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Piagam PBB dan instrumen HAM internasional
“induk” menetapkan pelarangan diskriminasi
terhadap
p kelompok
p orangg tertentu karena ras,
warna (kulit), jenis kelamin, bahasa, agama
pandangan politik, pandangan lain, rumpun
asall sosial,
i l hak
h k milik,
ilik status kelahiran,
k l hi
atau
status lain.
Diskriminasi
k
b
bertentangan
d
dengan
k
konsep
HAM
untuk semua dan mengakibatkan pengurangan,
penghalangan pembatasan,
penghalangan,
pembatasan atau
ata pencabutan
pencab tan
HAM
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Golongan/kelompok orang dengan latar
belakang tersebut di ataslah yang rentan
terhadap
p diskriminasi yyangg berakibat p
pada
pengurangan, penghalangan, pembatasan, atau
pencabutan HAM mereka.
Karena kerentanan golongan atau kelompok
orang demikian terhadap kemungkinan
pengurangan, penghalangan,
h l
pembatasan,
b
ata
pencabutan HAM mereka maka kepada mereka
perl secara khusus
perlu
kh s s dilindungi.
dilind ngi
Perlindungan:
** Sistem PBB
** Sistem instrumen internasional

•

•

•

Istilah “kelompok
p rentan” ((vulnerable g
group(s)
p( ) )
bukan istilah yuridis, melainkan istilah yang
digunakan untuk merujuk golongan/kelompok
orang tertentu, yang karena
k
l
latar
b l k
belakang
tertentunya, terhadapkan pada kemungkinan
pengurangan penghalangan,
pengurangan,
penghalangan pembatasan,
pembatasan atau
pencabutan HAM mereka, lebih daripada orang
lain umumnya.
umumnya
Faktor kerentanan:
M h lihat
Mohon
lih t para 7‐8
7 8 (h.
(h 4‐5)
4 5)
Orang yang dapat digolongkan pada “kelompok
rentan”
Mohon lihat para 9 (h. 5‐6) )

•

Sistem p
perlindungan
g internasional kelompok
p
rentan:
** Sistem PBB
*** Alat kelengkapan PBB
*** Badan‐badan bawahan alat
kelengkapan PBB
*** Lembaga atau satuan yang dibentuk
oleh badan bawahan alat kelengkapan
PBB (pelapor khusus tematis/negara,
kelompok kerja,
kerja wakil khusus)
(Mohon lihat para 12‐15
12 15 (h.
(h 6‐8)
6 8)

** Sistem instrumen internasional
*** Tidak mengikat secara hukum (“soft
law(s)
( ) ) (deklarasi,
(
, resolusi,, p
prinsip‐
p
prinsip, dsb)
g
secara hukum (p
(perjanjian,
j j ,
*** Mengikat
konvensi, kovenan, protokol, dsb),
termasuk badan pemantau
pelaksanaannya (treaty‐body/bodies)
(Mohon lihat para 16‐18 (h. 8‐9)

•

Pembuatan intrumen internasional perlindungan
kelompok rentan:
** Diprakarsai oleh PBB
( h lihat
(Mohon
l h para 14 (c)
( ) h.
h 9‐13))
** Diprakarsai oleh ILO
(Mohon lihat para 20, h. 13)
** Diprakarsai oleh UNESCO
(Mohon lihat para 21, h. 13‐14)
** Bukan instrumen HAM per se tetapi bertujuan
dan bermateri muatan p
perlindungan
g kelompok
p
rentan tertentu, i.c. perempuan dan anak:
Dua Protokol Palermo 2000
(Mohon lihat para 22, h. 14)

• SIMPU
SIMPULAN
AN
(M h lihat
(Mohon
lih t para
23, h. 14
14‐16)
16)
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