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Femtiofemte sessionen (1999)* 

Allmän rekommendation XXIV om artikel 1 i konventionen 

1. Kommittén understryker att konventionen riktar sig till alla personer som tillhör olika raser, 

nationella eller etniska grupper eller urfolk med tanke på definitionen i artikel 1, punkt 1, i den 

internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Om kommittén ska 

kunna garantera den korrekta hanteringen av de periodiska rapporterna från konventionsstaterna, 

är det nödvändigt att medlemsstaterna i möjligaste mån tillhandahåller upplysningar till kommittén 

om förekomsten av sådana grupper på sitt territorium. 

2. Från de periodiska rapporter som lämnats in till kommittén enligt artikel 9 i den 

internationella konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, och annan 

information som kommittén mottagit, framgår att ett antal konventionsstater erkänner närvaron av 

vissa nationella eller etniska grupper eller urfolk på sitt territorium, men bortser från andra. Vissa 

kriterier bör tillämpas enhetligt för alla grupper, särskilt antalet berörda personer och om de kan 

tillskrivas en ras, hudfärg, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung som skiljer sig från 

majoriteten eller från andra grupper inom befolkningen. 

3. Vissa stater underlåter att samla in uppgifter om etniskt eller nationellt ursprung för sina 

medborgare eller andra personer som lever på deras territorium, men avgör efter eget godtycke 

vilka grupper som utgör etniska grupper eller urfolk som ska erkännas och behandlas som sådana. 

Kommittén anser att det finns en internationell standard om de särskilda rättigheterna för personer 

som tillhör dessa grupper, tillsammans med allmänt erkända normer om allas lika rättigheter och 

icke-diskriminering, inklusive dem som är införlivade i den internationella konventionen om 

avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Samtidigt riktar kommittén konventionsstaternas 

uppmärksamhet mot att tillämpningen av olika kriterier för att bestämma etniska grupper eller 

urfolk, som leder till att vissa erkänns och andra nekas erkännande, kan ge upphov till olika 

behandling för olika grupper inom landets befolkning. 

4. Kommittén påminner om den allmänna rekommendationen IV, som antogs vid dess åttionde 

session 1973, och punkt 8 i de allmänna riktlinjerna om utformning och innehåll i rapporter som ska 

lämnas in av konventionsstaterna enligt artikel 9, punkt 1, i konventionen (CERD/C/70/Rev.3), och 

uppmanar konventionsstaterna att i sina periodiska rapporter sträva efter att inkludera relevanta 

upplysningar om sin befolkning, mot bakgrund av bestämmelserna i artikel 1 i konventionen, det vill 

säga i förekommande fall upplysningar om ras, hudfärg, härkomst och nationellt eller etniskt 

ursprung. 

 

 
* Se dokument A/54/18, bilaga V. 


