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  Third, the role of CSOs is the main topic this thesis highly encourage 
future studies be conducted on. In chapters four and five, this research showed two 
mobilization strategies of CSOs which is firstly to protect people’s rights from being 
violated and secondly to strengthen human rights institutions. Chapter four provides 
evidence on how CSOs help end human rights violations in the extrajudicial killing 
cases in the Philippines by applying the boomerang theory of Keck and Sikkink. 
From this chapter’s finding, it can be argued that CSOs work in the boomerang 
dynamic could help the government of the Philippines slow down the War on Drugs 
policy. Thus, this thesis suggests that future research should further study and apply 
this theory for other human rights violation cases which have occurred or will 
occur in other member states of ASEAN in the future such as the Rohingya crisis in 
Myanmar. This study will be a major supporting argument to guarantee that CSOs 
work is very important in helping to end human rights violations. 
  Fourth, chapter five contributes evidence on CSO mobilization in terms 
of strengthening existing human rights institutions like the AICHR to establish a 
regional human rights court. Thus, future research, on one hand, can be conducted 
to support this contribution by providing additional empirical analysis collected 
from future evidence. On the other hand, future research can be conducted to argue 
against this contribution by showing evidence that mobilizations of CSOs, both by 
themselves and in cooperation with the AICHR, are not effective to complete the 
idea of establishing a regional human rights court in ASEAN. Accordingly, future 
research can determine other ways to establish a regional human rights court.    
  Finally, future research could delve more deeply into the issue of what a 
regional human rights court in ASEAN should look like and how to best design 
a court. On this point, the model of the European, Inter-American, and African 
human rights systems should be an example in every detail to ascertain what are 
advantages and drawbacks of such systems. Another interesting research topic is 
how to achieve compliance of ASEAN member states in signing and ratifying a 
new regional human rights convention which will subject them to the jurisdiction 
of a regional human rights court. 

_______________________________________

 

Appendix 

 

Summary in English
The idea of this thesis started from the fact that human rights violations, such as 
the Rohingya crisis in Myanmar and the alleged massive extrajudicial killings 
of drug dealers in the Philippines since June 2016 in Rodrigo Duterte’s regime, 
have been occurring in the member states of the Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN) for a decade. But, the existing human rights instruments could 
not provide proper remedies against such abuses. The existing regional human 
rights institution—the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights 
(AICHR) is not independent from member states’ powers and does not have 
protective mandates to deal with human rights violations. It is not even competent 
to receive complaints. Also, the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) does 
not include provisions on how human rights can be protected with a legally binding 
effect when they are violated, and how victims can be compensated after having 
suffered from human rights abuses. This led to the main focus of this research 
which aims to point out that ASEAN must develop its regional human rights 
protection system, have a legally binding convention, and in particular establish a 
regional human rights court.
 The outcome and findings in chapter 2 support the argument that 
ASEAN really needs a new effective regional human rights institution. The 
existing National Human Rights Institutions (NHRIs) in ASEAN member 
states are insufficient to protect human rights, especially if the perpetrators are 
governments or state leaders. The two NHRIs of the Philippines (the CHRP) 
and Thailand (the NHRCT) chosen as a case study show that they share the same 
core mandates to receive complaints of human rights violations, to investigate 
them, and to try to solve the cases through mediation, recommendation of 
remedial measures to the concerned parties, and through referral to legal 
channels. However, the impact of governments’ actions, which are not pro-
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human rights, have been an important hindrance to performances of both the 
CHRP and NHRCT.
 These impacts caused by state leaders and/or governments make both 
NHRIs unable to perform their mandates properly. This gives justification to the 
aim of this research of finding a way to establish a strong regional human rights 
protection institution because the NHRIs as domestic institutions cannot effectively 
deal with human rights violations caused by state leaders and/or governments. A 
regional human rights court is thus needed to be a judicial institution to legally 
deal with such perpetrators and provide proper compensation for people who have 
suffered from human rights violations caused by state actors. 
 Chapter 3 thereby provides the outcome by shifting the focus to the AICHR, 
a regional human rights institution. The chapter is particularly concerned with the 
conception of the AICHR and the reason why ASEAN established its regional 
human rights institution. It argues that regional human rights institutions are very 
important and highly needed as agents of a regional organization. It illustrates 
the step-by-step process of development of the AICHR which. The process was 
started by CSOs who, as a Working Group, helped to draft the legal framework 
for the AICHR and proposed such draft to ASEAN. This research points out that 
ASEAN needs to learn from the past as well which can be helpful for the future 
developments in establishing a regional human rights court.
 This thesis provides an application of the principal-agent theory to make 
a clear argument that when an integration of member states in the form of an 
organization—in this case ASEAN (as the principal) cannot deal with human 
rights issues, it needs a regional human rights organization—the AICHR to be 
an agent to handle all human rights issues. All of the endeavors pursued to create 
the AICHR attest to ASEAN’s willingness to have an agent focusing on human 
rights, otherwise they would not have tried to establish it. Furthermore, the agents 
like the AICHR still try to expand their protection roles overtime beyond a strict 
principle-agent relationship with the signatory states through the actions of its 
representatives, and it seems to be tacitly accepted by the member states. An 
example is the enactment of a legal instrument which obliges all member states to 
criminalize certain acts and establishes measures to protect victims of trafficking 

issues: the ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women 
and Children (ACTIP) 2015, of which the AICHR was the key actor in the process 
of drafting. 
 Next, chapter 4 shifts the focus to show another important actor which 
can deal with human rights violations and pave the way for the establishment of 
a more effective human rights institution. This thesis supports that civil society 
organizations (CSOs) are indispensable for the effective functioning of human 
rights protection in ASEAN. The case study based on the human rights violations 
associated with the extrajudicial killing of drug dealers and users in President 
Duterte’s regime is used again to show evidence for supporting the chapter’s 
argument. The outcome here is that in application of the Boomerang Model of 
Keck and Sikkink, CSOs are the key actor of the dynamic of norm diffusions. 
They possess significant data, evidences and information of human rights abuses, 
and find allies to strengthen their networks. They then utilize the knowledge and 
allies they have at hand to request an end to human rights violations as well as to 
resort to other powerful international organizations to pressure violating states to 
bring an end to human rights violations.
 It is thus argued that CSOs’ work in the Boomerang Model is powerful. 
There have been many impacts to the Philippines after CSOs spread information 
and submitted their claims to the United the Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) and the International Criminal Court (ICC). Firstly, Duterte ordered 
police to end all extrajudicial killings after a year of the campaign. Secondly, with 
respect to economic support and diplomatic ties, the USA, Europe, and some Asian 
countries had stopped funding the Philippines in many projects and the diplomatic 
relations between the Philippines and such countries reduced. Finally, the ICC 
prosecution declared open a preliminary examination on human rights cases in the 
Philippines. Although at present the Philippines has withdrawn its membership 
of the Rome Statute of the ICC, but the violations are still under examination, 
the withdrawal does not affect the ICC’s jurisdiction because the violations were 
committed during the time the Philippines was still a party.  
 Last but not least, with respect to chapter 5, the outcomes here testify that 
the mobilization of CSOs is imperative not only towards helping to end human 
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rights violations previously mentioned, but CSOs can also help strengthen and 
develop human rights institutions. They can work together with the AICHR to 
strengthen the human rights protection system, and finally to help establish a 
regional human rights court in ASEAN. In the cases of persecution of the Rohingya 
people in Myanmar and alleged extrajudicial killing of drug dealers and users in 
the Philippines, this research found that CSOs called for a strengthened AICHR to 
play a role on such cases. They reached out to the UN and pressured member states. 
CSOs often organize platforms which observe and collect grassroots information 
and call for the establishment of a regional human rights court. They provide 
financial support to victims of extrajudicial killing cases and work towards the 
relief of the Rohingya crisis. 
 Another finding of chapter 5 is that not only have CSOs been struggling to 
strengthen the human rights protection system in ASEAN, but the representatives 
of the AICHR have also started interacting and working with CSOs as well. 
Some representatives, such as those from Indonesia and Malaysia, have always 
demonstrated their desire to strengthen the human rights protection system and 
eventually establish a human rights court and constantly pursued many actions 
to help mitigate human rights violations in the Rohingya and extrajudicial killing 
cases. Some representatives, such as those from Malaysia, have strongly believed 
in the cause of and tried to make further progress on establishing a regional human 
rights court in this region. The final finding here is that some representatives even 
worked closely together with CSOs and launched statements which try to pressure 
violating states to stop such violation. Overtime, the AICHR’s representatives 
use CSOs to supplement their powers and help put pressure on member states’ 
governments since they are not able to do so directly because of their status which 
is not independent from the ASEAN member states.  
 Therefore, in light of the central research question: “How can ASEAN 
establish an effective human rights protection system especially a regional human 
rights court to deal with human rights violations?” the outcomes have led this 
thesis to proposes that to establish a regional human rights court in ASEAN, 
ASEAN member states must be pressured. This can be achieved by the powerful 
collaboration between the various actors studied in this thesis. First, the AICHR, 

NHRIs, and CSOs can pressure ASEAN, both in their individual capacities and 
as a trifecta. Second, the AICHR, NHRIs, and CSOs can, both in their individual 
and collaborative capacities, request assistance and collaborate with external 
actors, such as other regional organizations and other international organizations 
to pressure ASEAN.
 With an end goal to pressuring ASEAN into establishing a regional human 
rights court, the various ways of collaborating include helping each other collect 
data, conduct research and draft a new human rights convention which lays out the 
blueprint for a human rights court. The role of CSOs is to be the key actors to work 
on the ground, and support NHRIs and the AICHR. NHRIs and the AICHR must 
in reciprocity accept CSOs status by setting up an agreement or official application 
for CSOs. 
 The role of the AICHR is to face with member states in every step such 
as monthly meetings, or often influence and make member states believe in 
establishing a court. The AICHR as an intergovernmental organization is in the 
position to directly face with ASEAN member states as a whole to propose a 
draft of convention to propose the plan of establishing a court to ASEAN member 
states and also pressure them to put this plan in the annual ASEAN Ministers 
Meeting agenda. The AICHR can pressure ASEAN member states to amend its 
ToR to be a legally binding document which is a precursor to the establishment of 
a court in the future. 
 The AICHR, NHRIs, and CSOs need to have a strategy to positively 
communicate with the external organizations whereby such organizations can also 
pressure ASEAN member states to agree with the idea of establishing a court. Such 
pressure can be in the form of economic and diplomatic sanctions. Assistance can 
be requested to international organizations such as the UN, and other regional 
organizations such as the EU, the Americas or even capable countries in the Asia-
Pacific region like Australia and Japan who can support and get involved in the 
process of establishing a court. The role of those external peers is to support the 
AICHR, NHRIs, and CSOs by providing researchers, knowledge, budget, and 
useful facilities by which they can brainstorm to set up the initial draft of new 
convention and be ready to assist upon requests of the AICHR, NHRIs, and CSOs. 
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 In sum, this research suggests the steps of strengthening human 
rights protection system in ASEAN ranging from (1) information sharing, (2) 
consultation, (3) pressure, and (4) joint decision making. CSOs are important in 
the first step as they are crucial to information sharing as norm diffusion to spread 
the message that human rights in the region will be better protected with a new 
regional institution. Next, CSOs, NHRIs, and the AICHR will be involved in the 
consultation process whereby they can discuss all information and subsequently 
strategize further steps to be taken. 
 Then, NHRIs, and the AICHR who work closely with the governments 
can put pressure to them. For the consultation and pressure steps, the international 
community like the UN, EU, and OAS can step up more support by sharing their 
experiences. Finally, in the joint decision-making process, this step will be made by 
the ASEAN meetings in which the AICHR is the possible actor to join and discuss 
with governments. The AICHR can demonstrate the work and collaboration which 
occurred in the previous steps to ASEAN and urge its member states to accept the 
idea of strengthening human rights protection system which can pave the way 
to establishing a regional human rights court. It is through this cooperation of 
NHRIs, the AICHR, and CSOs that ASEAN member states can be steered towards 
a path of a strengthened and effective human rights protection system.

_______________________________________

Samenvatting

Het idee voor deze dissertatie kwam voort uit het gegeven dat al meer dan 10 
jaar  mensenrechten geschonden worden in lidstaten van de Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN), zoals de Rohingya crisis in Myanmar en 
buitengerechtelijke moorden van criminelen in de Filipijnen onder Rodrigo 
Duterte’s regime sinds 2016. De bestaande instrumenten ter bescherming van de 
mensenrechten hebben zulke gebeurtenissen niet kunnen stoppen. Het regionale 
instituut voor mensenrechten - de ASEAN Intergovernmental Commission on 
Human Rights (AICHR) is niet onafhankelijk van de macht van deelstaten en 
heeft geen beschermend mandaat om de overtredingen te bestrijden. Het is zelfs 
niet in staat om klachten te ontvangen. Tevens bevat de ASEAN Human Rights 
Declaration (AHRD) geen wettelijke bepalingen hoe mensenrechten juridisch 
kunnen worden beschermd in het geval van schendingen, en hoe slachtoffers van 
schendingen kunnen worden gecompenseerd. Dit heeft geleid tot het belangrijkste 
aandachtspunt van dit onderzoek, namelijk het onder de aandacht brengen dat 
de ASEAN een regionaal systeem dient te ontwikkelen ter bescherming van de 
mensenrechten, een juridisch bindend verdrag dient te ondertekenen, en in het 
bijzonder een regionaal hof voor de rechten van de mens dient te stichten.

De uitkomst en bevindingen van het tweede hoofdstuk ondersteunen het argument 
dat de ASEAN dringend een effectief regionaal instituut nodig heeft ten behoeve 
van de rechten van de mens. De bestaande National Human Rights Institutions 
(NHRI’s) in de ASEAN lidstaten zijn ontoereikend om de mensenrechten te 
beschermen, met name wanneer die geschonden worden door overheden of 
staatshoofden. Twee NHRI’s, die van de Filipijnen (de CHRP) en die van 
Thailand (de NHRCT), zijn gekozen voor een case study om aan te tonen dat 
ze het zelfde kernmandaat delen om klachten over mensenrechtenschendingen 
te ontvangen, te onderzoeken en op te lossen middels bemiddeling, middels het 
aanraden van corrigerende maatregelen aan de betrokken partijen, en middels 
het doorverwijzen naar juriste bijstand. De impact van nationale maatregelen die 
vaak niet pro-mensenrechten zijn, vormen een belangrijke belemmering van het 
optreden van zowel de CHRP als de NHRCT. Door de impact van staatshoofden 
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en/of overheden zijn beide NHRI’s niet in staat om hun mandaat ongehinderd uit 
te voeren. Hierdoor is het doel van dit onderzoek gegrond om een manier te vinden 
om een sterk regionaal instituut te vestigen ter bescherming van de rechten van de 
mens, aangezien de NHRI’s, als binnenlands instituut, niet effectief schendingen 
van mensenrechten door hun staatshoofd/overheid kunnen bestrijden. Een 
regionaal hof is om die reden noodzakelijk als gerechtelijke instantie om daders te 
vervolgen en om compensatie toe te kennen aan slachtoffers die geleden hebben 
onder schendingen  van mensenrechten door overheden.

Hoofdstuk 3 levert een oplossing door de aandacht te richten op de AICHR, 
een regionaal mensenrechteninstituut. Dit hoofdstuk gaat hoofdzakelijk 
over de oprichting van de AICHR en de reden waarom de ASEAN een 
regionaal mensenrechteninstituut heeft opgericht. Het betoogt dat regionale 
mensenrechteninstituten van groot belang zijn en noodzakelijk zijn als agenten van 
regionale organisaties. Het ontwikkelingsproces van de AICHR, geïnitieerd door 
CSO’s die, als werkgroep, het voorstel voor het juridische kader van de AICHR 
hebben helpen opstellen en hebben voorgesteld aan de ASEAN, wordt stap voor 
stap beschreven. Het onderzoek toont aan dat de ASEAN lering kan trekken uit het 
verleden voor toekomstige ontwikkelingen om een regionaal hof voor de rechten 
van de mens te kunnen vestigen.

Deze dissertatie levert een toepassing van de principaal-agent theorie om te 
beargumenteren dat wanneer lidstaten in de vorm van een organisatie - in dit geval 
de ASEAN (als de principaal) - niet in staat zijn mensenrechten problematiek te 
behandelen, een regionale mensenrechtenorganisatie nodig is - de AICHR als agent 
- om deze problematiek wel te kunnen behandelen. Alle inspanningen om de AICHR 
op te richten getuigen van de bereidheid van de ASEAN om een agent te hebben op 
het gebied van mensenrechten, anders zou deze immers niet zijn opgericht. Voorts 
trachten agenten als de AICHR hun beschermende rol uit te breiden om voorbij 
te gaan aan de strikte principaal-agent relatie met de ondertekenende lidstaten - 
hetgeen stilzwijgend wordt geaccepteerd door de lidstaten. Een voorbeeld is de 
bekrachtiging van een juridisch instrument dat alle lidstaten verplicht om bepaalde 
handelingen strafbaar te stellen en maatregelen vast te stellen ter bescherming 
van slachtoffers van mensenhandel, namelijk de ASEAN Convention against 

Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) 2015, waarbij 
de AICHR een sleutelrol speelde in het opstellen van voorstel.

In hoofdstuk 4 verschuift de aandacht naar een andere belangrijke actor die een rol 
kan spelen bij het behandelen van schendingen van mensenrechten en die de weg 
vrij kan maken voor de oprichting van een effectiever mensenrechteninstituut. 
Deze dissertatie onderschrijft de gedachte dat Civil Society Organisations 
(CSO’s) onmisbaar zijn voor het effectief laten functioneren van de 
mensenrechtenbescherming in de ASEAN. De case study om deze stelling te 
beargumenteren is gebaseerd op de schendingen van mensenrechten geassocieerd 
met de buitengerechtelijke moorden van drug dealers en gebruikers onder 
het regime van President Duterte. De uitkomst is dat, in de toepassing van het 
Boomerang Model van Keck en Sikkink, de CSO’s een sleutelrol spelen in de 
verspreiding van regels. Ze beschikken over noemenswaardige data, bewijs van 
en informatie over schendingen van mensenrechten, en vinden bondgenoten ter 
versterking van hun netwerk. Vervolgens gebruiken ze hun kennis en bondgenoten 
om te vragen om de schendingen van mensenrechten te staken en om zich te richten 
tot machtige internationale organisaties om druk uit te oefenen op overtredende 
staten. Zodoende wordt beargumenteerd dat het werk van CSO’s in het Boomerang 
Model zeer krachtig is. Er is op diverse manieren impact geweest op de Filipijnen 
nadat CSO’s informatie hebben verspreid en claims hebben ingediend bij de United 
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en het International Criminal 
Court (ICC). Ten eerste heeft Duterte, een jaar nadat de campagne begon, de 
politie opgedragen een eind te maken aan alle buitengerechtelijke executies. Ten 
tweede, met betrekking tot economische steun en diplomatieke banden hebben 
de Verenigde Staten, Europa en enkele Aziatische landen hun economische steun 
aan de Filipijnen voor diverse projecten stopgezet en de diplomatieke relaties 
danig gereduceerd. Als laatste heeft de aanklager van het ICC een voorbereidend 
onderzoek geopend naar de mensenrechten situatie op de Filipijnen. Hoewel 
vandaag de dag de Filipijnen hun lidmaatschap van het Statuut van Rome van de 
ICC hebben ingetrokken is het onderzoek naar de schendingen nog gaande. Het 
intrekken heeft namelijk geen invloed op de bevoegdheid van het ICC aangezien 
de schendingen plaats vonden in de periode dat de Filipijnen nog lid waren.
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Tot slot tonen de bevindingen in hoofdstuk 5 aan dat het mobiliseren van CSO’s 
niet alleen noodzakelijk is om the helpen om de schendingen van mensenrechten 
een halt toe te roepen, de CSO’s helpen tevens mensenrechtenorganisaties te 
ontwikkelen en te versterken. Ze kunnen samenwerken met het AICHR om het 
beschermingssysteem van mensenrechten te versterken, en kunnen bijdragen bij 
de vestiging van een regionaal hof ten behoeve van de rechten van de mens in de 
ASEAN. Zowel in het geval van de vervolging van de Rohingya in Myanmar als 
in het geval van de vermeende buitengerechtelijke vervolging van drug dealers en 
gebruikers in de Filipijnen toont dit onderzoek aan dat CSO’s hebben opgeroepen 
voor een versterkte rol van de AICHR. Ze hebben de zaken bij de UN onder de 
aandacht gebracht en hebben druk uitgeoefend op de lidstaten. Vaak organiseren 
CSO’s platforms ter observatie en om informatie in te winnen, maar ook om de 
de noodzaak van een regionaal hof te benadrukken. Ze leveren financiële steun 
aan de nabestaanden van buitengerechtelijke executies en leveren actief hulp ten 
behoeve van de Rohingya crisis.

Een andere bevinding van hoofdstuk 5 is dat niet alleen CSO’s moeite hebben 
om het systeem ter bescherming van de rechten van de mens van de ESEAN 
te verstevigen, de afgevaardigden van de AICHR zijn ook met CSO’s gaan 
samenwerken. Sommige afgevaardigden, zoals die van Indonesië en Maleisië, 
hebben altijd hun wens kenbaar gemaakt om het beschermingssysteem te helpen 
verstevigen en om uiteindelijk een hof te helpen vestigen. Tevens hebben ze 
continu diverse acties ondernomen om de mensenrechtenschendingen te helpen 
verminderen, zowel in de Royingha crisis als in de eerder genoemde situatie op de 
Filipijnen. Sommige afgevaardigden, zoals die van Maleisië, geloven sterk in het 
doel van een regionaal hof voor de rechten van de mens en dragen waar mogelijk 
bij aan de vestiging daarvan in de regio. De laatste bevinding is dat sommige 
afgevaardigden zelfs nauw samenwerkten met CSO’s en duidelijke stellingen 
hebben verkondigd aan overtredende lidstaten om de schendingen een halt toe te 
roepen. De afgevaardigden van de AICHR gebruiken de CSO’s om hun macht uit 
te breiden en om druk uit te oefenen op overheden van lidstaten, aangezien ze daar 
geen directe mogelijkheid toe hebben omdat hun status niet onafhankelijk is van 
ASEAN lidstaten.

Om die reden, gezien de centrale vraag van dit onderzoek: “Hoe kan de ASEAN 
een effectief systeem ter bescherming van de mensenrechten vestigen, met name 
een regionaal hof voor de rechten van de mens om schendingen van mensenrechten 
te behandelen?” heeft de uitkomst van deze dissertatie geleid dat lidstaten van 
de ASEAN onder druk moeten worden gezet om een regionaal hof voor de 
rechten van de mens op te richten. Dit kan worden bereikt middels een krachtige 
samenwerking tussen diverse actoren die in dit onderzoek aan bod zijn gekomen. 
Ten eerste kunnen de AICHR, NHRI’s en CSO’s, zowel individueel als collectief, 
druk uitoefenen op de ASEAN. Ten tweede kunnen de AICHR, NHRI’s en CSO’s, 
eveneens zowel individueel als collectief, assistentie vragen van externe actoren 
zoals andere regionale en internationale organisaties om druk te zetten op de 
ASEAN. Met als einddoel de druk op de ASEAN op te voeren om een regionaal 
hof voor de rechten van de mens op te richten zijn er diverse manieren om samen 
te werken, zoals data verzameling, onderzoek en het opstellen van een nieuw 
verdrag dat als blauwdruk kan dienen voor een hof voor de rechten van de mens. 
De sleutelrol van de CSO’s is om een vinger aan de pols te houden en de NHRI’s en 
de AICHR te steunen waar mogelijk. Dat betekent ook de NHRI’s en de AICHR in 
ruil de status van de CSO’s erkennen door een officiële overeenkomst op te zetten 
ter acceptatie van de CSO’s en hun werkzaamheden.

De rol van de AICHR is om de lidstaten in maandelijkse bijeenkomsten stap voor 
stap mee te nemen richting de oprichting van een regionaal hof en om invloed uit 
te oefenen om lidstaten van het belang van een regionaal hof te overtuigen. De 
AICHR, als intergouvernementele organisatie, is in staat om alle lidstaten van de 
ASEAN direct te confronteren om een ontwerp voor te stellen om een regionaal 
hof op te richten, en om dit voorstel op te laten nemen in agenda van de jaarlijkse 
ASEAN Ministers Meeting. De AICHR kan druk uitoefenen op lidstaten van de 
ASEAN om de ToR aan te laten passen naar een wettelijk vastgelegd document 
dat als voorbereiding kan dienen voor de oprichting van een regionaal  hof voor de 
rechten van de mens in de toekomst.

De AICHR, NHRI’s en CSO’s moeten een strategie hebben om constructief te 
communiceren met externe organisaties die eveneens druk kunnen uitoefenen 
op lidstaten van de ASEAN om ze te overtuigen van het idee om een regionaal 
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hof te vestigen. Deze druk kan bestaan uit economische of diplomatieke sancties. 
Assistentie kan worden aangevraagd bij internationale organisaties zoals de UN 
en andere organisaties als de EU, de America’s of landen in de Asia-Pacific regio, 
zoals Japan en Australie, die in staat zijn te ondersteunen of betrokken te raken 
in het proces om een regionaal hof te vestigen. De rol van externe actoren is om 
de AICHR, de NHRI’s en CSO’s te steunen door onderzoek, kennis, budget en 
faciliteiten ter beschikking te stellen. Dit kan vervolgens gebruikt worden om te 
brainstormen om een eerste versie van een verdrag op te stellen. Tevens kunnen 
externe actoren de AICHR, de NHRI’s en CSO’s assisteren wanneer daar om 
gevraagd wordt.

Samenvattend stelt dit onderzoek een versterking van het beschermingssysteem 
van de rechten van de mens van de ASEAN voor in 4 stappen, (1) het delen van 
informatie, (2) consultatie, (3) druk, en (4) gedeelde besluitvorming. CSO’s zijn 
belangrijk in de eerste stap vanwege hun cruciale rol voor het delen van informatie 
en het verspreiden van het idee dat de bescherming van mensenrechten in de 
regio gebaat is bij een nieuw regionaal instituut. Vervolgens zijn de CSO’s, de 
NHRI’s en de AICHR betrokken bij het consultatieproces waarbij informatie 
en discussie bijdragen aan het bepalen van een strategie voor vervolgstappen. 
Daarna kunnen de NHRI’s en AICHR druk uitoefenen op overheden waarmee ze 
samenwerken. Voor consult en het uitoefenen van druk kunnen ook internationale 
organisaties, zoals de UN, de EU en de OAS kennis en ervaring bijdragen en steun 
leveren. Tot slot, in een proces met gedeelde besluitvorming zal deze vierde stap 
plaatsvinden gedurende de ASEAN bijeenkomsten waarbij de AICHR mogelijke 
kan aansluiten en met overheden kan discussiëren. De AICHR kan de resultaten 
en de samenwerking tonen van de drie voorgaande stappen aan de ASEAN en 
aandringen bij de lidstaten om het idee voor een versterkt beschermingssysteem van 
de mensenrechten te accepteren, hetgeen de weg kan vrijmaken voor het oprichten 
van een regionaal hof voor de rechten van de mens. Het is door de samenwerking 
tussen de NHRI’s, de AICHR en de CSO’s mogelijk dat lidstaten van de ASEAN 
gestuurd worden richting een versterkt en effectief beschermingssysteem ten 
behoeve van de rechten van de mens.
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