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Uppföljning av konferensen för översyn av åtagandena från Durban 

 
Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering, 

 

välkomnar antagandet av slutdokumentet från konferensen för översyn av åtagandena från 

Durban1, som hölls vid Förenta nationernas kontor i Genève mellan den 20 och 24 april 2009, 

 

välkomnar bekräftelsen i översynskonferensen för Durban-deklarationen och 

handlingsprogrammet så som de antogs vid världskonferensen mot rasism, rasdiskriminering, 

främlingsfientlighet och liknande intolerans 2001, liksom strävan att förhindra, bekämpa och 

avskaffa dessa företeelser, 

 

observerar att konferensen för översyn av åtagandena från Durban bekräftar att den 

internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (”konventionen”) 

är det huvudsakliga internationella instrumentet för att förhindra, bekämpa och avskaffa rasism, 

rasdiskriminering, främlingsfientlighet och liknande intolerans och att dess fulla genomförande är 

 
1 Se rapporten från konferensen för översyn av åtagandena från Durban (A/CONF.211/8), kapitel I.  
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avgörande för kampen mot alla former av rasism och rasdiskriminering som nu förkommer i hela 

världen, 

välkomnar erkännandet från konferensen för översyn av åtagandena från Durban av tolkning 

från kommittén för avskaffande av rasdiskriminering (”kommittén”) om definitionen av begreppet 

rasdiskriminering, som nämns i konventionen, för att bekämpa multipla och grova former av 

rasdiskriminering, 

 

välkomnar uttrycket av uppskattning från konferensen för översyn av åtagandena från 

Durban med tanke på förfarandet för tidig varning och brådskande åtgärder och förfarandet för 

uppföljning som fastställts av kommittén, 

 

är oroad över de konsekvenser som den globala finansiella och ekonomiska krisen kan få för 

situationen för personer som tillhör de mest utsatta grupperna, främst ras- och etniska grupper, vilket 

leder till en förvärring av den diskriminering de drabbas av,  

 

är oroad över situationer med allvarlig, massiv och multipel ras- och etnisk diskriminering 

som kan resultera i folkmord och som i detta sammanhang påminner om beslutet, som antogs vid 

den 67:e sessionen 2005, om ”uppföljning av försäkran om förebyggande av folkmord: indikatorer 

på mönster av systematisk och massiv rasdiskriminering” 2  med syftet att förhindra en sådan 

utveckling,  

 

 uttrycker sin tillfredsställelse över erkännandet från konferensen för översyn av åtagandena 

från Durban om kommitténs roll och bidrag till att främja genomförandet av konventionen,  

 

är medveten om sitt eget ansvar för uppföljningen av världskonferensen mot rasism, 

rasdiskriminering, främlingsfientlighet och liknande intolerans och översynskonferensen 2009 samt 

behovet av att stärka sin kapacitet för att till fullo utöva detta ansvar, 

 

betonar den viktiga rollen för icke-statliga organisationer i kampen mot rasdiskriminering 

och uppmuntrar dem att fortsätta att förse kommittén med relevant information för att uppfylla sitt 

mandat, 

 

observerar vikten som konferensen för översyn av åtagandena från Durban lägger på 

effektiva nationella övervaknings- och utvärderingsmekanismer för att garantera att lämpliga 

åtgärder vidtas för att följa upp slutsatserna och de allmänna rekommendationerna från kommittén,  

 

1. rekommenderar att konventionsstaterna till den internationell konvention om avskaffande av 

rasdiskriminering: 

(a) om de inte redan har gjort det, överväger att göra den förklaringen som nämns i 

artikel 14 i konventionen för att göra det möjligt för enskilda personer att få tillgång till planerade 

rättsmedel om de anser sig vara offer för kränkningar av rättigheterna i konventionen;  

 
2Officiella protokoll från generalförsamlingens 60:e session, tillägg nr 18 (A/60/18), kapitel II.  
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(b) om de har gjort den frivilliga förklaringen enligt artikel 14, ökar medvetenheten om 

detta förfarande så att dess potential kan förverkligas fullt ut; 

 

(c) om de inte redan har gjort det, ratificerar ändringen till artikel 8 i konventionen om 

finansieringen av kommittén; 

 

(d) överväger att dra tillbaka sina reservationer mot konventionen, i förekommande fall, 

och tar hänsyn till utvecklingen på området för mänskliga rättigheterna sedan dess antagande; 

 

(e) uppfyller sina rapporteringsskyldigheter enligt konventionen genom att i tid lämna in 

periodiska rapporter och annan information som efterfrågas av kommittén, i överensstämmelse med 

de relevanta riktlinjerna;     

 

(f) är medvetna om att deras svar på den aktuella finansiella och ekonomiska krisen inte 

ska leda till en situation som ökar fattigdomen och underutveckling och eventuellt en ökning av 

rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och liknande intolerans mot utlänningar, invandrare, 

urfolk, personer som tillhör minoriteter och andra särskilt utsatta grupper över hela världen;       

 

(g) samarbetar med nationella människorättsinstitutioner och civilsamhället i en anda av 

samverkan och respekt, vid förberedelsen av sina periodiska rapporter och beträffande 

uppföljningen;   

 

(h) samarbetar med kommittén för förfarandet för tidig varning och brådskande åtgärder 

och förfarandet för uppföljning; 

 

(i) inkluderar information om handlingsplaner eller andra åtgärder som de har vidtagit för 

att genomföra Durban-deklarationen och handlingsplanen, med hänsyn till slutdokumentet från 

översynskonferensen; 

 

(j) när de uppfyller sitt primära ansvar att genomföra grundläggande bestämmelserna i 

artiklarna 2 och 7 i konventionen, tar hänsyn till relevanta delar av Durban-deklarationen och 

handlingsprogrammet och slutdokumentet från översynskonferensen;      

 

(k) överväger att inrätta eller stärka lämpliga nationella övervaknings- och 

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

och de allmänna rekommendationerna från kommittén; 

 

2. rekommenderar även att: 

(a) stater som inte ännu inte anslutit sig till den internationella konventionen om 

avskaffande av alla former av rasdiskriminering undertecknar och ratificerar konventionen så snart 

som möjligt, med målet att uppnå en universell ratificering; 
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(b) stater inkluderar information om åtgärder som de har vidtagit för att förhindra och 

bekämpa rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och liknande intolerans i sina nationella 

rapporter till den universella periodiska granskningsmekanismen i rådet för mänskliga rättigheter; 

 

(c) alla internationella idrottsorganisationerna främjar, genom sina nationella, regionala 

och internationella förbund, en idrottsvärld fri från rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet 

och liknande intolerans; 

 

(d) högkommissarien för mänskliga rättigheter, genom lämpliga åtgärder och program, 

ytterligare ökar medvetenheten om kampen mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och 

liknande intolerans, bland annat med tanke på arbetet från fördragsorgan och andra mekanismer för 

mänskliga rättigheter på detta område; 

 

(e) högkommissarien för mänskliga rättigheter fortsätter sina ansträngningar för att öka 

medvetenheten av och stöd för arbetet från kommittén för avskaffande av rasdiskriminering, bland 

annat genom webbutsändning av kommitténs möten och förse kommittén med tillräckliga resurser 

för att till fullo kunna utföra sitt uppdrag, som en del av den övergripande strävan att stärka arbetet 

hos fördragsorganen; 

 

(f) relevanta FN-organ och fackorgan erbjuder tekniskt samarbete och bistånd till stater 

för att förbättra det effektiva genomförandet av konventionen, med hänsyn till Durban-deklarationen 

och handlingsprogrammet och slutdokumentet från översynskonferensen; 

 

3.  uttrycker sin vilja: 

(a) att fullständigt samarbeta med alla relevanta organ och enheter i FN:s organisation, i 

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

och handlingsprogrammet, med hänsyn till resultaten från konferensen för översyn av åtagandena 

från Durban; 

 

(b) att fortsätta att samarbeta med alla mekanismer som inrättats av rådet för mänskliga 

rättigheter, för att främja genomförandet av rekommendationerna i Durban-deklarationen och 

handlingsprogrammet och alla andra åtgärder för att bekämpa rasism, rasdiskriminering, 

främlingsfientlighet och liknande intolerans; 

 

(c) att fortsätta sitt samarbete och gemensamma aktiviteter med andra fördragsorgan på 

människorättsområdet, med målet att uppnå en mer effektiv uppföljning av Durban-deklarationen 

och handlingsprogrammet från Durban, med hänsyn till slutdokumentet från översynskonferensen; 

 

(d) att helt inarbeta rekommendationerna och slutsatserna i slutdokumentet från 

översynskonferensen i sina aktiviteter. 

 

- - - - - 

 


