KEBIJAKAN LINGKUNGAN
PEMBUKAAN
Lingkungan alam mencakup semua makhluk hidup dan tidak hidup, dan interaksi dari semua spesies
hidup, iklim, cuaca, dan sumber daya alam yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia dan
aktivitas ekonomi. Lingkungan terancam karena laju penurunan alam yang belum pernah terjadi
sebelumnya dalam sejarah manusia, sementara perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia telah
menjadi ancaman terbesar bagi dunia kita. Iklim bumi memanas lebih cepat daripada titik manapun
dalam 65 juta tahun terakhir dan aktivitas manusia adalah penyebabnya. Kesehatan ekosistem
menurun jauh lebih cepat dari pembersihan lahan, perusakan habitat, dan polusi yang menyebabkan
kepunahan spesies besar ke-6 dalam sejarah bumi. Situasi ini menjadi kekhawatiran terberat karena
setiap orang dan kehidupan di planet akan terpengaruh oleh perubahan dari kemampuan ekosistem
ntuk mendukung kehidupan. Kesehatan lautan, yang sejauh ini merupakan penyerap karbon terbesar
di bumi, juga terancam karena pemanasan, pengasaman dan deoksigenasi. Banyak ekosistem dan
jasa ekosistem global sepertinya akan runtuh. Oleh karena itu, tindakan lokal, nasional, regional dan
global yang mendesak dan berkelanjutan dibutuhkan untuk memastikan lingkungan masa depan yang
aman. Makanan yang kita makan, udara yang kita hirup, air yang kita minum dan iklim yang
membuat planet kita dapat ditinggali, semuanya berasal dari alam.
VISI
Visi Greens adalah untuk membangun masyarakat yang hidup dengan bijak dalam batas ekologi dan
sumberdaya dari planet. Visinya adalah untuk mendukung pendekatan holistik pada keadilan dengan
mengakui bahwa keadilan lingkungan, keadilan sosial dan keadilan ekonomi saling tergantung dan
mendukung. Jadi, bersatu kita tetap dalam kesadaran kita bahwa kita bergantung pada vitalitas bumi,
keberagaman dan keindahan, dan bahwa itu adalah tanggung jawab kita untuk meneruskannya, tanpa
dikurangi atau bahkan ditingkatkan, kepada generasi berikutnya.
TUJUAN
Tujuan Greens adalah untuk menjaga lingkungan alam kita yang unik dan sumberdayanya,
memastikan keberlanjutannya untuk generasi mendatang, dan untuk membantu melindungi keutuhan
ekologi dari planet kita. Tujuannya juga untuk bekerja menuju pembangunan yang berkelanjutan dan
pendidikan lingkungan. Adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk melindungi, melestarikan dan
menjaga ekosistem dan lingkungan.
RENCANA TINDAKAN
Perubahan bencana oleh umat manusia sejak revolusi industri mengancam masa depan peradaban
dan masa depan dari mayoritas spesies di bumi. Oleh karena itu, rencana tindakannya adalah untuk
melakukan tindakan untuk melindungi lingkungan dan keberagaman hayati agar intensitas perubahan
iklim tidak akan meningkat. Juga, rencana tindakannya adalah untuk mengambil keputusan
mengenai manajemen, perubahan penggunaan, rehabilitasi atau konservasi dari lingkungan
berdasarkan bukti ilmiah dan pengetahuan lokal daripada pertimbangan ekonomi. Oleh karena itu
Greens akan –
Alam
● Menghormati semua bentuk kehidupan di bumi
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● Mengakui hak-hak alam sebagai konsep legal untuk melindungi ekosistem – berpusat pada
hak alam untuk hidup, bertahan, memelihara dan meregenerasi siklus vitalnya, serta hak
untuk restorasi
● Memotivasi alam dan orang yuridis (badan hukum non-manusia yang diberi wewenang oleh
hukum dengan tugas dan hak dan diakui sebagai badan hukum) serta kolektif untuk
melindungi alam
● Membuat mekanisme yang efektif untuk mencapai restorasi penuh dan mengadopsi tindakantindakan untuk mencegah pelanggaran hak alam di masa depan jika hak ekosistem dilanggar
● Mengelola sumberdaya dengan mempertimbangkan keadilan antar generasi, konservasi
keanekaragaman hayati, dan menghormati kepemilikan adat dan tradisional
● Mengakui pengetahuan budaya masyarakat Adat sebagai penjaga asli dari lahan, air dan
langit mereka
● Mengakui peran penting yang dimainkan oleh ekosistem hutan dewasa di habitat satwa liar,
termasuk penyimpanan karbon, pasokan air, kualitas dan retensi tanah, rekreasi dan turisme
● Menerapkan prinsip kehati-hatian dan tindakan pencegahan dalam semua aktivitas yang dapat
menyebabkan kepunahan spesies
● Mengurangi pemanasan global untuk memelihara sistem iklim yang stabil yang kondusif
untuk melestarikan lingkungan
● Melindungi area UNESCO dan ekosistem utama termasuk hutan belantara dan taman
nasional dan tidak mengijinkan penambangan dan penebangan di area ini
● Meminimalkan pembukaan hutan dan lahan dan mengambil tindakan untuk menghentikan
penebangan ilegal, karena ini adalah kontributor utama perubahan iklim
● Mengambil tindakan untuk melarang perdagangan dan perburuan satwa liar
● Mengambil tindakan yang memperlambat laju pemanasan iklim, meningkatkan kesehatan
ekosistem, dan mematuhi tujuan perubahan iklim ke maksimum 1.5 derajat
● Mengambil tindakan untuk mengatasi masalah terkait laut seperti pemanasan, pengasaman
dan deoksigenasi (penurunan tingkat oksigen laut), serta perusakan habitat laut
Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati
● Memastikan bahwa pribadi, orang, komunitas, dan masyarakat memiliki hak untuk
mengakses lingkungan alam
● Mengadopsi tindakan untuk menghapuskan atau mengurangi konsekuensi lingkungan yang
berbahaya dalam kasus dampak lingkungan yang parah atau permanen, termasuk yang
disebabkan oleh eksploitasi dari sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui
● Mendanai, mendorong, memberdayakan dan sumberdaya publik, lokal dan badan pemerintah
lain untuk partisipasi dan implementasi strategi untuk melindungi dan mengelola lingkungan
● Memulai tanggapan yang efektif sesuai dengan perjanjian dengan perjanjian dan target global
untuk mengurangi perubahan iklim
● Menciptakan program adaptasi dan menerapkan langkah-langkah mitigasi untuk negaranegara yang terkena dampak parah oleh perubahan iklim dan memastikan keamanan
warganya
● Mengimplementasi program komprehensif mengenai pendidikan lingkungan dan
membuatnya sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah,
serta di perguruan tinggi
● Memulai kampanye kesadaran untuk menginspirasi orang untuk bekerja menuju kelestarian
lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
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● Menegakkan dan menuntut mereka yang melanggar undang-undang lingkungan dan
keanekaragaman hayati dan menetapkan standar yang ketat tentang polusi dan emisi
lingkungan
● Memastikan industri atau badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk membersihkan
dan menghentikan tumpahan, kecelakaan, sisa penambangan, dll.
● Meningkatkan pendanaan bantuan hukum lingkungan
● Memastikan pernyataan kebijakan dan standar lingkungan mendukung pengambilan
keputusan lokal
● Memperlambat laju pembangunan yang tidak tepat, yang mengarah pada buruknya kualitas
udara, masalah kesehatan, dan eksploitasi sumberdaya
● Memastikan bahwa warga negara dengan pendapatan rendah dan minoritas tidak menderita
secara tidak proporsional dari bahaya lingkungan
● Segera memulai meminimalkan polusi udara dan mengurangi emisi gas rumah kaca, dan
mengumpulkan semua sektor dan organisasi yang relevan untuk mendorong tindakan
kolaboratif, ambisius untuk hal ini, sehingga iklim tidak terpengaruh
● Membangun kepercayaan dan pendidikan dalam ilmu pengetahuan iklim dan masalah
keanekaragaman hayati
● Bekerja untuk menetapkan agenda lingkungan global baru yang melanjutkan tujuan dari
Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati – mempromosikan penerapan dimensi
lingkungan yang koheren dari pembangunan yang berkelanjutan
● Memberikan kepemimpinan dan mendorong kemitraan dalam merawat lingkungan dengan
menginspirasi, menginformasikan, dan memungkinkan negara-negara dan orang untuk
meningkatkan kualitas hidup mereka tanpa mengorbankan generasi yang akan datang
● Mewajibkan semua badan publik dan bisnis untuk mendefinisikan rencana adaptasi iklim
mereka sendiri
● Merevolusi sistem transportasi publik/jaringan untuk menggunakan energi bersih
● Menyediakan bagi publik daftar polusi oleh industri dan pemerintah dan proses manufaktur
● Membuat undang-undang perlindungan lingkungan dan menetapkan prosedur pemerintah
untuk menerapkannya
● Memberikan nasehat independen dan komunitas kepada pemerintah, dan menghentikan
donasi perusahaan atau pemerintah asing
● Memastikan tanggung jawab regulasi yang diperluas untuk mencakup regulasi pembukaan
lahan, spesies invasif, polusi udara, dll.
● Meningkatkan akses komunitas kepada proses pengambilan keputusan termasuk proses
konsultasi sepanjang siklus proyek
Keberlanjutan
● Bekerja menuju keberlanjutan sumberdaya alam, meningkatkan penggunaan sumberdaya
terbarukan dan daur ulang dan inisiatif penggunaan kembali sementara mengurangi pola
konsumsi
● Mendahulukan pertimbangan lingkungan dan kesehatan selama penilaian dan implementasi
proyek
● Bekerja untuk peralihan transformatif ke masa depan berkelanjutan, di mana inovasi akan
dimanfaatkan untuk menangani tantangan lingkungan, seperti selama prosedur pembersihan
● Menjamin hak publik untuk mengetahui mengenai aspek kesehatan dan lingkungan dari
polusi
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● Memperkenalkan dampak lingkungan dan analisis peningkatan ke dalam semua keputusan
perencanaan publik
● Membuat sistem keamanan hayati untuk mencegah masuknya hama tanaman, hewan dan
penyakit
● Melestarikan benih dan tumbuhan di pusat asalnya
Keadilan
● Mendukung pendekatan holistik pada keadilan, mengakui bahwa keadilan lingkungan,
keadilan sosial dan keadilan ekonomi bergantung pada dan saling mendukung
● Menangani masalah lingkungan dengan mempertimbangkan gender, pengetahuan adat dan
dimensi budaya
● Memperkuat perundangan dan penerapan usaha yang lebih besar untuk penegakan dan
penuntutan penuh atas kejahatan lingkungan
● Meningkatkan komitmen Perjanjian Paris UNFCCC tentang pengurangan emisi, pendanaan
iklim, pembangunan kapasitas dan pengalihan teknologi
● Mengadvokasi perjanjian internasional untuk melestarikan dan meningkatkan penyerap dan
reservoir karbon, termasuk hutan, daerah pesisir dan muara, dll
● Mendukung dan menerapkan Sasaran Berkelanjutan PBB
Pengurangan
● Mendorong keluarga kecil, ekonomi berputar, dan beralih ke produk, layanan dan proses
rendah karbon, dan menyingkirkan konsumsi yang dapat dihindari
● Mengurangi permintaan energi untuk membantu mengurangi emisi CO2
● Mengurangi permintaan untuk produk dan layanan dengan karbon tinggi, khususnya
pemanasan ruangan, perjalanan dan konsumsi daging
● Menerapkan pajak karbon dan kemungkinan penjatahan karbon untuk mendorong perubahan
di seluruh masyarakat
● Memastikan bahwa kebijakan transportasi dan infrastruktur mendukung udara yang lebih
bersih dan menjaga standar efisiensi bahan bakar
Polusi
● Membuat individu dan organisasi bertanggung jawab atas polusi mereka dan memberikan
sanksi kepada mereka
● Mewajibkan industri untuk secara sistematis mengaudit dan mempublikasikan penggunaan
bahan kimia beracun mereka, dan menetapkan jadwal yang mengikat untuk mereka untuk
mengurangi penggunaan tersebut
● Menjamin hak publik untuk mengetahui mengenai penggunaan bahan kimia dan emisi
● Mengambil tanggung jawab bagi pengawasan, penyimpanan dan pemantauan dari semua
limbah radioaktif yang berasal dari industri manufaktur, sumber medis dan pembangkit nuklir
● Mengurangi penggunaan bahan kimia beracun dan produksi limbah untuk mendukung
ekonomi berputar
● Mewajibkan perusahaan untuk menyimpan catatan kualitas dan jumlah limbah
● Mendaur ulang semua limbah dan memastikan tidak ada bahan beracun yang dibuang ke
sistem pembuangan umum
● Mengambil tindakan untuk memastikan polusi tidak terus menyebar dan tidak terus menjadi
ancaman langsung bagi kesehatan manusia dan lingkungan
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Pertambangan, Limbah dan Bahan Kimia Beracun
● Memberi pajak dan penalti kepada industri yang bertanggung jawab untuk emisi limbah
berbahaya dan bahan kimia ke alam
● Memberi penghargaan atau subsidi kepada industri yang bekerja menuju pengurangan
pembuangan limbah berbahaya
● Memungut pajak atas bahan-bahan berbahaya sebanding dengan toksisitasnya
● Melarang impor limbah beracun, berbahaya atau radioaktif untuk diolah, diproses ulang atau
dibuang
● Menghilangkan bahan persisten dan bio akumulatif (POP)
● Mencegah pelepasan bahan kimia berbahaya dan bahan ke lingkungan dan merehabilitasi
lingkungan yang terdampak, jika memungkinkan
● Tidak mengijinkan tambang batu bara baru atau eksplorasi minyak dan gas di laut dalam
● Berikan kerangka waktu kepada tambang batu bara yang ada untuk menutup operasi mereka
● Memastikan bahwa industri bertanggung jawab atas siklus hidup dan pengemasan produk
mereka
● Bekerja dengan serikat pekerja dan industri untuk mengurangi penggunaan bahan kimia
berbahaya di tempat kerja
● Membatasi penggunaan sumberdaya alam sehingga sumberdaya mencukupi untuk disimpan
untuk generasi mendatang
● Jelaskan dalam hukum domestik semua tanggung jawab di bawah perjanjian lingkungan
internasional
● Memperkuat taman nasional dan sistem cagar yang komprehensif, memadai dan mewakili
semua ekosistem yang unik
Energi
● Memulai program transformasi untuk mengurangi emisi karbon domestik dengan
memastikan pendanaan negara yang substansial dan perubahan dalam perilaku warga negara
biasa
● Menetapkan standar efisiensi energi dan berinvestasi dalam efisiensi energi di semua sektor,
khususnya industri, transportasi, dan perumahan (termasuk pendanaan untuk retrofit)
● Mendanai dan mendukung program energi terbarukan di semua tingkat pemerintahan
Keuangan
● Mendorong pemikiran ekologi jangka panjang dalam sektor keuangan
● Mewajibkan pengungkapan penuh dari risiko yang berhubungan dengan iklim dalam semua
investasi
● Membangun sistem keuangan berkelanjutan yang mengakui keterbatasan sumberdaya dan
masalah ketidaksetaraan
● Mempromosikan solusi lingkungan inovatif dan mengadopsi pola konsumsi dan produksi
berkelanjutan
● Berinvestasi dalam pengurangan sektor limbah, daur ulang dan penggunaan kembali sebagai
bagian dari ekonomi berputar
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Dukungan Kelembagaan
● Mengakui kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan yang tepat, ketrampilan, teknologi,
infrastruktur, akses kepada sumberdaya dan informasi untuk meningkatkan kemampuan
mengelola lingkungan
● Merupakan badan nasional dan internasional untuk mempromosikan dan mengintegrasikan
penelitian dan pengembangan kesehatan publik, perlindungan lingkungan dan konservasi
keanekaragaman hayati
● Menetapkan sistem untuk memantau, menyetujui dan memberi ijin produk dan proses
produksi baru dan yang sudah mapan
● Mengeluarkan pedoman kepada produsen dan otoritas distrik untuk pelabelan lengkap dari
semua produk yang akan dijual
● Menyediakan informasi statistik yang berhubungan dengan pemaparan pekerja dan
pengelolaan limbah melalui register publik dan atas permintaan
● Membuat badan darurat iklim strategis yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Negara dengan hak veto atas kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dengan target darurat
iklim
● Membentuk lembaga berkelanjutan ekologi untuk fokus pada masalah integritas dan
pelestarian ekologi
● Mendukung inisiatif UNESCO dan perlindungan situs Warisan Dunia
Tindakan Lain
● Menjaga pasokan air untuk semua warga dan mempromosikan konservasi air dan kualitas air
● Memberikan investasi untuk mengembangkan keahlian yang diperlukan untuk
memungkinkan industri pemulihan limbah untuk berkembang
● Meminimalkan polusi di saluran air dan akuifer, di udara, dan di darat, dengan menerapkan
standar nasional
● Melindungi sungai, habitat lahan basah dan laut dari kehilangan dan polusi termasuk polusi
plastik
● Melindungi semua hutan tua
● Menghentikan subsidi publik atau dukungan untuk irigasi skala besar swasta dan
penyimpanan air atau kepemilikan asing atas sumberdaya air
● Tidak mengijinkan pabrik pembotolan air baru dibangun sampai keberlanjutan mereka dan
keseluruhan manfaatnya ditetapkan
● Mendorong proses manufaktur yang menggunakan bahan daur ulang karena mereka
membutuhkan lebih sedikit energi daripada mereka yang mengeksploitasi sumberdaya alam
primer
● Memastikan bahwa biaya penggunaan sumberdaya alam memperhitungkan biaya lingkungan
dari ekstraksi atau pemanenan, pemrosesan dan pembuangan
● Menentukan ketersediaan sumberdaya global dan mengidentifikasi pola penggunaan
sumberdaya berkelanjutan
● Meminimalkan konsumsi dari semua sumberdaya alam dan khususnya sumberdaya yang tak
terbarukan yang persediaannya mencapai batas ketersediaan
● Mendanai Penelitian & Pengembangan dan proyek percontohan dalam teknologi baru seperti
manajemen radiasi matahari dan daging buatan
● Memastikan pengelolaan perikanan nasional dan internasional yang berkelanjutan termasuk
perlindungan tempat berkembang biak
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● Mengubah menjadi pertanian yang tidak terlalu intensif dan memastikan pengurangan
pestisida mendorong pertanian skala kecil
● Merehabilitasi lahan menjadi habitat asli di mana dimungkinkan
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