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Trettioandra sessionen (1985)* 

Allmän rekommendation VII om genomförandet 

av artikel 4 

 Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering, 

 har granskat periodiska rapporter från konventionsstaterna under 16 år och i över 100 fall 

de sjätte, sjunde och åttonde periodiska rapporterna från konventionsstaterna, 

 påminner om och bekräftar sin allmänna rekommendation I av den 24 februari 1972 och sitt 

beslut 3 (VII) av den 4 maj 1973, 

 konstaterar med tillfredsställelse att konventionsstaterna i ett flertal rapporter har lämnat 

information om särskilda fall som rör genomförandet av artikel 4 i konventionen beträffande 

rasdiskriminerande handlingar, 

 konstaterar dock att den nödvändiga lagstiftningen för att genomföra artikel 4 i ett antal 

konventionsstater inte har antagits, och att många konventionsstater ännu inte har uppfyllt kraven i 

artikel 4 (a) och (b) i konventionen, 

 påminner dessutom om att konventionsstaterna, i enlighet med första punkten i artikel 

4, ”åtar sig att vidta omedelbara och konkreta åtgärder som syftar till att utrota all uppmaning eller 

utövande av sådan diskriminering”, med vederbörligt beaktande av de principer som omfattas av 

den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och av de rättigheter som uttryckligen 

anges i artikel 5 i denna konvention, 

 med tanke på de förebyggande aspekterna av artikel 4 för att motverka rasism och 

rasdiskriminering samt handlingar som syftar till dess främjande eller uppmuntran, 

 1. rekommenderar att de konventionsstater, vars lagstiftning inte uppfyller 

bestämmelserna i artikel 4 (a) och (b) i konventionen, vidtar nödvändiga åtgärder för att uppfylla de 

obligatoriska kraven i denna artikel; 

 2. begär att de konventionsstater som ännu inte har gjort så informerar kommittén 

mer heltäckande i sina periodiska rapporter om det sätt och den utsträckning bestämmelserna i 

artikel 4 (a) och (b) effektivt genomförs och att citera relevanta delar av texterna i sina rapporter; 

 3. begär vidare att de konventionsstater som ännu inte har gjort så strävar att i sina 

periodiska rapporter lämna mer information om fattade beslut av behöriga nationella domstolar och 

andra statliga institutioner beträffande rasdiskriminerande handlingar och i synnerhet de brott som 

beskrivs i artikel 4 (a) och (b). 

 

 
* Se dokument A/40/18. 


