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Fyrtionionde sessionen (1996)* 

Allmän rekommendation XXII om artikel 5 i konventionen 

om flyktingar och fördrivna personer 

 Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering, 

 medveten om förhållandet att militära, icke-militära och/eller etniska konflikter har lett till 

massiva flyktingströmmar och fördrivningar på grund av etniska kriterier i många delar av världen, 

 med tanke på att den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och 

konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering förklarar att alla människor är 

födda fria och lika i värde och rättigheter och att var och en är berättigad till alla de rättigheter och 

friheter som uttalas där utan åtskillnad av något slag, särskilt inte på grund av ras, hudfärg, härkomst 

eller nationellt eller etniskt ursprung, 

 påminner om 1951 års konvention och 1967 års protokoll om flyktingars rättsliga ställning 

som de viktigaste källorna till det internationella systemet för skydd av flyktingar i allmänhet, 

 1. uppmärksammar konventionsstaterna på artikel 5 i den internationella 

konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering samt kommitténs allmänna 

rekommendation XX (48) om artikel 5, och erinrar om att konventionen förpliktigar 

konventionsstaterna att förbjuda och avskaffa rasdiskriminering i samband med åtnjutandet av 

medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och friheter; 

 2. understryker i detta sammanhang att: 

 (a) Alla dessa flyktingar och fördrivna personer har rätt att fritt återvända till sina 

ursprungliga hem under säkra förhållanden; 

 (b) Konventionsstaterna är skyldiga att se till att återvändandet av dessa flyktingar och 

fördrivna personer är frivilligt och att iaktta principen om ”non-refoulement” och förbud mot 

utvisning av flyktingar; 

 (c) Alla dessa flyktingar och fördrivna personer, när de återvänt till sina ursprungliga 

hem, har rätt att få tillbaka egendom som berövats dem under konflikten och kompenseras på 

lämpligt sätt för all sådan egendom som inte kan lämnas tillbaka till dem. Alla åtaganden eller 

uttalanden som rör sådan egendom och som avgetts under tvång är ogiltiga; 

 (d) Alla dessa flyktingar och fördrivna personer har, när de återvänt till sina ursprungliga 

hem, rätten att till fullo och på lika villkor delta i de offentliga angelägenheterna på alla nivåer och få 

lika tillgång till offentliga tjänster och få rehabiliteringshjälp. 

 

 
* Se dokument A/51/18. 


