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Sextionde sessionen (2002) 

Allmän rekommendation XXVIII om uppföljningen av världskonferensen  

mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och liknande intolerans 

 Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering, 

 välkomnar antagandet av Durban-deklarationen och handlingsprogrammet från 

världskonferensen mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och liknande intolerans och 

bestämmelserna i generalförsamlingens resolution 56/266 som stöder eller är utformade för att 

säkerställa uppföljningen av dessa instrument, 

 välkomnar faktumet att de instrument som antogs i Durban eftertryckligt bekräftar alla 

grundläggande värden och normer i den internationella konventionen om avskaffande av alla former 

av rasdiskriminering, 

 påminner om att Durban-deklarationen och handlingsprogrammet hänvisar till den 

internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering som det viktigaste 

instrumentet för att bekämpa rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och liknande intolerans, 

 observerar i synnerhet bekräftelsen i Durban-deklarationen att universell anslutning till och 

fullt genomförande av den internationella konventionen om avskaffande av alla former av 

rasdiskriminering är av största betydelse för att främja jämställdhet och icke-diskriminering i världen, 

 uttrycker sin tillfredsställelse över erkännandet av kommitténs roll och bidrag till kampen 

mot rasdiskriminering, 

 är medveten om sitt eget ansvar för uppföljningen av världskonferensen och behovet av att 

stärka sin kapacitet för att utöva detta ansvar, 

 understryker den viktiga roll som icke-statliga organisationer har i kampen mot 

rasdiskriminering och välkomnar deras bidrag under världskonferensen, 

 observerar erkännandet från världskonferensen av den viktiga roll som nationella 

människorättsinstitutioner spelar i kampen mot rasism och rasdiskriminering och av behovet att 

stärka sådana institutioner och ge dem större resurser, 

 1. rekommenderar staterna: 

I. Åtgärder för att stärka genomförandet 

av konventionen 
 (a) om de inte redan har gjort det, att ansluta sig till den internationella konventionen 

om avskaffande av alla former av rasdiskriminering med målet att förverkliga en universell 

ratificering till år 2005; 
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 (b) om de inte redan har gjort det, att överväga att göra den frivilliga förklaringen som 

anges i artikel 14 i konventionen; 

 (c) att uppfylla sina rapporteringsskyldigheter enligt konventionen genom att 

presentera rapporter i tid i överensstämmelse med de relevanta riktlinjerna; 

 (d) att överväga att dra tillbaka sina reservationer mot konventionen; 

 (e) att förbättra arbetet med att informera allmänheten om förekomsten av 

klagomålsmekanismer enligt artikel 14 i konventionen; 

 (f) att ta hänsyn till relevanta delar av Durban-deklarationen och handlingsprogrammet 

när konventionen genomförs i det inhemska rättssystemet, i synnerhet vad gäller artiklarna 2 och 7 i 

konventionen; 

 (g) att inkludera information om handlingsplaner eller andra åtgärder som de har 

vidtagit för att genomföra Durban-deklarationen och handlingsplanen på nationell nivå i sina 

periodiska rapporter; 

 (h) att sprida Durban-deklarationen och handlingsprogrammet på ett lämpligt sätt och 

förse kommittén med information i detta avseende inom ramen för sina periodiska rapporter om 

artikel 7 i konventionen; 

II. Åtgärder för att stärka kommitténs  

funktioner 
 (i) att överväga att inrätta lämpliga nationella övervaknings- och 

utvärderingsmekanismer för att garantera att lämpliga åtgärder vidtas för att följa upp slutsatserna 

och allmänna rekommendationer från kommittén; 

 (j) att inkludera lämplig information om uppföljningen av dessa slutsatser och 

rekommendationer i sina periodiska rapporter till kommittén; 

 (k) att ratificera ändringen till artikel 8, punkt 6, i konventionen, antagen den 15 januari 

1992 vid konventionsstaternas 14:e möte om konventionen och godkänd av generalförsamlingen i 

sin resolution 47/111 av den 15 december 1992; 

 (l) att fortsätta samarbeta med kommittén i syfte att främja ett effektivt genomförande 

av konventionen; 

 2. rekommenderar även: 

 (a) att människorättsinstitutioner hjälper sina respektive stater att uppfylla sina 

rapporteringsskyldigheter och nära övervakar uppföljningen av slutsatser och rekommendationer 

från kommittén; 

 (b) att icke-statliga organisationer fortsätter att i god tid tillhandahålla relevant 

information till kommittén för att förbättra sitt samarbete med kommittén; 
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 (c) att högkommissarien för mänskliga rättigheter fortsätter sina ansträngningar att öka 

medvetenheten om kommitténs arbete; 

 (d) att kompetenta FN-organ ger kommittén tillräckliga resurser för att kunna fullgöra 

sitt mandat fullt ut; 

 3. uttrycker sin vilja: 

 (a) att fullständigt samarbeta med alla relevanta institutioner i FN:s organisation, i 

synnerhet med högkommissarien för mänskliga rättigheter, i uppföljningen av Durban-deklarationen 

och handlingsprogrammet; 

 (b) att samarbeta med fem oberoende framstående experter som ska utses av 

generalsekreteraren för att underlätta genomförandet av rekommendationerna av Durban-

deklarationen och handlingsprogrammet; 

 (c) att samordna sin verksamhet med andra människorättsorgan i syfte att uppnå en 

effektivare uppföljning av Durban-deklarationen och handlingsprogrammet; 

 (d) att ta hänsyn till alla aspekter av Durban-deklarationen och handlingsprogrammet 

vid förverkligandet av sitt mandat. 

1517:e mötet,  

19 mars 2002 

 


