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Global Greens adalah partai Hijau dan gerakan politik

jaringan internasional
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Pembukaan
Kami, sebagai warga planet ini dan anggota Global Greens,

Bersatu dalam kepedulian, bahwa kita bergantung pada vitalitas, keragaman, dan
keindahan Bumi, dan bahwa adalah tanggung jawab kita untuk mewariskannya, tidak
berkurang atau bahkan ditingkatkan, kepada generasi berikutnya

Menyadari bahwa pola produksi dan konsumsi manusia yang dominan, berdasarkan
dogma pertumbuhan ekonomi di atas segalanya, dan penggunaan sumber daya alam
yang berlebihan serta boros tanpa mempertimbangkan daya dukung bumi,
menyebabkan kerusakan lingkungan yang ekstrem dan kepunahan spesies secara
besar-besaran.

Mengakui bahwa ketidakadilan, rasisme, kemiskinan, kebodohan, korupsi, kejahatan
dan kekerasan, konflik bersenjata, dan mencari keuntungan maksimal dalam jangka
pendek menyebabkan semakin meluasnya penderitaan manusia

Menerima bahwa negara-negara maju dalam mengejar tujuan ekonomi dan politik
mereka telah berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan dan martabat
manusia

Memahami bahwa banyak orang dan bangsa di dunia telah dimiskinkan oleh
penjajahan dan eksploitasi selama berabad-abad, menciptakan hutang ekologis yang
harus dibayar oleh negara-negara kaya kepada mereka yang telah dimiskinkan

Berkomitmen untuk memperkecil kesenjangan antara kaya danmiskin dan membangun
kewarganegaraan berdasarkan persamaan hak bagi semua individu di semua bidang
kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya

Menyadari bahwa tanpa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, maka demokrasi
sejati tidak dapat dicapai

Peduli terhadap martabat kemanusiaan dan nilai warisan budaya

Mengakui hak-hak masyarakat adat dan kontribusi mereka terhadap warisan bersama,
serta hak-hak semua minoritas dan masyarakat tertindas atas budaya, agama,
kehidupan ekonomi dan budaya mereka

Meyakini bahwa kerja sama dan bukan persaingan merupakan prasyarat untuk
memastikan jaminan hak asasi manusia seperti makanan bergizi, tempat tinggal yang
nyaman, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja yang adil, kebebasan berbicara, udara
bersih, air minum, dan lingkungan alam yang murni.

Menyadari bahwa lingkungan tidak memandang perbatasan antar negara

Membangun Deklarasi Pertemuan Global Hijau di Rio pada tahun 1992
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Menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam sikap, nilai, dan cara orang
berproduksi dan hidup

Menyatakan bahwa era milenium baru memberikan titik yang menentukan untuk
memulai transformasi tersebut

Memutuskan untuk mempromosikan konsep keberlanjutan yang komprehensif.

● Melindungi dan memulihkan integritas ekosistem Bumi, dengan secara khusus
memerhatikan keanekaragaman hayati dan proses alami yang menopang
kehidupan

● Mengakui keterkaitan semua proses ekologi, sosial, dan ekonomi

● Menyeimbangkan kepentingan individu dengan kebaikan Bersama

● Menyelaraskan kebebasan dengan tanggung jawab

● Menyambut keragaman dalam kesatuan

● Merekonsiliasi tujuan jangka pendek dengan tujuan jangka Panjang

● Memastikan bahwa generasi mendatang memiliki hak yang sama dengan
generasi sekarang untuk mendapatkan manfaat alam dan budaya

Menegaskan tanggung jawab kita satu sama lain, terhadap komunitas kehidupan yang
lebih besar, dan generasi mendatang

Berkomitmen sebagai partai Hijau dan gerakan politik dari seluruh dunia untuk
menerapkan prinsip-prinsip yang saling terkait ini dan untuk menciptakan kemitraan
global untuk mendukung dalam memenuhi prinsip-prinsip tersebut.
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Prinsip

Kebijakan Greens Global didasarkan pada prinsip-prinsip

Kearifan Ekologis
Kami mengakui bahwa manusia adalah bagian dari alam, dan kami menghormati
nilai-nilai khusus dari semua bentuk kehidupan, termasuk spesies non-manusia.

Kami mengakui kearifan masyarakat adat di dunia, sebagai pemelihara bumi dan
sumber dayanya.

Kami mengakui bahwa masyarakat manusia bergantung pada sumber daya ekologis
planet ini, dan harus memastikan integritas ekosistem dan melestarikan
keanekaragaman hayati serta ketahanan sistem pendukung kehidupan.

Ini membutuhkan

● Bahwa kita belajar untuk hidup dalam batas ekologis dan sumber daya planet ini

● Bahwa kita melindungi kehidupan hewan dan tumbuhan, dan kehidupan itu
sendiri yang ditopang oleh unsur-unsur alam: bumi, air, udara, dan matahari

● Di mana pengetahuan terbatas, bahwa kita harus bertindak hati-hati, untuk
mengamankan sumber daya planet yang terus melimpah untuk generasi
sekarang dan mendatang.

Keadilan Sosial
Kami menegaskan bahwa terwujudnya kunci keadilan sosial adalah pemerataan
sumber daya sosial dan alam, baik secara lokal maupun global, untuk memenuhi
kebutuhan dasar manusia tanpa syarat, dan untuk memastikan bahwa semua warga
negara memiliki kesempatan penuh untuk pengembangan pribadi dan sosial.

Kami menyatakan bahwa tidak ada keadilan sosial tanpa keadilan lingkungan, dan tidak
ada keadilan lingkungan tanpa keadilan sosial.

Ini membutuhkan

● Organisasi dunia yang adil dan ekonomi dunia yang stabil yang akan
memperkecil jurang yang semakin lebar antara kaya dan miskin, baik di dalam
maupun antar negara; menyeimbangkan aliran sumber daya dari Selatan ke
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Utara, dan mengangkat beban utang negara-negara miskin yang menghambat
perkembangan mereka.

● Pemberantasan kemiskinan, sebagai keharusan etis, sosial, ekonomi, dan
ekologis

● Mengentaskan buta huruf

● Visi baru kewarganegaraan yang dibangun di atas persamaan hak untuk semua
individu tanpa memandang jenis kelamin, ras, usia, agama, kelas, etnis atau asal
negara, orientasi seksual, kecacatan, kekayaan, atau kesehatan

Demokrasi Partisipatif
Kami memperjuangkan demokrasi di mana semua warga negara memiliki hak untuk
mengekspresikan pandangan mereka, dan dapat berpartisipasi secara langsung dalam
keputusan lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik yang memengaruhi kehidupan
mereka; sehingga kekuasaan dan tanggung jawab terkonsentrasi di komunitas lokal dan
regional, dan hanya dilimpahkan jika penting ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Ini membutuhkan

● Pemberdayaan individu melalui akses ke semua informasi relevan yang
diperlukan untuk setiap keputusan, dan akses ke pendidikan untuk
memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi

● Meruntuhkan ketidaksetaraan kekayaan dan kekuasaan yang menghambat
partisipasi

● Membangun institusi akar rumput yang memungkinkan pengambilan keputusan
secara langsung pada tingkat yang tepat oleh mereka yang terkena dampak,
berdasarkan sistem yang mendorong keaktifan sipil, aksi sukarela, dan tanggung
jawab masyarakat

● Dukungan kuat untuk memberikan suara kepada kaum muda melalui mendidik,
mendorong, dan membantu keterlibatan kaum muda dalam setiap aspek
kehidupan politik termasuk partisipasi mereka dalam semua badan pengambilan
keputusan.

● Bahwa semua wakil terpilih berkomitmen terhadap prinsip-prinsip transparansi,
kebenaran, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

● Bahwa semua sistem pemilu transparan dan demokratis, dan bahwa ini
ditegakkan oleh hukum.

● Bahwa di semua sistem pemilu, setiap orang dewasa memiliki hak suara yang
sama
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● Bahwa semua sistem pemilu didasarkan pada perwakilan proporsional, dan
semua pemilu didanai publik dengan batasan ketat, dan transparansi penuh,
sumbangan perusahaan dan swasta.

● Bahwa semua warga negara berhak menjadi anggota partai politik pilihan
mereka dalam sistem multi-partai

Non-Kekerasan
Kami menyatakan komitmen kami terhadap antikekerasan dan berjuang untuk budaya
perdamaian dan kerja sama antar negara, di dalam masyarakat, dan antar individu,
sebagai dasar keamanan global.

Kami percaya bahwa keamanan tidak harus mengandalkan kekuatan militer. tetapi
kerjasama, pembangunan ekonomi dan sosial yang sehat, keamanan lingkungan, dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ini membutuhkan

● Konsep keamanan global yang komprehensif, yang mengutamakan aspek konflik
sosial, ekonomi, ekologi, psikologis, dan budaya, daripada konsep yang terutama
didasarkan pada keseimbangan kekuatan militer

● Sistem keamanan global yang mampu mencegah, mengelola, dan menyelesaikan
konflik

● Menyingkirkan penyebab perang dengan memahami dan menghormati budaya
lain, memberantas rasisme, mempromosikan kebebasan dan demokrasi, dan
mengakhiri kemiskinan global

● Melakukan perlucutan senjata secara umum dan lengkap termasuk perjanjian
internasional untuk memastikan larangan lengkap dan definitive untuk senjata
nuklir, biologi, dan kimia, ranjau anti-personil, dan senjata depleted uranium

● Memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi global
manajemen konflik dan pemeliharaan perdamaian

● Mengejar kode etik yang ketat tentang ekspor senjata ke negara-negara di mana
hak asasi manusia dilanggar.

Keberlanjutan
Kami menyadari terbatasnya ruang lingkup untuk perluasan material masyarakat
manusia di dalam biosfer, dan kebutuhan untuk menjaga keanekaragaman hayati
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melalui penggunaan sumber daya terbarukan secara berkelanjutan, dan penggunaan
sumber daya tak terbarukan secara bertanggung jawab.

Kami percaya bahwa untuk mencapai keberlanjutan, dan untuk memenuhi kebutuhan
generasi sekarang dan mendatang dengan sumber daya bumi yang terbatas,
pertumbuhan konsumsi global, populasi, dan ketidaksetaraan material yang
berkelanjutan harus dihentikan dan dikembalikan.

Kami menyadari bahwa keberlanjutan tidak akan mungkin terjadi selama kemiskinan
masih ada.

Ini membutuhkan
● Memastikan bahwa orang kaya membatasi konsumsi mereka agar orang miskin

bisa mendapatkan bagian sumber daya bumi  yang adil

● Mendefinisikan ulang konsep kekayaan, untuk fokus pada kualitas hidup
daripada kapasitas untuk konsumsi berlebihan

● Menciptakan ekonomi dunia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semua,
bukan keserakahan segelintir orang; dan memungkinkan mereka yang hidup saat
ini untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, tanpa membahayakan
kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka

● Menghilangkan penyebab pertumbuhan penduduk dengan memastikan
keamanan ekonomi, dan menyediakan akses ke pendidikan dasar dan kesehatan,
untuk semua; memberi pria dan wanita kontrol yang lebih besar atas kesuburan
mereka

● Mendefinisikan ulang peran dan tanggung jawab perusahaan trans-nasional
untuk mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

● Menerapkan peraturan keuangan, serta pengaturan, arus spekulatif

● Memastikan bahwa harga pasar barang dan jasa sepenuhnya memasukkan
biaya lingkungan dari produksi dan konsumsinya

● Mencapai efisiensi sumber daya dan energi yang lebih besar serta
pengembangan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan

● Mendorong kemandirian lokal hingga tingkat praktis terbesar untuk menciptakan
komunitas yang bermanfaat dan memuaskan

● Mengakui peran kunci budaya pemuda dan mendorong etika keberlanjutan
dalam budaya itu.
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Menghargai Keberagaman
Kami menghormati keragaman budaya, bahasa, etnis, seksual, agama, dan spiritual
dalam konteks tanggung jawab individu terhadap semua makhluk.

Kami membela hak semua orang, tanpa diskriminasi, atas lingkungan yang mendukung
martabat, kesehatan tubuh, dan kesejahteraan spiritual mereka

Kami mempromosikan pembangunan hubungan yang saling menghormati, positif, dan
bertanggung jawab lintas garis divisi dalam semangat masyarakat multi-budaya.

Ini membutuhkan

● Pengakuan hak masyarakat adat atas sarana dasar kelangsungan hidup mereka,
baik ekonomi maupun budaya, termasuk hak atas tanah dan penentuan nasib
sendiri; dan pengakuan atas kontribusi mereka terhadap warisan bersama
budaya nasional dan global

● Pengakuan hak-hak etnis minoritas untuk mengembangkan budaya, agama, dan
bahasa mereka tanpa diskriminasi, dan atas partisipasi hukum, sosial, dan
budaya secara penuh dalam proses demokrasi

● Pengakuan dan penghormatan terhadap minoritas seksual

● Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di semua bidang kehidupan sosial,
ekonomi, politik, dan budaya

● Keterlibatan signifikan budaya pemuda sebagai kontribusi berharga bagi visi
Hijau kami, dan pengakuan bahwa kaum muda memiliki kebutuhan dan cara
berekspresi yang berbeda
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