
Annex 5: Panduan Maastricht mengenai Pelanggaran 

Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

I. Signifikansi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya

1. Sejak Prinsip Limburg diadopsi pada tahun 1986, kondisi ekonomi dan social 

mengalami penurunan pada tingkat yang membahayakan bagi lebih dari 1,6 

milyar penduduk dunia, sementara pada lebih dari seperempat populasi 

penduduk dunia mengalami peningkatan yang dramatis. Kesenjangan antara 

kaum kaya dan miskin ini berlipat ganda dalam tiga dasawarsa terakhir, di mana 

seperlima populasi penduduk dunia yang pada keadaan sangat miskin hanya 

menerima 1,4 persen dari pendapatan global sementara penduduk yang kaya 

menerima 85%. Dampak dari kesenjangan ini pada kehidupan manusia, 

terutama yang miskin, adalah dramatis dan sangat mempengaruhi penikmatan 

hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya dalam porsi kemanusiaan yang 

signifikan.

2. Sejak Perang Dingin berakhir, ada kecenderungan pengurangan peran negara 

dan beralih pada pasar untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan manusia, 

seringkali merespons pada kondisi yang ditimbulkan oleh pasar finansial dan 

lembaga-lembaga internasional dan nasional dan dalam upaya menarik investasi 

dari perusahaan multinasional yang kekayaan dan kekuasaannya melebihi 

negara. Kini disadari bahwa realisasi hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya 

tidak lagis epenuhnya pada tindakan yang dilakukan negara, meskipun menurut 

hukum internasional negara masih yang paling bertanggungjawab dalam 

menjamin realisasi hak-hak ini. Sementara itu tantangan dalam menangani 

pelanggaran hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya menjadi semakin rumit 

dikarenakan kecenderungan ini, namun lebih penting untuk memikirkan hak-

hak ini lebih serius, dan dengan demikian, menuntut tanggung jawab 

pemerintah karena kegagalan mengemban kewajiban pada bidang ini.

3. Ada kecenderungan lain yang signifikan menyangkut perkembangan hukum 

dari hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya sejak 1986, termasuk munculnya 

yurisprudensi Komite hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya dan adopsi 



instrumen-instrumen, misalnya revisi Piagam Eropa 1996 dan Protokol 

Tambahan untuk Piagam Eropa yang Menyediakan Sistem Pengaduan Kolektif, 

dan Protokol San Salvador untuk Konvensi Amerika HAM dalam bidang Hak-

hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tahun 1988. Pemerintah telah membuat 

komitmen tegas untuk menangani hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya 

lebih efektif dalam kerangka kerja tujuh konferensi PBB pertemuan tingkat 

dunia (1992-1996). Selain itu semakin banyak kemungkinan pelanggaran hak-

hak asasi ekonomi, sosial dan budaya dapat dimintai 

pertanggungjawaban/akuntabilitas melalui protocol opsional yang diusulkan ke 

Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Perkembangan 

signifikan dalam gerakan masyarakat sipil nasional dan regional dan NGO 

internasional dalam bidang hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya juga 

terlihat.

4. Kini tidak ada lagi keraguan bahwa semua HAM adalah tidak dapat dipisahkan, 

saling tergantung, saling terkait dan sama pentingnya bagi penegakan martabat 

manusia. Dengan demikian, negara juga bertanggung jawab atas pelanggaran 

hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya, sama seperti ia bertanggungjawab 

atas pelanggaran hak-hak sipil dan politik.

5. Seperti halnya pada hak-hak sipil dan politik, kegagalan Negara Pihak dalam 

memenuhi syarat kewajiban yang terkait pemenuhan hak-hak asasi ekonomi, 

sosial dan budaya yang ditetapkan perjanjian internasional, menurut hukum 

internasioal, adalah juga pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Dibuat 

berdasarkan Prinsip Limburg, pertimbangan-pertimbangan berikut terkait 

dengan Kovenan Internasioanl Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (untuk 

selanjutnya disebut “Kovenan”). Semuanya tergantung pada penafsiran dan 

penerapan norma-norma lain hukum internasional dan domestik dalam bidang 

hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya.  



II. Arti pelanggaran hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi

6.      Seperti halnya hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya 

memberlakukan tiga jenis kewajiban pada Negara: kewajiban untuk 

menghormati, melindungi dan memenuhi. Kegagalan menjalankan kewajiban 

tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak. Kewajiban untuk menghormati 

meinta negara untuk berhenti mencampuri penikmatan hak-hak ekonomi, 

sosial dan budaya. Jadi, hak atas papan dilanggar jika Negara melakukan 

pengusiran/penggusuran. Kewajiban untuk melindungi meminta negara untuk 

mencegah pelanggaran hak oleh pihak ketiga. Jadi jika ada perusahaan atau 

individu swasta yang memberi pekerjanya upah di bawah standar maka negara 

dianggap melanggar hak atas pekerjaan atau hak atas kondisi kerja yang adil 

dan menyenangkan. Kewajiban untuk memenuhi meminta negara untuk 

mengambil langkah-langkah legislative, administrative, hukum, anggaran atau 

langkah-langkah lain yang tepat untuk merealisasikan hak-hak tersebut. Jadi 

kegagalan negara menyediakan layanan kesehatan dasar bagi mereka yang 

memerlukan adalah pelanggaran.

Kewajiban implementasi dan hasil

7.      Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi mengandung 

elemen-elemen kewajiban implementasi dan hasil. Kewajiban implementasi 

meminta Negaara mengambil tindakan yang memiliki perhitungan dan 

rasional dalam merealisasikan penikmatan suatu hak. Misalnya hak atas 

kesehatan. Kewajiban implementasi dapat melibatkan adopsi dan 

implementasi rencana aksi untuk mengurangi kematian ibu melahirkan. 

Kewajiban hasil mengharuskan Negara mencapai target tertentu untuk 

memenuhi standar substantif yang terinci. Terhadap hak atas kesehatan, 

misalnya, kewajiban hasil mengharuskan pengurangan kematian ibu 

melahirkan ke tingkat yang disetujui Konferensi Internasional Kairo mengenai 

Populasi dan Pembangunan 1994 dan Konferensi Perempuan Keempat di 

Beijing pada 1995.



Margin kebebasan

8.      Seperti pada kasus hak-hak sipil dan politik, negara memiliki margin 

kebebasan dalam memilih cara untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya. 

Praktik dan penerapan norma-norma hukum untuk kasus-kasus dan situasi 

kongkrit menurut badan-badan internasional perjanjian internasional maupun 

pengadilan domestik telah membantu mengembangkan estándar minimum 

universal dan pengertian umum mengenai lingkup, sifat dan batasan hak-hak 

ekonomi, sosial dan budaya. Bahwa realisasi hak-hak tersebut hanya dapat 

dicapai secara progresif, seperti halnya hak-hak sipil dan politik, tidak 

mengubah sifat kewajiban hukum negara, yang mewajibkannya mengambil 

langkah-langkah untuk memenuhi hak sesegera mungkin. Dengan demikian, 

beban terletak pada negara untuk menunjukkan kemajuan terukur terhadap 

realisasi penuh hak-hak tersebut. Negara tidak dapat menggunakan ketentuan 

“realisasi progresif” pada pasal 2 Kovenan sebagai preteks untuk tidak 

berusaha memenuhi syarat yang ditetapkan Kovenan. Negara juga tidak dapat 

menggunakan perbedaan latar belakang sosial, agama dan budaya sebagai 

alasan untuk pemenuhan hak-hak yang diakui Kovenan tersebut.

Kewajiban inti minimum

9.      Pelanggaran terhadap Kovenan terjadi jika Negara gagal memenuhi apa yang 

dimaksudkan oleh Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai 

“kewajiban inti minimum untuk menjamin pemenuhan, setidaknya, tingkat 

pokok minimum setiap hak […]. Jadi misalnya, di dalam Negara Pihak ada 

sejumlah signifikan individu yang mengalami kekurangan pangan pokok, atau 

layanan kesehatan dasar, atau papan dan tempat tinggal, atau pendidikan 

paling dasar, maka Negara Pihak prima facie dianggap melanggar Kovenan.” 

Kewajiban inti minimum tersebut berlaku tanpa melihat ketersediaan 

sumberdaya negara yang bersangkutan atau segala macam factor dan 

kesulitannya.

Ketersediaan sumberdaya

10.    Umumnya Negara Pihak dapat memenuhi syarat kewajiban dengan mudah 

dan tanpa implikasi sumberdaya yang signifikan. Sebaliknya ada juga realisasi 



penuh hak-hak yang tergantung pada ketersediaan sumberdaya keuangan dan 

material yang cukup. Namun seperti yang disebutkan pada Prinsip Limburg 

25-28, dan dikonfirmasikan oleh yurisprudensi Komite Hak-hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya, kelangkaan sumberdaya tidak membebaskan Negara Pihak 

dari kewajiban minimum dalam hal implementasi hak-hak asasi ekonomi, 

sosial dan budaya.

Kebijakan negara

11.    Pelanggaran hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya terjadi ketika negara 

menjalankan, baik melalui aksi commission maupun omission, kebijakan atau 

praktik yang sengaja bertentangan atau mengabaikan kewajiban yang 

ditetapkan Kovenan, atau gagal memenuhi standar kewajiban implementasi 

atau hasil. Terlebih lagi, setiap diskriminasi yang atas ras, warna kulit, jenis 

kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pendapat lain, asal 

kebangsaan atau social, kekayaan, tempat lahir atau status lain, dengan tujuan 

untuk mempengaruhi atau meniadakan penikmatan hak-hak asasi ekonomi, 

sosial dan budaya secara setara dianggap sebagai pelanggaran terhadap 

Kovenan.

Diskriminasi gender

12.    Diskriminasi terhadap perempuan terkait dengan hak-hak yang diakui dalam 

Kovenan dipahami dalam standar kesetaraan perempuan menurut Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Standar 

tersebut mengharuskan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap 

perempuan termasuk diskriminasi gender yang timbul akibat status social, 

budaya dan bentuk ketidakberuntungan structural lainnya.

Ketidakmampuan untuk memenuhi syarat

13.    Dalam menentukan tindakan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan Negara 

sehingga menyebabkan pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, 

perlu dibedakan antara ketidakmampuan dengan ketidakmauan memenuhi 

ketentuan kewajiban perjanjiannya. Negara yang menyatakan tidak dapat 

melakukan kewajibannya karena alasan-alasan yang berada di luar kendalinya 

dibebani tugas untuk membuktikan hal itu. Penghentian lembaga pengajaran 



untuk sementara karena gempa bumi misalnya, adalah keadaan di luar kendali 

negara, sedangkan penghapusan skema jaminan keamanan sosial tanpa 

program pengganti yang memadai adalah contoh ketidakmampuan negara 

memenuhi kewajibannya.

Pelanggaran melalui tindakan commission

14.    Pelanggaran hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya dapat terjadi melalui 

tindakan langsung Negara atau entitas lain yang tidak diatur secara serius oleh 

Negara. Contoh-contoh pelanggaran tersebut adalah sbb:

a) Penghapusan atau penundaan legislasi yang diperlukan untuk 

penikmatan berkelanjutan hak-hak ekonomi, sosial, atau budaya yang 

sedang dinikmati;

b) Penyangkalan aktif atas hak-hak tersebut terhadap individu atau 

kelompok, baik melalui legislasi atau pemberlakuan diskriminasi;

c) Dukungan aktif terhadap pihak ketiga yang tidak konsisten dengan hak-

hak asasi ekonomi, sosial dan budaya;

d) Pemberlakuan legislasi atau kebijakan yang pengejawantahannya tidak 

sesuai dengan kewajiban hukum yang terkait hak-hak tersebut, kecuali 

jika dilakukan dengan tujuan dan dampak meningkatkan kesetaraan dan 

memperbaiki realisasi hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya untuk 

kelompok-kelompok rentan;

e) Pelaksanaan langkah retrogresif yang mengurangi penjaminan hak-hak 

tersebut;

f) Penghalangan atau penghentian, yang dilakukan dengan diperhitungkan, 

realisasi progresif hak yang dilindungi oleh Kovenan, kecuali jiak 

Negara bertindak dalam batasan yang diijinkan oleh Kovenan atau 

karena keterbatasan sumberdaya akibat force majeure;

g) Pengurangan atau pengalihan pembelanjaan publik yang mengakibatkan 

ketiadaan penikmatan hak-hak tersebut dan tidak disertai dengan 

langkah yang layak untuk menjamin hak-hak pokok bagi semua rakyat.

Pelanggaran melalui tindakan omission



15.    Pelanggaran hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya juga dapat terjadi 

melalui kegagalan Negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan yang 

berakar dari kewajiban hukum. Contoh dari pelanggaran tersebut adalah:

h) Kegagalan mengambil langkah-langkah tepat yang diperlukan menurut 

Kovenan;

i) Kegagalan untuk mereformasi atau membatalkan legislasi atau kebijakan 

yang pengejawantahannya tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang 

ditetapkan Kovenan;

j) Kegagalan memberlakukan legislasi atau kebijakan yang dirancang 

untuk menjalankan ketentuan-ketentuan Kovenan;

k) Kegagalan mengatur kegiatan individu atau kelompok yang dapat 

mencegah mereka melakukan pelanggaran hak-hak asasi ekonomi, sosial 

dan budaya;

l) Kegagalan menggunakan sumberdaya maksimum yang tersedia untuk 

mencapai realisasi penuh Kovenan;

m) Kegagalan memantau realisasi hak-hak asasi ekonomi, sosial dan 

budaya, termasuk perumusan dan penerapan criteria dan indicator untuk 

menilai tingkat pemenuhan syarat;

n) Kegagalan dalam segera menghilangkan halangan, di mana menjadi 

tugas Negara untuk melakukannya, agar dapat melakukan pemenuhan 

hak segera menurut ketetapan Kovenan;

o) Kegagalan segera mengimplementasi, tanpa ditunda, suatu hak yang 

oleh Kovenan diharuskan segera dipenuhi;

p) Kegagalan memenuhi standar pencapaian minimum yang diterima oleh 

internasional, sementara standar itu masih dalam lingkup kekuasaan 

Negara untuk memenuhinya;

q) Kegagalan Negara untuk memperhatikan kewajiban hukum internasional 

dalam bidang hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya ketika 

memasuki perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara-negara 

lain, organisasi internasional atau perusahaan multilateral.

II. Tanggung jawab terhadap pelanggaran



Tanggung jawab Negara

16.    Pelanggaran yang mengacu pada bagian II secara prinsip merugikan negara 

yang memiliki yurisdiksi tempat pelanggaran terjadi. Konsekuensinya, negara 

harus membuat mekanisme untuk mengoreksi pelanggaran tersebut, termasuk 

dengan pengawasan, penyelidikan, penuntutan dan pemberian kompensasi 

bagi korban. Tindakan oleh pihak di luar aparat negara.

Dominasi asing atau penjajahan

17. Di bawah dominasi asing, Negara tidak dapat disalahkan atas kemunduran hak-

hak asasi ekonomi, sosial dan budaya karena tidak dapat menjalankan kendali 

efektif atas wilayah yang bersangkutan. Hal ini juga berlaku dalam kondisi 

kolonialisme, bentuk-bentuk lain dominasi asing dan pendudukan militer. 

Dominasi kekuasaan atau pendudukan itu sendiri yang bertanggungjawab atas 

pelanggaran hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya. Ada pula keadaan di 

mana Negara bertindak sesuai dengan pelanggaran hak-hak asasi ekonomi, 

sosial dan budaya tersebut.

Tindakan oleh entitas di luar Negara

18. Kewajiban untuk melindungi termasuk tanggung jawab negara untuk 

memastikan entitas swasta atau individu, termasuk perusahaan transnasional, 

agar tidak menyangkal hak-hak ekonomi, sosial dan budaya individu. Negara 

bertanggungjawab atas pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang 

bersumber dari kegagalan menjalankan kewajiban mengendalikan perilaku 

pihak di luar negara yang melanggar tersebut. Tindakan oleh organisasi 

internasional.

Tindakan oleh organisasi internasional

19. Kewajiban negara untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya juga 

termasuk partisipasinya di organisasi internasional di mana negara bertindak 

secara kelompok. Penting bagi negara untuk menggunakan pengaruhnya untuk 

memastikan bahwa pelanggaran tidak terjadi karena program-program atau 

kebijakan-kebijakan organisasi internasional yang diikutinya. Organisasi 

internasional, termasuk organisasi keuangan internasional, perlu mengoreksi 

program dan kebijakannya agar tidak mengakibatkan penyangkalan hak-hak 



ekonomi, sosial dan budaya untuk menghapuskan pelanggaran terhadap hak-hak 

tersebut. Negara anggota organisasi internasional, secara individu atau melalui 

badan yang mengatur, dan secretariat dan organisasi-organisasi non-pemerintah 

harus mendukung dan menggeneralisasikan kecenderungan untuk merevisi 

kebijakan dan program agar menyertakan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, 

terutama jika program dan kebijakan tersebut diterapkan di negara-negara yang 

kekurangan sumberdaya untuk menahan tekanan yang dilakukan organisasi 

internasional dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi hak-hak 

ekonomi, sosial dan budaya.

III. Korban pelanggaran

Individu dan kelompok

20. Dalam hal hak-hak sipil dan politik, baik individu maupun kelompok dapat 

menjadi korban hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya. Beberapa kelompok 

mengalami kerugian yang tidak proporsional, misalnya kelompok yang 

pendapatannya rendah, perempuan, suku asli, penduduk yang dikuasai, pencari 

suaka, pengungsi dan korban penggusuran, kelompok minoritas, lansia, anak-

anak, petani penggarap, penyandang cacat dan tuna wisma.

Sangsi kriminal

21. Korban pelanggaran hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya tidak boleh 

menghadapi sangsi kriminal hanya karena statusnya sebagai korban, misalnya 

melalui hukum yang menganggapnya sebagai kriminal karena tidak mempunyai 

rumah. Sebaliknya, tidak seorang pun dapat dihukum karena memperjuangkan 

hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya-nya.

IV. Pemulihan dan tanggapan lain atas pelanggaran

     Akses ke pemulihan 

22. Orang atau kelompok yang menjadi korban pelanggaran hak-hak asasi ekonomi, 

sosial dan budaya harus memiliki akses ke pemulihan yudisial atau jenis 

pemulihan lain yang tepat pada tingkat nasional dan internasional. 



Perbaikan yang memadai 

23. Semua korban pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya berhak atas 

perbaikan yang memadai, yang mungkin berupa pengembalian benda atau 

restorasi, kompensasi, rehabilitasi dan kepuasan atau jaminan yang tanpa 

pengulangan. 

Tidak ada sangsi resmi atas pelanggaran 

24. Badan peradilan nasional dan badan-badan lain harus memastikan bahwa semua 

keputusan yang dibuat tidak mengakibatkan sangsi resmi pelanggaran kewajiban 

internasional negara yang bersangkutan. Pada tingkat minimum, pemegang 

wewenang peradilan harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan relevan 

dari hukum internasional dan regional sebagai alat bantu untuk menafsirkan 

segala keputusan yang terkait dengan pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan 

budaya.

Lembaga nasional

25. Badan-badan promosi dan pemantauan, misalnya lembaga ombudsman dan 

komisi HAM, harus menangani pelanggaran hak-hak asasi ekonomi, sosial dan 

budaya sama kerasnya dengan ketika menangani pelanggaran hak-hak sipil dan 

politik. 

Penerapan domestik instrumen-instrumen internasional

26. Penggabungan atau penerapan langsung instrumen-instrumen internasional yang 

mengakui hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya dalam aturan hukum 

domestik dapat secara signifikan memperbaiki lingkup dan efektivitas langkah-

langkah pemulihan dan harus didorong dalam semua bidang.

Pengampunan 

27. Negara harus mengembangkan langkah-langkah efektif untuk mencegah 

kemungkinan pengampunan bagi pelanggaran hak-hak asasi ekonomi, sosial 

dan budaya dan untuk menjamin bahwa tidak ada satu pun yang kebal terhadap 

tuntutan tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya.

Peranan profesi hukum

28. Untuk mencapai pemulihan hukum dan pemulihan lain bagi korban pelanggaran 

hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya, pengacara, hakim, juri, professional 



di pengadilan (bar association) dan masyarakat hukum perlu memberi perhatian 

lebih pada pelanggaran ini dalam perjalanan profesionalnya, seperti yang 

direkomendasikan oleh Komisi Internasional Juri di Deklarasi Bangalore dan 

Rencana Aksi 1995.

Pelapor khusus

29. Untuk memperkuat mekanisme internasional untuk pencegahan, peringatan dini, 

pemantauan dan perbaikan atas pelanggaran hak-hak asasi ekonomi, sosial dan 

budaya, Komisi PBB untuk HAM menunjuk pelapor khusus tematik dalam 

bidang ini.

Standar baru

30. Untuk lebih lanjut mengklarifikasi muatan tanggung jawab kewajiban Negara 

untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi ekonomi, sosial 

dan budaya, Negara dan badan-badan internasional yang tepat harus aktif 

mengupayakan adopsi standar-standar baru pada hak-hak asasi ekonomi, sosial 

dan budaya, khususnya hak atas pekerjaan, pangan, papan dan kesehatan.

Protocol opsional

31. Protokol opsional yang disediakan untuk pengaduan individu atau kelompok 

terkait hak-hak yang diakui Kovenan harus diadopsi dan diratifikasi segera, 

tanpa ditunda. Protocol opsional yang diajukan ke Konvensi Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan harus menjamin bahwa 

perhatian yang sama besar juga diberikan pada pelanggaran hak-hak asasi 

ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, harus dipertimbangkan untuk membuat 

draft prosedur pengaduan opsional menurut Konvensi Hak-hak Anak.

Dokumentasi dan pemantauan

32. Melakukan dokumentasi dan pemantauan atas pelanggaran hak-hak asasi 

ekonomi, sosial dan budaya harus dilakukan oleh para pelaku bersangkutan, 

termasuk NGO, pemerintah nasional dan organisasi internasional. Organisasi-

organisasi internasional terkait perlu memberikan dukungan yang diperlukan 

bagi implementasi instrumen-instrumen internasional dalam bidang ini. Mandat 

Komisioner PBB untuk HAM juga memasukkan promosi hak-hak asasi 

ekonomi, sosial dan budaya dan langkah-langkah efektif harus dilakukan dan 



staff serta sumberdaya yang memadai harus mengabdi untuk tujuan ini. Badan-

badan khusus dan organisasi-organisasi internasional lain yang bekerja di 

lingkup ekonomi dan social juga harus menempatkan penekanan yang tepat 

pada hak-hak asasi ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak, dan jika mereka 

belum siap untuk melakukannya, mereka harus memberi kontribusi pada upaya 

menanggapi pelanggaran hak-hak tersebut.
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