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Femtonde sessionen (1977)** 

Allmän rekommendation V om konventionsstaterna rapporteringsskyldigheter  

(artikel 7 i konventionen) 

 Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering, 

 påminner om bestämmelserna i artiklarna 7 och 9 i den internationella konventionen om 

avskaffande av alla former av rasdiskriminering, 

 övertygad om att bekämpa fördomar, som leder till rasdiskriminering, och att främja 

förståelse, tolerans och vänskap mellan rasgrupper eller etniska grupper och att sprida kunskap om 

ändamålen och grundsatserna i Förenta nationernas stadga, förklaringarna om de mänskliga 

rättigheterna och andra relevanta dokument som antagits av FN:s generalförsamling är viktiga och 

effektiva medel för att avskaffa rasdiskriminering, 

 med tanke på att skyldigheterna enligt artikel 7 i konventionen, som är bindande för alla 

konventionsstater, måste uppfyllas av dem, inklusive stater som hävdar att rasdiskriminering inte 

utövas på de territorier som lyder under deras jurisdiktion, och att alla konventionsstater därför 

måste inkludera information om genomförandet av bestämmelserna i denna artikel i rapporterna de 

lämnar in i enligt artikel 9, punkt 1, i konventionen, 

konstaterar med beklagande att få stater, i rapporterna som de lämnat in i enlighet med artikel 9 i 

konventionen, har inkluderat uppgifter om de åtgärder som vidtagits och som verkställer 

bestämmelserna i artikel 7 i konventionen och att dessa uppgifter ofta varit allmänna och 

slentrianmässiga, 

 påminner om att kommittén, i enlighet med artikel 9, punkt 1, i konventionen, kan komma 

att begära in mer information från konventionsstaterna, 

 1. uppfordrar varje konventionsstat, som inte reda gjort det, att inkludera – i nästa 

rapport som staten lämnar in enligt artikel 9 i konventionen eller i en specialrapport innan nästa 

periodiska rapport förfaller – lämpliga uppgifter om de åtgärder som har antagits och som 

verkställer bestämmelserna i artikel 7 i konventionen; 

 2. uppmanar konventionsstater och rikta uppmärksamheten mot det förhållandet att 

uppgifterna, i enlighet med artikel 7 i konventionen, som den föregående punkten hänvisar till ska 

inkludera uppgifter om ”omedelbara och effektiva åtgärder” som de har antagit, ”på områdena 

undervisning, utbildning, kultur och information”, i syfte att: 

 (a) ”bekämpa fördomar, som leder till rasdiskriminering”; 

 (b) ”främja förståelse, tolerans och vänskap mellan nationer och mellan rasgrupper eller 

etniska grupper”; 

 (c) ”sprida kunskap om ändamålen och grundsatserna i FN-stadgan, den allmänna 

förklaringen om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om avskaffande av alla former av 
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rasdiskriminering” samt den internationell konventionen om avskaffande av alla former av 

rasdiskriminering. 


