eru kosnar til að fjalla um þau. Nefndirnar skila svo áliti til
þingsins og breytingartillögum við þau ákvæði, sem þær telja, að umbóta þurfi. Fer
málið síðan undir atkvæði annaðhvort sem alþjóðasamþykkt (convention) eða sem
ályktun (recommendation). Náist við lokaatkvæðagreiðslu % atkvæða viðstaddra
fulltrúa með málinu, er það samþykkt, en fallið að öðrum kosti.

Sá munur er á alþjóðasamþykkt, sem þing I.L.O. gerir, og ályktun frá því, að
ætlazt er til, að aðildarríki stofnunarinnar geti fullgilt eða samþykkt alþjóðasam-
þykktina og komið á hjá sér ýmislegri löggjöf í samræmi við hana, en ályktunin er
aðeins leiðbeinandi og gerð þegar málefni það, sem til meðferðar er, telst ekki eins
og á stendur hæft eða lagað til að gera um það alþjóðasamþykkt. Um fullgildingu
ályktana er því aldrei að ræða.

Þegar alþjóðasamþykkt hefur verið gerð, skal senda hana öllum aðildarríkjum
stofnunarinnar til fullgildingar.

Sérhvert ríki er skuldbundið til, innan eins árs frá lokum síðasta allsherjarþings
- og ef sérstakar ástæður hindra, þá svo fljótt sem verða má og aldrei síðar en 18
mánuðum eftir þing, - að leggja samþykktina fyrir þann eða þá handhafa opinbers
valds - þjóðþingin - sem málið ber undir, til þess að lög geti orðið sett henni til
framkvæmdar eða aðrar ráðstafanir gerðar. Engu aðildarríki er skylt að samþykkja
fyrir sitt leyti, eða fullgilda eins og það er kallað, alþjóðasamþykkt. en til þess er
auðvitað ætlazt, að ríkin geri það, ef efni samþykktanna er slíkt, að samrímist ástæðum
i viðkomandi landi. Samþykki aðildarríki alþjóðasamþykkt, ber að tilkynna það aðal-
forstjóra I.L.O. og jafnframt að láta alþjóðavinnumálaskrifstofuna fylgjast með því,
sem gert er til að framkvæma ákvæði alþjóðasamþykktar. Ef aðildarríki hins vegar
samþykkir ekki alþjóðasamþykkt, hvilir ekki frekari skylda á því, nema hvað skylt
er að gefa alþjóðavinnumálaskrifstofunni skýrslur við og við um löggjöf og stjórnar-
framkvæmdir, sem varða atriði, er samþykktin tekur yfir, og sé þá skýrt frá því, í
hve ríkum mæli ákvæði samþykktarinnar eru framkvæmd eða er ætlað að verða
framkvæmd með löggjöf, stjórnsýslu, samningum stéttarfélaga eða á annan hátt.

Ályktun (recommendation) skal á sama hátt senda öllum aðildarríkjum I.L.O. til
athugunar, í því skyni að lög verði sett henni til framkvæmdar eða aðrar ráðstafanir
gerðar. Þær skal einnig leggja fyrir þing og stjórn innan árs, og gilda um það allt
sömu ákvæði og um alþjóðasamþykktir. Greinileg ákvæði um þetta atriði eru í 19.
gr. 6. a-d.

Það er skýrt tekið fram í stofnskrá I.L.O., að hvorki skuli samþykkt né ályktun,
er allsherjarþing hefur gert, né fullgilding aðildarríkis á alþjóðasamþykkt, "teljast
hnekkja neinum lögum, úrskurðum, venjum eða samningum, sem tryggja verka-
mönnum, er í hlut eiga, hagstæðari kjör en þau, sem kveðið er á um í alþjóðasam-
þykktinni eða ályktuninni".

Alþjóðasamþykktir eru aðeins bindandi fyrir þau aðildarríki, sem fullgilda þær.
Hverju ríki ber að senda árlega skýrslur til Alþjóðavinnumálastofnunarinnar

um ráðstafanir þær, sem það hefur gert til að framkvæma ákvæði alþjóðasamþykkta
þeirra, sem það er aðili að.

Úr öllum meiri háttar ágreiningi, sem upp kemur, og vafaatriðum, er varða skýr-
ingu á stofnskránni og á alþjóðasamþykktum. skal skorið af milliríkjadómstólnum
i Haag. Stjórnarnefndin getur þó eftir ýmsum leiðum og með undirdómsstigum reynt
að jafna ágreininginn, og eru nánari ákvæði um það íslofnskránni.

Eins og fyrr segir, eru nú 52 ríki aðilar að Alþjóðavinnumálastofnuninni. Ef þau
sendu öll fulla tölu fulltrúa, væri þing stofnunarinnar skipað 208 atkvæðisbærum
fulltrúum.

Þegar þing kemur saman og þingsetning hefur farið fram, skiptist þingið í þrjá
flokka. Í einum flokknum eru fulltrúar allra ríkisstjórna, öðrum fulltrúar atvinnu-
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rekenda og i hinum þriðja fulltrúar verkamanna. Hver flokkur kýs sér formann og
varaformann og skrifara, og halda svo flokkarnir reglulega fundi upp frá þvi og til
þingloka. Ber mjög á innbyrðis samheldni um flesta hluti innan flokks verkamanna-
fulltrúanna og flokks atvinnurekendanna, en flokkur stjórnarfulltrúanna er oftast
mjög skiptur. Kemur það oftlega fyrir, að fulltrúar verkamanna standa sem einn
maður gegn ýmsum tillögum frá atvinnurekendum, og atvinnurekendur gjalda þá
stundum í sömu mynt. Verða það þá oftast fulltrúar ríkisstjórnanna, sem úrslitum
ráða.

Þing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar standa oftast yfir um þriggja vikna tíma.
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