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Översättning1

International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights

Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter1

The States Parties to the present Covenant,
Considering that, in accordance with the
principles proclaimed in the Charter of the
United Nations, recognition of the inherent
dignity and of the equal and inalienable rights
of all members of the human family is the
foundation of freedom, justice and peace in the
world,
Recognizing that these rights derive from the
inherent dignity of the human person,
Recognizing that, in accordance with the
Universal Declaration of Human Rights, the
ideal of free human beings enjoying freedom
from fear and want can only be achieved if
conditions are created whereby everyone may
enjoy his economic, social and cultural rights,
as well as his civil and political rights,

Konventionsstaterna,
som anser att, i överensstämmelse med principerna i Förenta nationernas stadga, erkännandet av det inneboende värdet hos alla dem som
tillhör människosläktet och av deras lika och
obestridliga rättigheter utgör grundvalen för
frihet, rättvisa och fred i världen,

Considering the obligation of States under
the Charter of the United Nations to promote
universal respect for, and observance of, human rights and freedoms,
Realizing that the individual, having duties
to other individuals and to the community to
which he belongs, is under a responsibility to
strive for the promotion and observance of the
rights recognized in the present Covenant,
Agree upon the following articles:
PART I
Article 1
1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue
their economic, social and cultural development.
2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources
without prejudice to any obligations arising out
of international economic co-operation, based
upon the principle of mutual beneﬁt, and international law. In no case may a people be de-

1

som erkänner att dessa rättigheter utgår från
det inneboende värdet hos varje människa,
som erkänner att, i överensstämmelse med
den allmänna förklaringen om de mänskliga
rättigheterna, visionen om den fria människan
som åtnjuter frihet från fruktan och nöd endast
kan uppnås om sådana villkor skapas att alla
kan åtnjuta sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter såväl som sina medborgerliga
och politiska rättigheter,
som beaktar staternas skyldighet enligt
Förenta nationernas stadga att främja allmän
respekt för och iakttagande av mänskliga rättigheter och friheter,
som beaktar att varje människa har förpliktelser mot andra människor och mot sitt samhälle och är skyldig att medverka till att rättigheterna i denna konvention främjas och följs,
har kommit överens om följande artiklar.
DEL I
Artikel 1
1. Alla folk har rätt till självbestämmande.
Med stöd av denna rätt får de fritt bestämma
sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.
2. Alla folk får för sina egna syften fritt förfoga över sina egna naturrikedomar och naturtillgångar, men det får inte ske till men för förpliktelser som härrör från det internationella
ekonomiska samarbetet som vilar på principen
om det gemensamma intresset och den interna-

Översättningen är en bearbetning av den i prop 1971:125 intagna texten.
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prived of its own means of subsistence.
3. The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for
the administration of Non-Self-Governing and
Trust Territories, shall promote the realization
of the right of self-determination, and shall
respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.

tionella rätten. Ett folk får inte i något fall berövas sina möjligheter till försörjning.
3. Konventionsstaterna, däribland de stater
som har ansvaret för förvaltning av icke-självstyrande områden och förvaltarskapsområden,
skall medverka till att rätten till självbestämmande förverkligas och skall respektera denna
rätt i överensstämmelse med bestämmelserna i
Förenta nationernas stadga.

PART II
Article 2
1. Each State Party to the present Covenant
undertakes to take steps, individually and
through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the
maximum of its available resources, with a
view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.
2. The States Parties to the present Covenant
undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised
without discrimination of any kind as to race,
colour, sex, language, religion, political or
other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
3. Developing countries, with due regard to
human rights and their national economy, may
determine to what extent they would guarantee
the economic rights recognized in the present
Covenant to non-nationals.

DEL II
Artikel 2
1. Varje konventionsstat åtar sig att genom
egna åtgärder och internationellt bistånd och
samarbete, framför allt på det ekonomiska och
det tekniska området, till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser för att trygga att rättigheterna
i denna konvention gradvis förverkligas i sin
helhet med alla lämpliga medel, i synnerhet genom lagstiftning.

Article 3
The States Parties to the present Covenant
undertake to ensure the equal right of men and
women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights set forth in the present
Covenant.

Artikel 3
Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra
män och kvinnor lika rätt att åtnjuta alla de
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
som omfattas av denna konvention.

Article 4
The States Parties to the present Covenant
recognize that, in the enjoyment of those rights
provided by the State in conformity with the
present Covenant, the State may subject such
rights only to such limitations as are determin-

Artikel 4
Konventionsstaterna erkänner att, när det
gäller åtnjutandet av de rättigheter som tillförsäkrats av staten i enlighet med denna konvention, staten endast får underkasta dessa rättigheter de begränsningar som anges i lag och då

2. Konventionsstaterna åtar sig att garantera
att rättigheterna i denna konvention utövas utan
diskriminering av något slag på grund av ras,
hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social härkomst,
egendom, börd eller ställning i övrigt.
3. Utvecklingsländerna får med tillbörligt
beaktande av de mänskliga rättigheterna och
sin samhällsekonomi bestämma i vilken utsträckning de skall tillförsäkra icke-medborgare de ekonomiska rättigheterna i denna konvention.
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ed by law only in so far as this may be compatible with the nature of these rights and solely
for the purpose of promoting the general welfare in a democratic society.

endast i den utsträckning det är förenligt med
rättigheternas natur och uteslutande i syfte att
främja det allmänna välståndet i ett demokratiskt samhälle.

Article 5
1. Nothing in the present Covenant may be
interpreted as implying for any State, group or
person any right to engage in any activity or to
perform any act aimed at the destruction of any
of the rights or freedoms recognized herein, or
at their limitation to a greater extent than is
provided for in the present Covenant.

Artikel 5
1. Ingen bestämmelse i denna konvention får
tolkas som att den innebär rätt för någon stat,
grupp eller person att ägna sig åt sådan verksamhet eller utföra sådana handlingar som syftar till att tillintetgöra någon av de rättigheter
och friheter som inskrivits i konventionen eller
till att begränsa dem i större utsträckning än
konventionen tillåter.
2. Inga begränsningar eller inskränkningar
skall medges i fråga om grundläggande mänskliga rättigheter som erkänns eller gäller i ett
land med stöd i lag eller annan författning,
överenskommelse eller sedvänja av den anledningen att konventionen inte erkänner dessa
rättigheter eller att den erkänner dem i mindre
utsträckning.

2. No restriction upon or derogation from
any of the fundamental human rights recognized or existing in any country in virtue of law,
conventions, regulations or custom shall be admitted on the pretext that the present Covenant
does not recognize such rights or that it recognizes them to a lesser extent.

PART III
Article 6
1. The States Parties to the present Covenant
recognize the right to work, which includes the
right of everyone to the opportunity to gain his
living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right.
2. The steps to be taken by a State Party to
the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include technical and
vocational guidance and training programmes,
policies and techniques to achieve steady economic, social and cultural development and
full and productive employment under conditions safeguarding fundamental political and
economic freedoms to the individual.

DEL III
Artikel 6
1. Konventionsstaterna erkänner rätten till
arbete, som omfattar rätten för var och en att
kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt
eller antaget arbete, och åtar sig att vidta lämpliga åtgärder för att trygga denna rätt.

Article 7
The States Parties to the present Covenant
recognize the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work
which ensure, in particular:
(a) Remuneration which provides all workers, as a minimum, with:

Artikel 7
Konventionsstaterna erkänner rätten för var
och en att åtnjuta rättvisa och gynnsamma arbetsvillkor, som i synnerhet skall tillgodose
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2. De åtgärder som konventionsstaterna skall
vidta för att till fullo trygga denna rätt skall
omfatta teknisk vägledning och yrkesvägledning samt program, riktlinjer och metoder som
syftar till att trygga en jämn utveckling på det
ekonomiska, sociala och kulturella området
samt full sysselsättning på villkor som garanterar att varje individ åtnjuter de grundläggande
politiska och ekonomiska friheterna.

a) ersättning vilken som ett minimum skall
ge alla arbetstagare

SÖ 1971: 41
(i) Fair wages and equal remuneration for
work of equal value without distinction of
any kind, in particular women being guaranteed conditions of work not inferior to those
enjoyed by men, with equal pay for equal
work;
(ii) A decent living for themselves and
their families in accordance with the provisions of the present Covenant;
(b) Safe and healthy working conditions;
(c) Equal opportunity for everyone to be
promoted in his employment to an appropriate
higher level, subject to no considerations other
than those of seniority and competence;
(d ) Rest, leisure and reasonable limitation of
working hours and periodic holidays with pay,
as well as remuneration for public holidays.
Article 8
1. The States Parties to the present Covenant
undertake to ensure:
(a) The right of everyone to form trade
unions and join the trade union of his choice,
subject only to the rules of the organization
concerned, for the promotion and protection of
his economic and social interests. No restrictions may be placed on the exercise of this right
other than those prescribed by law and which
are necessary in a democratic society in the interests of national security or public order or
for the protection of the rights and freedoms of
others;
(b) The right of trade unions to establish national federations or confederations and the
right of the latter to form or join international
trade-union organizations;
(c) The right of trade unions to function
freely subject to no limitations other than those
prescribed by law and which are necessary in a
democratic society in the interests of national
security or public order or for the protection of
the rights and freedoms of others;
(d) The right to strike, provided that it is
exercised in conformity with the laws of the
particular country.
2. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of
these rights by members of the armed forces or

i) skälig lön och lika ersättning för arbete
av lika värde utan åtskillnad av något slag; i
synnerhet skall kvinnorna tillförsäkras arbetsvillkor som inte är sämre än männens
och erhålla lika lön för lika arbete,
ii) en godtagbar tillvaro för dem själva
och deras familjer enligt bestämmelserna i
denna konvention,
b) trygga och sunda arbetsförhållanden,
c) samma möjligheter för alla att bli befordrade i sitt arbete till en lämplig högre tjänst
utan hänsyn till andra förhållanden än tjänstgöringstid och duglighet,
d) vila, fritid och skälig begränsning av arbetstiden, återkommande betald semester samt
lön på allmänna helgdagar.
Artikel 8
1. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra följande:
a) Rätten för var och en att, i syfte att främja
och tillvarata sina ekonomiska och sociala intressen, bilda fackföreningar tillsammans med
andra och att, om det är förenligt med vederbörande förenings stadgar, ansluta sig till en fackförening efter eget val. Utövandet av denna rättighet får inte underkastas andra inskränkningar än sådana som är lagstadgade och som i
ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med
hänsyn till den nationella säkerheten eller den
allmänna ordningen eller för skyddande av
andras rättigheter och friheter.
b) Rätten för fackföreningar att bilda nationella förbund och rätten för dessa förbund att
bilda eller ansluta sig till internationella fackföreningsorganisationer.
c) Rätten för fackföreningar att fritt utöva sin
verksamhet utan andra inskränkningar än sådana som är lagstadgade och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till
den nationella säkerheten eller den allmänna
ordningen eller för skyddande av andras rättigheter och friheter.
d) Rätten att strejka under förutsättning att
den utövas i enlighet med lagstiftningen i vederbörande stat.
2. Denna artikel skall inte hindra att det för
personer som ingår i de väpnade styrkorna, polismakten eller den statliga förvaltningen lag5
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of the police or of the administration of the
State.
3. Nothing in this article shall authorize
States Parties to the International Labour Organisation Convention of 1948 concerning Freedom of Association and Protection of the Right
to Organize to take legislative measures which
would prejudice, or apply the law in such a
manner as would prejudice, the guarantees provided for in that Convention.

enligt införs inskränkningar i utövandet av
dessa rättigheter.
3. Ingen bestämmelse i denna artikel skall
tillåta en stat som är part i Internationella arbetsorganisationens konvention av år 1948 angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, att stifta lag som inskränker, eller
tillämpa lagen på sätt som inskränker, det genom sagda konvention tillförsäkrade skyddet.

Article 9
The States Parties to the present Covenant
recognize the right of everyone to social security, including social insurance.

Artikel 9
Konventionsstaterna erkänner rätten för var
och en till social trygghet, däribland socialförsäkring.

Article 10
The States Parties to the present Covenant
recognize that:
1. The widest possible protection and assistance should be accorded to the family, which
is the natural and fundamental group unit of
society, particularly for its establishment and
while it is responsible for the care and education of dependent children. Marriage must be
entered into with the free consent of the intending spouses.
2. Special protection should be accorded to
mothers during a reasonable period before and
after childbirth. During such period working
mothers should be accorded paid leave or leave
with adequate social security beneﬁts.
3. Special measures of protection and assistance should be taken on behalf of all children
and young persons without any discrimination
for reasons of parentage or other conditions.
Children and young persons should be protected from economic and social exploitation.
Their employment in work harmful to their
morals or health or dangerous to life or likely
to hamper their normal development should be
punishable by law. States should also set age
limits below which the paid employment of
child labour should be prohibited and
punishable by law.

Artikel 10
Konventionsstaterna erkänner följande:

Article 11
1. The States Parties to the present Covenant
recognize the right of everyone to an adequate

Artikel 11
1. Konventionsstaterna erkänner rätten för
var och en till en tillfredsställande levnadsstan-
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1. Skydd och bistånd bör i största möjliga utsträckning tillförsäkras familjen, som är samhällets naturliga och grundläggande enhet, i
synnerhet vid den tid då familjen bildas och när
den ansvarar för omvårdnad och fostran av
barn som inte är självförsörjande. Äktenskap
får endast ingås med de blivande makarnas fria
samtycke.
2. Mödrar bör åtnjuta särskilt skydd under en
skälig tid före och efter förlossning. Under
denna tid bör yrkesarbetande mödrar åtnjuta
avlönad ledighet eller ledighet med tillräckliga
socialförsäkringsförmåner.
3. Särskilda åtgärder bör vidtas för skydd
och hjälp av alla barn och ungdomar utan diskriminering på grund av härkomst eller andra
förhållanden. Barn och ungdomar bör skyddas
mot ekonomiskt och socialt utnyttjande. Det
bör vara straffbart att utnyttja barn och ungdomar i sådant arbete som är skadligt för deras
moral eller hälsa, utsätter dem för livsfara eller
kan hindra deras normala utveckling. Staterna
bör även fastställa de åldersgränser under vilka
anställning av barn i avlönat arbete bör vara
förbjudet och straffbart i lag.
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standard of living for himself and his family,
including adequate food, clothing and housing,
and to the continuous improvement of living
conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this
right, recognizing to this effect the essential
importance of international cooperation based
on free consent.
2. The States Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental right of everyone to be free from hunger, shall take, individually and through international co-operation,
the measures, including speciﬁc programmes,
which are needed:
(a) To improve methods of production, conservation and distribution of food by making
full use of technical and scientiﬁc knowledge,
by disseminating knowledge of the principles
of nutrition and by developing or reforming
agrarian systems in such a way as to achieve
the most efﬁcient development and utilization
of natural resources;
(b) Taking into account the problems of both
food-importing and food-exporting countries,
to ensure an equitable distribution of world
food supplies in relation to need.

dard för sig och sin familj, däribland tillräckligt
med mat och kläder, och en lämplig bostad
samt till ständigt förbättrade levnadsvillkor.
Konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att denna rätt förverkligas
och erkänner att internationellt samarbete på
frivillig grund är av väsentlig betydelse i detta
sammanhang.
2. Konventionsstaterna erkänner den grundläggande rätten för var och en att vara tryggad
mot hunger och skall var för sig och genom internationellt samarbete vidta nödvändiga åtgärder, innefattande utformning av särskilda program, i följande syften:
a) Att förbättra metoderna för produktion,
lagring och distribution av livsmedel genom att
till fullo dra fördel av teknologiska och vetenskapliga rön genom att sprida kunskap om de
näringsfysiologiska principerna och genom att
utveckla eller förändra metoderna i jordbruket
för att uppnå att naturresurserna används och
tillvaratas på bästa sätt.
b) Att säkerställa en rättvis fördelning av
världens livsmedelstillgångar i förhållande till
behoven med beaktande av både de livsmedelsimporterande och de livsmedelsexporterande
ländernas problem.

Article 12
1. The States Parties to the present Covenant
recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.
2. The steps to be taken by the States Parties
to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for:
(a) The provision for the reduction of the
stillbirth-rate and of infant mortality and for the
healthy development of the child;
(b) The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene;
(c) The prevention, treatment and control of
epidemic, endemic, occupational and other diseases;
(d) The creation of conditions which would
assure to all medical service and medical attention in the event of sickness.

Artikel 12
1. Konventionsstaterna erkänner rätten för
var och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och
psykiska hälsa.
2. De åtgärder som konventionsstaterna skall
vidta för att till fullo tillgodose denna rätt skall
innefatta sådana åtgärder som är nödvändiga
för att
a) minska foster- och spädbarnsdödligheten
och främja barnets sunda utveckling,
b) förbättra alla aspekter av samhällets hälsovård och den industriella hälsovården,
c) förebygga, behandla och bekämpa alla
epidemiska och endemiska sjukdomar, yrkessjukdomar och andra sjukdomar, samt
d) skapa förutsättningar som tillförsäkrar
alla läkarvård och sjukhusvård i händelse av
sjukdom.
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Article 13
1. The States Parties to the present Covenant
recognize the right of everyone to education.
They agree that education shall be directed to
the full development of the human personality
and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree that
education shall enable all persons to participate
effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all
nations and all racial, ethnic or religious
groups, and further the activities of the United
Nations for the maintenance of peace.
2. The States Parties to the present Covenant
recognize that, with a view to achieving the full
realization of this right:
(a) Primary education shall be compulsory
and available free to all;
(b) Secondary education in its different
forms, including technical and vocational secondary education, shall be made generally
available and accessible to all by every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education;
(c) Higher education shall be made equally
accessible to all, on the basis of capacity, by
every appropriate means, and in particular by
the progressive introduction of free education;
(d) Fundamental education shall be encouraged or intensiﬁed as far as possible for those
persons who have not received or completed
the whole period of their primary education;
(e) The development of a system of schools
at all levels shall be actively pursued, an adequate fellowship system shall be established,
and the material conditions of teaching staff
shall be continuously improved.
3. The States Parties to the present Covenant
undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to
choose for their children schools, other than
those established by the public authorities,
which conform to such minimum educational
standards as may be laid down or approved by
the State and to ensure the religious and moral
education of their children in conformity with
their own convictions.
4. No part of this article shall be construed
so as to interfere with the liberty of individuals
8

Artikel 13
1. Konventionsstaterna erkänner rätten för
var och en till utbildning. De är överens om att
utbildningen skall syfta till att till fullo utveckla människans personlighet och insikten om
dess värde och att stärka respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Konventionsstaterna är vidare överens om att var
och en genom utbildning skall kunna delta effektivt i ett fritt samhälle och främja förståelse,
tolerans och vänskap mellan alla nationer och
alla rasgrupper, etniska grupper och religiösa
grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för att bevara freden.
2. För att till fullo säkerställa denna rätt erkänner konventionsstaterna följande:
a) Grundskoleutbildning skall vara obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla.
b) Utbildning över grundskolestadiet i olika
former, däribland teknisk utbildning och yrkesutbildning, skall tillhandahållas och göras tillgänglig för var och en genom alla lämpliga åtgärder och särskilt genom att gradvis göras
kostnadsfri.
c) Högre utbildning skall göras lika tillgänglig för alla som har fallenhet för sådan utbildning genom alla lämpliga åtgärder och särskilt
genom att gradvis göras kostnadsfri.
d) Grundläggande utbildning skall så långt
möjligt uppmuntras och intensiﬁeras för dem
som inte har genomgått eller avslutat grundskoleutbildning.
e) Utvecklingen av ett system med skolor på
alla stadier skall aktivt genomföras, ett ändamålsenligt stipendiesystem skall införas och lärarnas materiella villkor skall fortlöpande förbättras.
3. Konventionsstaterna åtar sig att respektera
föräldrarnas, eller i förekommande fall förmyndarnas, frihet att välja andra skolor för sina
barn än de som har inrättats av offentlig myndighet, om de följer det som staten kan ha föreskrivit eller antagit som minimistandard, samt
deras frihet att trygga en religiös och moralisk
uppfostran för sina barn som är förenlig med
deras egen övertygelse.
4. Ingen bestämmelse i denna artikel skall
tolkas som att den inskränker en fysisk eller ju-
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and bodies to establish and direct educational
institutions, subject always to the observance
of the principles set forth in paragraph I of this
article and to the requirement that the education given in such institutions shall conform to
such minimum standards as may be laid down
by the State.

ridisk persons rätt att grunda och driva utbildningsanstalter, under förutsättning att principerna i punkt 1 ovan respekteras och att utbildningen där är förenlig med den minimistandard
som staten bestämt.
Artikel 14

Article 14
Each State Party to the present Covenant
which, at the time of becoming a Party, has not
been able to secure in its metropolitan territory
or other territories under its jurisdiction compulsory primary education, free of charge,
undertakes, within two years, to work out and
adopt a detailed plan of action for the progressive implementation, within a reasonable
number of years, to be ﬁxed in the plan, of the
principle of compulsory education free of
charge for all.

Varje konventionsstat som, när den blir bunden av konventionen, ännu inte har kunnat införa obligatorisk och kostnadsfri grundskoleutbildning inom sitt territorium eller inom
territorier som faller inom dess jurisdiktion,
åtar sig att inom två år utforma och anta en detaljerad plan över åtgärder som är nödvändiga
för att gradvis under en skälig tidsperiod som
anges i planen genomföra fullständig tillämpning av principen om obligatorisk och kostnadsfri grundskoleutbildning för alla.

Article 15
1. The States Parties to the present Covenant
recognize the right of everyone:
(a) To take part in cultural life;
(b) To enjoy the beneﬁts of scientiﬁc progress and its applications;
(c) To beneﬁt from the protection of the moral and material interests resulting from any
scientiﬁc, literary or artistic production of
which he is the author.
2. The steps to be taken by the States Parties
to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for the conservation, the development and
the diffusion of science and culture.
3. The States Parties to the present Covenant
undertake to respect the freedom indispensable
for scientiﬁc research and creative activity.
4. The States Parties to the present Covenant
recognize the beneﬁts to be derived from the
encouragement and development of international contacts and co-operation in the scientiﬁc
and cultural ﬁelds.

Artikel 15
1. Konventionsstaterna erkänner rätten för
var och en att
a) delta i kulturlivet,
b) ta del av vetenskapliga framsteg och deras
tillämpning,
c) åtnjuta det skydd för ideella och materiella intressen som härrör från vetenskaplig, litterär och konstnärlig framställning som han eller
hon är upphovsman till.
2. Konventionsstaternas åtgärder för att till
fullo trygga denna rätt skall innefatta de nödvändiga åtgärderna för att bibehålla, utveckla
och sprida vetenskap och kultur.

PART IV
Article 16
1. The States Parties to the present Covenant
undertake to submit in conformity with this

DEL IV
Artikel 16
1. Konventionsstaterna åtar sig att i enlighet
med bestämmelserna i denna del av konventio-

3. Konventionsstaterna åtar sig att respektera
den frihet som är nödvändig för vetenskaplig
forskning och skapande verksamhet.
4. Konventionsstaterna erkänner de fördelar
som följer av att det internationella samarbetet
och de internationella förbindelserna på vetenskapens och kulturens områden uppmuntras
och utvecklas.
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part of the Covenant reports on the measures
which they have adopted and the progress
made in achieving the observance of the rights
recognized herein.
2. (a) All reports shall be submitted to the
Secretary-General of the United Nations, who
shall transmit copies to the Economic and Social Council for consideration in accordance
with the provisions of the present Covenant.
(b) The Secretary-General of the United Nations shall also transmit to the specialized
agencies copies of the reports, or any relevant
parts therefrom, from States Parties to the present Covenant which are also members of these
specialized agencies in so far as these reports,
or parts therefrom, relate to any matters which
fall within the responsibilities of the said agencies in accordance with their constitutional instruments.

nen avge rapport om de åtgärder som har vidtagits och de framsteg som har gjorts för att trygga att de rättigheter som omfattas av konventionen respekteras.
2. a) Alla rapporter skall tillställas Förenta
nationernas generalsekreterare, som skall delge
Ekonomiska och sociala rådet kopia av dem för
granskning enligt konventionens bestämmelser.

Article 17
1. The States Parties to the present Covenant
shall furnish their reports in stages, in accordance with a programme to be established by
the Economic and Social Council within one
year of the entry into force of the present Covenant after consultation with the States Parties
and the specialized agencies concerned.
2. Reports may indicate factors and difﬁculties affecting the degree of fulﬁlment of obligations under the present Covenant.
3. Where relevant information has previously been furnished to the United Nations or to
any specialized agency by any State Party to
the present Covenant, it will not be necessary
to reproduce that information, but a precise
reference to the information so furnished will
sufﬁce.

Artikel 17
1. Konventionsstaterna skall avge sina rapporter etappvis enligt ett program som skall
fastställas av Ekonomiska och sociala rådet
efter samråd med konventionsstaterna och de
berörda fackorganen inom ett år efter denna
konventions ikraftträdande.

Article 18
Pursuant to its responsibilities under the
Charter of the United Nations in the ﬁeld of human rights and fundamental freedoms, the Economic and Social Council may make arrangements with the specialized agencies in respect
of their reporting to it on the progress made in
achieving the observance of the provisions of
the present Covenant falling within the scope
of their activities. These reports may include

Artikel 18
I enlighet med sitt ansvar i Förenta nationernas stadga inom området för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna kan
Ekonomiska och sociala rådet avtala med fackorganen om deras rapportering till rådet om de
framsteg som gjorts i fråga om efterlevnaden
av de bestämmelser i konventionen som faller
inom ramen för deras verksamhet. Dessa rapporter kan innehålla en närmare redogörelse för
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b) Förenta nationernas generalsekreterare
skall även delge fackorganen kopior av rapporter, eller relevanta delar av dem, som avgivits
av konventionsstater som även är medlemmar
av fackorganen i fråga, i den mån dessa texter
berör frågor som faller inom vederbörande
fackorgans sakområde enligt fackorganets stadga.

2. I rapporterna kan anges de omständigheter
och svårigheter som har förhindrat ett fullständigt uppfyllande av åtagandena i konventionen.
3. I det fall en konventionsstat redan har
meddelat Förenta nationerna eller ett fackorgan
de avsedda upplysningarna, behöver de inte
upprepas, utan det räcker med en noggrann
hänvisning till dem.
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particulars of decisions and recommendations
on such implementation adopted by their competent organs.

beslut och rekommendationer av de behöriga
instanserna inom fackorganen som avser efterlevnaden.

Article 19
The Economic and Social Council may
transmit to the Commission on Human Rights
for study and general recommendation or, as
appropriate, for information the reports concerning human rights submitted by States in
accordance with articles 16 and 17, and those
concerning human rights submitted by the specialized agencies in accordance with article 18.

Artikel 19
Ekonomiska och sociala rådet får tillställa
kommissionen för de mänskliga rättigheterna
de rapporter om mänskliga rättigheter som staterna har avgivit enligt artiklarna 16 och 17 och
fackorganens rapporter i samma ämne i enlighet med artikel 18 för kommissionens granskning och rekommendation eller endast för information i förekommande fall.

Article 20
The States Parties to the present Covenant
and the specialized agencies concerned may
submit comments to the Economic and Social
Council on any general recommendation under
article 19 or reference to such general recommendation in any report of the Commission on
Human Rights or any documentation referred
to therein.

Artikel 20
Konventionsstaterna och de berörda fackorganen får delge Ekonomiska och sociala rådet
kommentarer till de allmänna rekommendationer som rådet har lämnat enligt artikel 19 eller
till hänvisningar till sådana rekommendationer
i en rapport från kommissionen för de mänskliga rättigheterna eller i en handling som anges i
den.

Article 21
The Economic and Social Council may submit from time to time to the General Assembly
reports with recommendations of a general nature and a summary of the information received
from the States Parties to the present Covenant
and the specialized agencies on the measures
taken and the progress made in achieving general observance of the rights recognized in the
present Covenant.

Artikel 21
Ekonomiska och sociala rådet får från tid till
annan delge generalförsamlingen rapporter
med allmänna rekommendationer och en sammanfattning av upplysningar från konventionsstaterna och fackorganen om åtgärder som
har vidtagits och framsteg som har gjorts med
avseende på respekten för de rättigheter som
omfattas av konventionen.

Article 22
The Economic and Social Council may
bring to the attention of other organs of the
United Nations, their subsidiary organs and
specialized agencies concerned with furnishing
technical assistance any matters arising out of
the reports referred to in this part of the present
Covenant which may assist such bodies in deciding, each within its ﬁeld of competence, on
the advisability of international measures likely
to contribute to the effective progressive implementation of the present Covenant.

Artikel 22
Ekonomiska och sociala rådet får underrätta
Förenta nationernas övriga organ och deras underlydande organ samt de fackorgan som ägnar
sig åt tekniskt bistånd om alla frågor som berörs av de rapporter som avses i denna del av
konventionen och som kan vara till hjälp för
dessa organ när de inom sina respektive sakområden fattar beslut om lämpligheten av internationella åtgärder som är ägnade att bidra
till ett effektivt, gradvist genomförande av bestämmelserna i denna konvention.
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Article 23
The States Parties to the present Covenant
agree that international action for the achievement of the rights recognized in the present
Covenant includes such methods as the conclusion of conventions, the adoption of recommendations, the furnishing of technical assistance and the holding of regional meetings
and technical meetings for the purpose of consultation and study organized in conjunction
with the Governments concerned.

Artikel 23
Konventionsstaterna är överens om att de internationella åtgärder som vidtas för att trygga
genomförandet av rättigheterna i denna konvention främst skall innefatta att konventioner
skall slutas, rekommendationer antas, tekniskt
bistånd lämnas samt regionala och tekniska
möten hållas, som skall vara avsedda för samråd och studier och anordnas i samarbete med
de berörda regeringarna.

Article 24
Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the provisions of the
Charter of the United Nations and of the
constitutions of the specialized agencies which
deﬁne the respective responsibilities of the
various organs of the United Nations and of the
specialized agencies in regard to the matters
dealt with in the present Covenant.

Artikel 24
Ingen bestämmelse i denna konvention skall
tolkas som en inskränkning av bestämmelserna
i Förenta nationernas stadga och fackorganens
stadgor i de delar dessa instrument anger det
ansvar som Förenta nationernas olika organ
och fackorgan har med avseende på de frågor
som behandlas i denna konvention.

Article 25
Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the inherent right of all
peoples to enjoy and utilize fully and freely
their natural wealth and resources.

Artikel 25
Ingen bestämmelse i denna konvention skall
tolkas som en inskränkning av alla folks inneboende rätt att till fullo och utan begränsning
dra fördel av och utnyttja sina naturrikedomar
och naturtillgångar.

PART V
Article 26
1. The present Covenant is open for signature by any State Member of the United Nations
or member of any of its specialized agencies,
by any State Party to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State
which has been invited by the General Assembly of the United Nations to become a party to
the present Covenant.
2. The present Covenant is subject to ratiﬁcation. Instruments of ratiﬁcation shall be
deposited with the Secretary-General of the
United Nations.
3. The present Covenant shall be open to
accession by any State referred to in paragraph
1 of this article.
4. Accession shall be effected by the deposit
of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

DEL V
Artikel 26
1. Denna konvention skall stå öppen för undertecknande av stater som är medlemmar av
Förenta nationerna eller av något av dess fackorgan, av stater som är anslutna till Internationella domstolens stadga samt av alla andra stater som av Förenta nationernas generalförsamling har inbjudits att ansluta sig till konventionen.
2. Denna konvention skall ratiﬁceras och ratiﬁkationsinstrumenten deponeras hos Förenta
nationernas generalsekreterare.
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3. Denna konvention skall stå öppen för anslutning av de stater som avses i punkt 1 ovan.
4. Anslutning skall ske genom deponering av
ett anslutningsinstrument hos Förenta nationernas generalsekreterare.
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5. The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which have signed
the present Covenant or acceded to it of the
deposit of each instrument of ratiﬁcation or
accession.

5. Förenta nationernas generalsekreterare
skall underrätta alla stater som har undertecknat denna konvention eller anslutit sig till den
om deponering av varje ratiﬁkations- eller anslutningsinstrument.

Article 27
1. The present Covenant shall enter into
force three months after the date of the deposit
with the Secretary-General of the United Nations of the thirty-ﬁfth instrument of ratiﬁcation or instrument of accession.
2. For each State ratifying the present Covenant or acceding to it after the deposit of the
thirty-ﬁfth instrument of ratiﬁcation or instrument of accession, the present Covenant shall
enter into force three months after the date of
the deposit of its own instrument of ratiﬁcation
or instrument of accession.

Artikel 27
1. Denna konvention träder i kraft tre månader efter dagen för deponeringen hos Förenta
nationernas generalsekreterare av det trettiofemte ratiﬁkations- eller anslutningsinstrumentet.
2. För en stat som ratiﬁcerar eller ansluter
sig till denna konvention efter deponeringen av
det trettiofemte ratiﬁkations- eller anslutningsinstrumentet, träder konventionen i kraft tre
månader efter det att dess eget ratiﬁkationseller anslutningsinstrument deponerades.

Article 28
The provisions of the present Covenant shall
extend to all parts of federal States without any
limitations or exceptions.

Artikel 28
Bestämmelserna i denna konvention skall
utan begränsningar eller undantag av något
slag gälla i alla delar av förbundsstater.

Article 29
1. Any State Party to the present Covenant
may propose an amendment and ﬁle it with the
Secretary-General of the United Nations. The
Secretary-General shall thereupon communicate any proposed amendments to the States Parties to the present Covenant with a request that
they notify him whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and voting upon the proposals. In the
event that at least one third of the States Parties
favours such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the
auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of the States Parties present and voting at the conference shall
be submitted to the General Assembly of the
United Nations for approval.
2. Amendments shall come into force when
they have been approved by the General Assembly of the United Nations and accepted by
a two-thirds majority of the States Parties to the
present Covenant in accordance with their respective constitutional processes.

Artikel 29
1. Konventionsstaterna får föreslå ändringar
i konventionen. Texten till ändringsförslagen
skall överlämnas till Förenta nationernas generalsekreterare. Generalsekreteraren skall sedan
översända ändringsförslagen till konventionsstaterna med en begäran att de underrättar
denne om huruvida de tillstyrker att en konferens av stater sammankallas för att ta ställning
till och rösta om förslagen. Om minst en tredjedel av staterna tillstyrker en sådan konferens,
skall generalsekreteraren sammankalla konferensen i Förenta nationernas regi. Förslag till
ändringar som antagits av en majoritet av de
vid konferensen närvarande och röstande staterna skall underställas Förenta nationernas generalförsamling för godkännande.
2. Ändringar träder i kraft när de godkänts
av Förenta nationernas generalförsamling och
antagits med två tredjedels majoritet av konventionsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.
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3. When amendments come into force they
shall be binding on those States Parties which
have accepted them, other States Parties still
being bound by the provisions of the present
Covenant and any earlier amendment which
they have accepted.

3. När ändringar träder i kraft, skall de vara
bindande för de stater som antagit dem, medan
övriga stater fortfarande är bundna av bestämmelserna i denna konvention och eventuella tidigare ändringar som de antagit.

Article 30
Irrespective of the notiﬁcations made under
article 26, paragraph 5, the Secretary-General
of the United Nations shall inform all States
referred to in paragraph I of the same article of
the following particulars:
(a) Signatures, ratiﬁcations and accessions
under article 26;
(b) The date of the entry into force of the
present Covenant under article 27 and the date
of the entry into force of any amendments
under article 29.

Artikel 30
Utöver de underrättelser som anges i artikel
26.5 skall Förenta nationernas generalsekreterare underrätta alla de stater som avses i artikel
26.1 om följande:

Article 31
1. The present Covenant, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish
texts are equally authentic, shall be deposited
in the archives of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United
Nations shall transmit certiﬁed copies of the
present Covenant to all States referred to in
article 26.

Artikel 31
1. Denna konvention, vars engelska, franska,
kinesiska, ryska och spanska texter är lika giltiga, skall deponeras i Förenta nationernas arkiv.
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a) alla undertecknanden, ratiﬁkationer och
anslutningar enligt artikel 26,
b) dag för ikraftträdande av denna konvention enligt artikel 27 samt dag för ikraftträdande av varje ändring enligt artikel 29.

2. Förenta nationernas generalsekreterare
skall delge de stater som avses i artikel 26 bestyrkta avskrifter av denna konvention.

Edita Norstedts Tryckeri, Stockholm 2006

