Nittonde sessionen (1983)
Allmän kommentar nr 11: Artikel 20
1.
Inte alla rapporter från konventionsstaterna har innehållit tillräcklig information om
genomförandet av artikel 20 i konventionen. Med tanke på karaktären för artikel 20 är
konventionsstaterna skyldiga att anta nödvändiga rättsliga åtgärder för att förbjuda de handlingar
som anges här. Rapporterna har emellertid visat att sådana handlingar i vissa stater varken är
förbjudna enligt lag, eller att tillräckliga ansträngningar för att förbjuda dem har avsetts eller gjorts.
Dessutom innehöll flera rapporter inte tillräckliga uppgifter om relevant inhemsk lagstiftning och
praxis.
2.
Artikel 20 i konventionen föreskriver att all propaganda för krig och allt främjande av
nationalhat, rashat eller religiöst hat, som innebär uppvigling till diskriminering, fiendskap eller våld,
ska vara förbjudet enligt lag. Enligt kommitténs mening är dessa obligatoriska förbud fullt förenliga
med rätten till yttrandefriheten enligt artikel 19, vars utövande medför särskilda skyldigheter och
ansvarstaganden. Förbudet enligt punkt 1 omfattar även alla former av propaganda som hotar eller
leder till en aggression eller brott mot freden i strid med FN-stadgan, medan punkt 2 är direkt riktad
mot allt främjande av nationalhat, rashat eller religiöst hat, som innebär uppvigling till diskriminering,
fiendskap eller våld, vare sig sådan propaganda eller främjande har mål som är interna eller externa
för den berörda staten. Bestämmelserna i artikel 20, punkt 1, förbjuder inte främjande av den
suveräna rätten till självförsvar eller folkens rätt till självbestämmande och oberoende i enlighet
med FN-stadgan. För att artikel 20 ska bli fullständigt effektiv bör det finnas en lag som gör det
tydligt att propaganda och främjande som beskrivs här strider mot grunderna för rättsordningen och
som tillhandahåller lämpliga påföljder vid kränkningar. Kommittén anser därför att
konventionsstater som ännu inte har gjort det ska vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de
skyldigheter som anges i artikel 20 och att de själva ska avstå från sådan propaganda eller sådant
främjande.
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