Internationell konvention mot alla former av rasdiskriminering
Antagen genom Generalförsamlingens resolution 2106 (XX) den 21 december 1965
Trädde ikraft den 4 januari 1969

Konventionsstaterna,
vilka beaktar, att Förenta Nationernas stadga grundas
på principerna om alla människors värdighet och
jämlikhet och att alla medlemsstater har förbundit sig att
tillsammans och enskilt, i samarbete med Förenta
Nationerna, verka för att uppnå ett av Förenta
Nationernas syften, nämligen att främja och uppmuntra
att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för
varje människa utan åtskillnad i avseende på ras, kön,
språk eller religion allmänt respekteras och iakttas,
vilka beaktar, att den allmänna förklaringen om de
mänskliga rättigheterna förkunnar att alla människor är
födda fria och lika i värde och rättigheter och att var och
en är berättigad till alla de fri- och rättigheter som uttalas
däri, utan åtskillnad av något slag, särskilt inte i fråga om
ras, hudfärg eller nationellt ursprung,
vilka anser, att alla människor är lika inför lagen och är
berättigade till samma lagliga skydd mot varje
diskriminering och mot varje framkallande av sådan
diskriminering,
vilka beaktar, att Förenta Nationerna har fördömt
kolonisation och allt utövande av rasåtskillnad och
diskriminering förbunden därmed i vilken form och varhelst det förekommer och att förklaringen angående
beviljande av självständighet åt koloniala länder och folk
av den 14 december 1960 (Generalförsamlingens resolution 1514 (XV)) ytterligare bekräftar och högtidligt förkunnar nödvändigheten av att snabbt och förbehållslöst
avskaffa kolonialismen,
vilka beaktar, att Förenta Nationernas deklaration om
avskaffande av alla former av rasdiskriminering av den 20
november 1963 (Generalförsamlingens resolution 1904
(XVIII)) högtidligt bekräftar nödvändigheten av att
snabbt avskaffa rasdiskriminering i hela världen i alla dess
former och yttringar och att säkerställa förståelse och
respekt för människovärdet,

het eller på hat såsom apartheid-, segregations- eller
separationspolitik som förs av vissa regeringar,
vilka är fast beslutna att vidta alla nödvändiga åtgärder
för att snabbt avskaffa rasdiskriminering i alla dess
former och yttringar och att förhindra och bekämpa
rasläror och alla yttringar av sådana läror för att främja
förståelse mellan raserna och för att bygga ett
internationellt samhälle fritt från alla former av
åtskillnader eller diskriminering på grund av ras,
vilka beaktar konventionen om rasdiskriminering i fråga
om anställnings- och yrkesutövning, antagen av
Internationella arbetsorganisationen år 1958, och
konventionen mot diskriminering inom undervisningen,
antagen av Förenta Nationernas organisation för
uppfostran, vetenskap och kultur år 1960.
vilka önskar förverkliga de principer som uttrycks i
Förenta Nationernas förklaring om avskaffande av alla
former av rasdiskriminering och att trygga att praktiska
åtgärder för att förverkliga detta mål vidtas så snart som
möjligt,
har överenskommit om följande:
Del I
Artikel 1

1. I denna konvention avser uttrycket »rasdiskriminering»
varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på
grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller
etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att
omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller
utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala,
kulturella eller andra områden av det offentliga livet.
2. Konventionen är icke tillämplig på sådana skillnader,
undantag, inskränkningar eller företräden som av
konventionsstat göres mellan medborgare och ickemedborgare.

vilka är övertygade om att varje lära om överlägsenhet
på grund av olikheter mellan raser är vetenskapligt falsk,
moraliskt fördömlig, socialt orätt vis och farlig och att
rasdiskriminering aldrig kan rättfärdigas vare sig i teori
eller praktik,

3. Intet i denna konvention får tolkas så att det på något
sätt inverkar på konventionsstaternas rättsregler rörande
nationalitet, medborgarskap eller naturalisering, under
förutsättning att dessa regler icke diskriminerar någon
särskild nationalitet.

vilka åter bekräftar, att diskriminering mellan
människor på grund av ras, hudfärg eller etniskt ursprung
är ett hinder för vänskapliga och fredliga förbindelser
mellan nationer och kan störa fred och säkerhet mellan
folken liksom samförstånd mellan människor som lever
sida vid sida också inom en och samma stat,

4. Särskilda åtgärder vidtagna uteslutande för att åstadkomma tillfredsställande framsteg för sådana rasgrupper,
etniska grupper eller enskilda personer, som är i behov av
skydd för att kunna på lika villkor åtnjuta eller utöva
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, skall
icke anses utgöra rasdiskriminering, under förutsättning
att sådana åtgärder icke leder till att skilda rättigheter
vidmakthålles för olika rasgrupper och att de icke
bibehålles sedan syftet därmed uppnåtts.

vilka är övertygade om att förekomsten av rasbarriärer
strider mot varje mänskligt samhälles ideal,
vilka är oroade över de yttringar av rasdiskriminering
som bevisligen fortfarande förekommer i vissa delar av
världen och över den politik, grundad på rasöverlägsen-
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Artikel 2

diskriminering. I detta syfte skall konventionsstaterna,
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 av denna konvention, bland annat,

1. Konventionsstaterna fördömer rasdiskriminering och
förbinder sig att med alla lämpliga medel och utan
dröjsmål föra en politik syftande till att avskaffa
rasdiskriminering i alla dess former och till att främja
förståelse mellan alla raser, i vilket syfte:

a) som brottslig handling, straffbar enligt lag, förklara allt
spridande av på rasöverlägsenhet eller rashat grundade
idéer, uppmaning till rasdiskriminering, varje våldshandling eller uppmaning till sådan handling mot någon
eller persongrupp av annan hudfärg eller annat etniskt
ursprung och även lämnandet av stöd i någon form av
rasförföljelse, inklusive finansiering därav;

a) envar konventionsstat förbinder sig att icke inlåta sig
på handlingar eller bruk som innebär rasdiskriminering
mot personer, grupper av personer eller institutioner och
att tillse att alla offentliga myndigheter och institutioner,
såväl nationella som lokala, handlar i enlighet med denna
förpliktelse,
b) envar konventionsstat förbinder sig att icke verka
försvara eller stödja rasdiskriminering från personers eller
organisationers sida,

b) olagligförklara och förbjuda organisationer och
organiserad och annan propaganda, som främjar och
uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande
i dylika organisationer eller dylik verksam het som en
brottslig handling, straffbar enligt lag,

c) envar konventionsstat skall vidtaga effektiva åtgärder
för att granska regeringsmaktens samt övrig nationell
eller lokal myndighetsutövning och för att ändra,
upphäva eller ogiltigförklara alla lagar och bestämmelser
som ger upphov till rasdiskriminering eller har till verkan
att redan förekommande rasdiskriminering vidmakthålles,

c) icke tillåta offentliga myndigheter eller offentliga
institutioner, vare sig nationella eller lokala, att främja
eller uppmana till rasdiskriminering.
Artikel 5

d) envar konventionsstat skall förbjuda och med alla
lämpliga medel, däribland den lagstiftning som
omständigheterna påkallar, göra slut på rasdiskriminering
från personers, gruppers eller organisationers sida,

Till uppfyllande av de grundläggande förpliktelserna i
artikel 2 i denna konvention förbinder sig konventionsstaterna att förbjuda och avskaffa rasdiskriminering i alla
dess former och att tillförsäkra envar, utan åtskillnad
grundad på ras, hudfärg eller nationalitet eller etniskt
ursprung, likhet inför lagen, särskilt i vad avser
åtnjutande av följande rättigheter:

e) envar konventionsstat förbinder sig att, där så är
lämpligt, upp muntra organisationer och rörelser, som
representerar flera raser och syftar till integrering, att
främja användandet av andra medel att avskaffa
skiljemurar mellan raser och att motarbeta allt sådant
som kan få till följd ökad splittring mellan raser.

a) rätten till lika behandling inför domstolar och andra
rättsskipande organ,
b) rätten till personlig säkerhet och till skydd från staten mot
att bli utsatt för våld eller kroppsskada av någon myndighetsperson eller av någon individ, grupp eller institution,

2. Konventionsstaterna skall, när omständigheterna
föranleder därtill, vidtaga särskilda och konkreta åtgärder
på sociala, ekonomiska, kulturella och andra områden för
att åstadkomma tillfredsställande utveckling och skydd
för vissa rasgrupper eller därtill hörande enskilda
personer i syfte att tillförsäkra dem fullt och likaberättigat
åtnjutande av mänskliga rättigheter och grundläggande
friheter. Dessa åtgärder får i intet fall leda till att
olikvärdiga eller skilda rättigheter upprätthålles för olika
rasgrupper sedan syftet med åtgärderna uppnåtts.

c) politiska rättigheter, i synnerhet rätten att deltaga i val
att rösta och vara valbar på grundval av allmän och lika
rösträtt, att taga del i landets styrelse och allmänna
angelägenheter på alla plan och att på lika villkor ha
tillträde till offentlig tjänst,
d) andra medborgerliga rättigheter, i synnerhet:
(i) rätten att fritt röra sig och bosätta sig inom statens gränser,

Artikel 3

(ii) rätten att lämna vilket som helst land, också det egna,
och att återvända till det egna landet,

Konventionsstaterna fördömer särskilt rassegregation
och apartheid och förbinder sig att hindra, förbjuda och
utrota alla företeelser av detta slag inom områden under
deras jurisdiktion.

(iii) rätten till nationalitet,
(iv) rätten till äktenskap och val av make,
(v) rätten att äga egendom ensam eller tillsammans med
annan,

Artikel 4

Konventionsstaterna fördömer all propaganda och alla
organisationer, som grundar sig på uppfattningar eller
teorier att någon ras eller person grupp av viss hudfärg
eller visst etniskt ursprung är överlägsen någon annan
eller som söker rättfärdiga eller främja rashat och
diskriminering i någon form, och förbinder sig att vidtaga
omedelbara och konkreta åtgärder syftande till att
avskaffa allt främjande eller utövande av sådan

(vi) rätten att ärva,
(vii) rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet,
(viii) rätten till åsikts- och yttrandefrihet,
(ix) rätten till församlings- och föreningsfrihet i fredligt
syfte,
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3. Det första valet skall äga rum sex månader efter dagen
för konventionens ikraftträdande. Senast tre månader
före varje valdag skall FN:s generalsekreterare skriftligen
uppmana konventionsstaterna att inom två månader
inkomma med sina förslag. Generalsekreteraren skall
upprätta och till konventionsstaterna överlämna en
förteckning i alfabetisk ordning över alla de sålunda
föreslagna personerna med angivande av vilka stater som
föreslagit dem.

e) ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i
synnerhet:
(i) rätten till arbete, till fritt val av anställning, till rättvisa
och gynnsamma arbetsvillkor, till skydd mot arbetslöshet,
till lika lön för lika arbete, till rättvis och gynnsam lön för
arbete,
(ii) rätten att bilda och ansluta sig till fackförening,
(iii) rätten till bostad,

4. Val av kommitténs ledamöter skall förrättas vid ett av
generalsekreteraren
sammankallat
möte
mellan
konventionsstaterna i FN:s huvudkvarter. Vid sådant
sammanträde, där två tredjedelar av konventionsstater ria
måste vara företrädda för att beslut skall kunna fattas,
skall de kandidater inväljas i kommittén som uppnår det
största antalet röster och absolut majoritet av de
närvarande och röstande konventionsstaternas röster.

(iv) rätten till allmän hälsovård, sjukvård, social trygghet
och allmänna tjänster,
(v) rätten till undervisning och utbildning,
(vi) rätten att deltaga på lika villkor i kulturell verksamhet,
f) rätten att få tillträde till varje eller för allmänheten
avsedd
plats
eller
serviceinrättning,
såsom
kommunikationsmedel, hotell, restauranger, kaféer,
teatrar och parker.

5. a) Kommitténs ledamöter väljes för en tid av fyra år.
För nio av de leda möter som väljes vid det första valet
skall dock tiden löpa ut efter två år. Omedelbart efter det
första valet skall namnen på dessa nio leda möter utses
genom lottdragning av kommitténs ordförande.

Artikel 6

Konventionsstaterna skall tillförsäkra envar under deras
jurisdiktion verk samt skydd och verksamma rättsliga
medel, genom vederbörande nationella domstolar och
andra statliga institutioner, mot varje rasdiskriminerande
handling som kränker hans mänskliga rättigheter och
grundläggande fri heter i strid mot denna konvention,
ävensom rätten att vid sådana domstolar begära rättvis
och tillfredsställande gottgörelse eller ersättning för ska
da liden till följd av sådan diskriminering.

b) I händelse av tillfällig vakans utser den
konventionsstat, vars sak kunnig upphört att vara
ledamot av kommittén, en annan sakkunnig bland sina
medborgare med förbehåll för kommitténs godkännande.
6. Konventionsstaterna skall svara för kommittéledamöternas utgifter när de utför kommittéuppdrag.
Artikel 9

Artikel 7

1. Konventionsstaterna förbinder sig att för kommitténs
granskning till ställa generalsekreteraren en rapport om
de lagstiftnings-, domstols-, förvaltnings- och andra
åtgärder de vidtagit för konventionsbestämmelsernas
efterlevnad:

Konventionsstaterna förbinder sig att vidtaga omedelbara
och effektiva åt gärder, särskilt på undervisningens, uppfostrans, kulturens och upplysningens områden, i syfte
att bekämpa fördomar som leder till rasdiskriminering,
och att främja förståelse, fördragsamhet och vänskap
mellan stater och mellan rasgrupper eller etniska grupper,
ävensom att sprida kunskap om ändamål och grundsatser
i FN:s stadga, den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, FN:s förklaring om avskaffande av alla
former av rasdiskriminering samt denna konvention.

a) inom ett år efter konventionens ikraftträdande för
vederbörande stat och
b) därefter vartannat år och närhelst kommittén begär.
Kommittén äger påfordra ytterligare upplysningar av
konventionsstaterna.

Del II

2. Kommittén skall genom generalsekreteraren årligen
rapportera till FN:s generalförsamling om sin verksamhet
och kan framställa förslag och allmänna rekommendationer på grundval av sin granskning av de från
konventionsstaterna mottagna rapporterna och upplysningarna. Sådana förslag och allmänna rekommendationer skall föreläggas generalförsamlingen tillsammans
med konventionsstaternas eventuella kommentarer.

Artikel 8
1. En kommitté för avskaffandet av rasdiskriminering (i
det följande benämnd kommittén) skall upprättas och
bestå av aderton moraliskt högtstående och erkänt
opartiska sakkunniga personer. De sakkunniga skall
fullgöra sina uppdrag i egenskap av enskilda personer. De
skall väljas av konventionsstaterna bland dessas medborgare med iakttagande av en skälig geografisk
fördelning och av att olika slag av civilisation samt de
viktigaste rättssystemen blir företrädda.

Artikel 10

1. Kommittén antager själv sin arbetsordning.
2. Kommittén väljer sitt presidium för en tid av två år.

2. Kommitténs ledamöter skall väljas genom hemlig
omröstning från en förteckning över personer, vilka
föreslagits av konventionsstaterna. Varje konventionsstat
får föreslå en person bland sina egna medborgare.

3. FN:s generalsekreterare skall sörja för sekretariat åt
kommittén.
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3. Kommissionen skall själv välja sin ordförande och
antaga sin arbetsordning.

4. Kommitténs sammanträden hålles som regel i FN:s
huvudkvarter.

4. Kommissionens sammanträden skall som regel hållas i
FN:s huvudkvarter eller på annan lämplig plats enligt
kommissionens bestämmande.

Artikel 11

1. Om en konventionsstat finner att en annan
konventionsstat icke efter lever konventionens
bestämmelse, kan den förra staten anmäla förhållandet
till kommittén. Kommittén skall då överlämna
meddelandet där om till den andra staten. Inom tre
månader skall den mottagande staten skriftligen lämna
kommittén en förklaring eller ett uttalande med upp
lysningar i saken och uppgift om den åtgärd som
eventuellt vidtagits av den staten.

5. Det sekretariat som ställes till förfogande enligt artikel
10 punkt 3 skall, när en tvist mellan konventionsstater
leder till utseende av en kommission, biträda även denna.
6. De tvistande parterna skall sinsemellan lika fördela
kostnaderna för ledamöterna i kommissionen enligt
beräkningar som ombesörjes av FN:s generalsekretare.
7. Generalsekreteraren är bemyndigad att, om så
erfordras, betala kostnaderna för kommissionens
ledamöter, innan de tvistande staterna ersatt kostnaderna
enligt punkt 6 i denna artikel.

2. Om ärendet icke regleras på ett för båda parter
tillfredsställande sätt genom bilaterala förhandlingar eller
annat för dem tillgängligt förfarande inom sex månader
efter det den mottagande staten mottog det ursprungliga
meddelandet, har vardera staten rätt att åter hänskjuta
ärendet till kommittén genom anmälan till såväl
kommittén som den andra staten.

8. De upplysningar som kommittén mottagit och
sammanställt skall ställas till kommissionens förfogande,
och kommissionen kan anmoda de berörda staterna att
inkomma med ytterligare upplysningar av betydelse.

3. Kommittén skall till behandling upptaga ärende som
hänskjutits till den enligt punkt 2 i denna artikel först
sedan den utrönt att alla inhemska rättsmedel tagits i
anspråk och uttömts i fallet enligt folkrättens allmänt
vedertagna grundsatser. Detta skall dock ej gälla om
rättsmedlens ut nyttjande är oskäligt tidskrävande.

Artikel 13

1. När kommissionen avslutat prövningen av ärende,
skall den upprätta och till kommitténs ordförande
överlämna en rapport omfattande dess utredning om de
med tvisten sammanhängande faktiska förhållandena och
innehållande de rekommendationer den finner ägnade att
åväga-bringa en uppgörelse i godo av tvisten.

4. I varje till kommittén hänskjutet ärende äger
kommittén ålägga de be rörda konventionsstaterna att
ställa ytterligare upplysningar av betydelse till förfogande.

2. Kommitténs ordförande skall överlämna kommissionens rapport till envar av de tvistande staterna. Dessa
skall inom tre månader underrätta kommitténs
ordförande huruvida de godkänner rekommendationerna
i kommissionens rapport.

5. När ärende, som avses i denna artikel, behandlas av
kommittén, skall berörda stater ha rätt att sända en
representant för att utan rösträtt del taga i kommitténs
arbete under ärendets behandling.

3. När den i punkt 2 i denna artikel angivna tiden utlöpt,
skall kommitténs ordförande överlämna kommissionens
rapport och de berörda konventionsstaternas
deklarationer till övriga konventionsstater.

Artikel 12

1. a) Sedan kommittén mottagit och sammanställt alla de
upplysningar den anser nödvändiga, skall ordföranden
utse en förlikningskommission ad hoc (i det följande
benämnd kommissionen) bestående av fem personer,
som kan men icke behöver vara ledamöter i kommittén.
Kommissionens ledamöter skall utses med de tvistande
parternas samtycke, och dess tjänster skall ställas till de
berörda staternas förfogande i syfte att åstadkomma en
reglering av frågan i godo grundad på respekt för
konventionen.

Artikel 14
1. En konventionsstat kan när som helst förklara, att den
erkänner kommitténs behörighet att mottaga och pröva
framställningar från sådana enskilda personer eller
grupper av enskilda inom statens jurisdiktions område,
som påstår sig ha genom den staten blivit utsatta för
kränkning av någon av de i denna konvention angivna
rättigheterna. Framställning skall icke mottagas av
kommittén, om den gäller en konventionsstat som ej
avgivit sådan förklaring.

b) Har de tvistande staterna icke inom tre månader enats
om kommissionens sammansättning, helt eller delvis,
skall de kommissionsmedlemmar, varom enighet icke
nåtts mellan de tvistande staterna, väl jas av kommittén
bland dess medlemmar med två tredjedels majoritet vid
hemlig omröstning.

2. Varje konventionsstat som avger en förklaring enligt
punkt 1 i denna artikel kan upprätta eller utse de organ
inom sitt nationella rättsväsen som är behöriga att
mottaga och pröva framställningar från sådana enskilda
personer eller grupper av enskilda inom statens
jurisdiktionsområde, som påstår sig ha blivit utsatta för
kränkning av någon av de i denna konvention angivna
rättigheterna och som uttömt andra tillgängliga inhemska
rättsmedel.

2. Kommissionens ledamöter skall fullgöra sitt uppdrag i
egenskap av en skilda personer. De får ej vara
medborgare i tvistande stat eller i stat som icke biträtt
konventionen.
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3. Förklaring som göres enligt punkt 1 i denna artikel,
och uppgift om namnet på organ, som upprättats eller
utsetts enligt punkt 2 i denna artikel, skall deponeras av
vederbörande konventionsstat hos FN:s generalsekreterare, som tillställer övriga konventionsstater
kopior därav. Förklaring kan återkallas när som helst
genom meddelande till general sekreteraren, men sådan
återkallelse har ingen verkan vad gäller hos kommittén
anhängiggjorda framställningar.

genom andra internationella instrument eller av FN och
dess fackorgan.
2. a) Den enligt artikel 8 punkt 1 i denna konvention
upprättade kommittén skall erhålla avskrifter av samt till
vederbörande organ avge yttranden över och rekommendationer med anledning av framställningar från de FNorgan som behandlar frågor, vilka direkt berör denna
konventions principer och ändamål, vid sina överväganden av hos dem anhängiga petitioner, avseende frågor som
omfattas av denna konvention, från innevånare i förvaltarskapsområden och andra områden på vilka generalförsamlingens resolution 1514 (XV) äger tillämpning.

4. Ett register över framställningar skall föras av organ
som upprättats eller utsetts enligt punkt 2 i denna artikel,
och bestyrkta avskrifter av registret skall årligen på
lämplig väg tillställas generalsekreteraren, varvid
förutsättes att innehållet icke göres offentligt.

b) Kommittén skall från vederbörande FN-organ erhålla
kopior av rapporter angående lagstiftnings-, domstols-,
förvaltnings- eller andra åtgärder som direkt sammanhänger med denna konventions principer och syften och
som vidtagits av de förvaltande staterna inom de i a)
ovan nämnda områdena, och skall avge yttranden och
rekommendationer till dessa organ.

5. Om klaganden icke får sitt fall tillfredsställande reglerat
genom organ som upprättats eller utsetts enligt punkt 2 i
denna artikel, har han rätt att hänskjuta ärendet till
kommittén inom sex månader.
6. a) Kommittén skall konfidentiellt delge varje
framställning som den tagit emot med den
konventionsstat som påstås ha brutit mot bestämmelse i
konventionen men skall icke röja identiteten hos
vederbörande person eller grupp av personer utan
dennes eller dessas uttryckliga samtycke. Kommittén får
icke taga emot anonyma framställningar.

3. Kommittén skall i sin rapport till generalförsamlingen
intaga en summa risk redogörelse för de framställningar
och rapporter den har mottagit från FN:s organ liksom
de yttranden och rekommendationer kommittén avgivit
med avseende på dessa framställningar och rapporter.
4. Kommittén skall från FN:s generalsekreterare begära
alla uppgifter sammanhängande med denna konventions
syften som han har tillgängliga och som avser de i punkt
2 a) nämnda områdena.

b) Den mottagande staten skall inom tre månader
skriftligen lämna kommittén en förklaring eller ett
uttalande med upplysningar i saken och uppgift om den
åtgärd som eventuellt vidtagits av den sta ten.

Artikel 16

7. a) Kommittén skall pröva framställningar i ljuset av alla
de upplysning ar som ställts till dess förfogande av vederbörande konventionsstat och av klaganden. Kommittén
får ej pröva framställning från klagande såvida den icke
utrönt att klaganden utdömt alla tillgängliga inhemska
rättsmedel. Detta skall dock icke gälla om rättsmedlens
utnyttjande är oskäligt tidskrävande.

Denna konventions bestämmelser om biläggande av
tvister och klagomål är tillämpliga utan att medföra inskränkning i tillämpligheten av sådana andra förfaranden
för biläggandes av tvister och klagomål på diskrimineringsområdet om vilka stadgats i konstituerande instrument som avser eller konventioner som antagits av FN
eller dess fackorgan, och utan att hindra konventionsstaterna från att anlita andra förfaranden för lösandet av
tvister i överenskommelse med allmänna eller särskilda
internationella överenskommelser som är i överensstämmelse med allmänna eller särskilda internationella
överenskommelser som är i kraft mellan dem.

b) Kommittén skall överlämna sina eventuella förslag och
rekommendationer till den berörda konventionsstaten
och till klaganden.
8. Kommittén skall i sin årliga rapport intaga en
summarisk redogörelse för mottagna framställningar och,
där så lämpligen bör ske, för de be rörda konventionsstaternas förklaringar och uttalanden ävensom för sina
egna förslag och rekommendationer.

Del III
Artikel 17

1. Denna konvention står öppen för undertecknande av
varje stat som är medlem i FN eller i något av dess
fackorgan, av varje stat som anslutit sig till Internationella
domstolens stadga och av varje annan stat som av FN:s
generalförsamling inbjudits att biträda konventionen.

9. Kommittén är behörig utöva de funktioner som angivits i denna artikel endast om minst tio konventionsstater
är bundna av förklaringar enligt punkt 1 i denna artikel.
Artikel 15

2. Denna konvention skall ratificeras. Ratifikationsinstrument skall deponeras hos FN:s generalsekreterare.

1. I avvaktan på förverkligandet av målet för den i
generalförsamlingens resolution 1514 (XV) den 14
december 1960 intagna förklaringen an gående beviljande
av självständighet åt koloniala länder och folk skall
bestämmelserna i denna konvention på intet sätt
begränsa den petitionsrätt som tillerkänts dessa folk

Artikel 18

1. Denna konvention står öppen för anslutning av varje
stat som omförmäles i artikel 17 punkt 1.
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2. Anslutning äger rum genom deponering
anslutningsinstrument hos FN:s generalsekreterare.

av

a) undertecknande, ratifikation eller anslutning enligt
artiklarna 17 och 18,
b) dagen för konventionens ikraftträdande enligt artikel 19,

Artikel 19

1. Denna konvention träder i kraft på trettionde dagen
efter den dag då det tjugosjunde ratifikations- eller anslutningsinstrumentet deponerats hos FN:s generalsekreterare.

e) meddelande eller förklaring mottagen enligt artiklarna
14, 20 och 23, d) uppsägning enligt artikel 21.
Artikel 25

1. Denna konvention, vars engelska, franska, kinesiska,
ryska och spanska texter äger lika vitsord, skall deponeras
i FN:s arkiv.

2. För varje stat, som ratificerar denna konvention eller
ansluter sig till den sedan det tjugosjunde ratifikationseller anslutningsinstrumentet deponerats, skall konventionen träda i kraft på trettionde dagen efter det att dess
eget ratifikations- eller anslutningsinstrument deponerats.

2. Bestyrkta avskrifter av denna konvention skall av FN:s
generalsekreterare tillställas alla stater som tillhör någon
av de kategorier som nämnes i konventionens artikel 17
punkt 1.

Artikel 20

1. FN:s generalsekreterare skall mottaga reservation, som
stat gör i samband med ratifikation eller anslutning, och
delge sådan reservation med alla stater som är eller kan
bli konventionsstater. Envar stat som har in vändning
mot reservationen skall inom nittio dagar från
mottagandet av sådant meddelande underrätta
generalsekreteraren att den icke godtar reservationen.

Till bekräftelse härav har undertecknade, av sina regeringar
därtill bemyndigade, undertecknat denna konvention,
vilken framlades för undertecknande i New York den
sjunde mars 1966.
____________

2. Reservation som är oförenlig med denna konventions
ändamål och syfte skall icke tillåtas och icke heller
reservation som skulle hindra något av de genom denna
konvention upprättade organen att verka. Reservation
skall anses oförenlig eller hindrande om minst två tredjedelar av konventionsstaterna har invändningar mot den.
3. Reservation kan när som helst återtagas genom
underrättelse härom till generalsekreteraren. Sådan
underrättelse träder i kraft den dag den mot tages.
Artikel 21

Konventionsstat äger uppsäga konventionen genom
skriftlig underrättelse till FN:s generalsekreterare.
Uppsägning träder i kraft ett år efter den dag då
underrättelsen mottagits av generalsekreteraren.
Artikel 22

Varje tvist mellan två eller flera konventionsstater
rörande konventionens tolkning eller tillämpning, vilken
icke bilägges genom förhandlingar eller genom de förfaranden om vilka uttryckligen stadgas i konventionen, skall
på begäran av någon av de tvistande staterna hänskjutas
till Internationella domstolen för avgörande, såvida icke
de tvistande enas om annat sätt för tvistens biläggande.
Artikel 23

1. Framställning om ändring av denna konvention kan
när som helst göras av varje konventionsstat genom
skriftlig underrättelse ställd till FN:s generalsekreterare.
2. FN:s generalförsamling skall fatta beslut om de
eventuella åtgärder som sådan framställning föranleder.
Artikel 24

FN:s generalsekreterare skall hålla alla de stater, som
avses i artikel 17 punkt 1 i denna konvention,
underrättade om:
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