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I УВОДНИ И МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП
1. Формулисање проблема истраживања
Економска, социјална и културна права су интегрални дио система људских права.
Поштовање и заштита људских права је један од основних циљева међународне
заједнице, па тако и у Босни и Херцеговини (БиХ). Предност се даје дефиницијама
економских, социјалних и културних права из Међународног пакта о
економским,социјалним и културним правима (Међународни пакт о ЕСК права),
над дефиницијама из Европске социјалне повеље, иако би се у контексту БиХ као
чланице Вијећа Европе очекивало да ефективније дејство имају обавезе из Европске
социјалне повеље, првенствено из разлога што је БиХ овој Повељи приступила тек
у октобру 2008. године.
„Нема сумње да су заштита и остварење људских права и основних слобода темељ
сваког модерног друштва и државе... Исто тако, остварење и заштита људских права
и основних слобода представља претпоставку за реализацију демократије као
врховног принципа правне државе... Потпуна заштита права и слобода, истовремено,
представља забрану сваке врсте дискриминације међу људима, односно њихову
једнакост пред законом, тј. у остваривању њихових права и слобода.“1
У оквиру сваког појединачног права пажња ће се посветити приступу одређених
рањивих група уживању тог права. Oвај рад о економским, социјалним и културним
правима у БиХ, представљaће анализу једног од показатеља воље државе да осигура
уживање ових права свим особама које се налазе на њеној територији или под њеном
јурисдикцијом.
У погледу осигуравања економских, социјалних и културних права тзв. транзиција
не би требала бити изговор, зато што је су послије рата у БиХ домаћа власт и
међународна заједница уложила огроман рад и средства ради демократизације и
обнове земље.
Поред увода у општа питања теорије људских права и мјеста економских,
социјалних и културних права у оквиру система, рад ће бити усмјерен на општи
међународни оквир заштите – Међународни пакт о економским, социјалним и
културним правима , али и постојеће механизме имплементације и заштите на нивоу
БиХ. Питања права на рад, слободе синдикалног дјеловања и удруживања, права на
социјалну сигурност, права на храну, здравље, образовање и права на учествовање у
културном животу, који својом природом и нивом заштите биће обрађени на
ентитетским нивоима: РС и ФБиХ.
Поред увода у општа питања теорије људских права и мјеста економских,
социјалних и културних права у оквиру тог система, овај рад је усмјерен на општи
међународни оквир заштите – Међународни пакт о економским, социјалним и
1
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