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KEBIJAKAN HAK KAUM MUDA 
 
PEMBUKAAN  
Semua manusia memiliki hak atas kehidupan yang memungkinkan mereka mencapai potensi penuh 
mereka, namun kaum muda menghadapi beberapa tantangan terbesar untuk mewujudkan hak-hak 
mereka. Partai Hijau harus memastikan bahwa mereka memiliki pendidikan yang memungkinkan 
mereka mengambil tempat sebagai anggota komunitas yang aman, sehat, produktif, dan teraktualisasi 
sendiri. Karena definisi "pemuda" berbeda-beda di setiap negara, kebijakan ini umumnya mengacu 
pada "orang muda", yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tujuan statistik untuk mereka 
yang berusia 10-24 tahun. Partai Hijau mempromosikan interpretasi yang luas dari kebijakan ini, 
memberikan hak kepada kelompok usia sebanyak mungkin. 
 
PENGLIHATAN  
Kaum muda harus memiliki suara yang nyata dalam pembuatan kebijakan. Kaum muda memimpin 
dalam gerakan sosial dan lingkungan di seluruh dunia, terutama gerakan iklim. Suara, kontribusi, dan 
hak mereka harus dipupuk, didukung, dan diberdayakan sebagai pemimpin dan warga dunia masa 
depan. Kami percaya bahwa anak muda adalah masa kini dan masa depan. 
 

● Kaum muda harus diberdayakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan mengatasi 
tantangan yang diciptakan oleh generasi sebelumnya 

● Kaum muda harus diwakili, secara lokal melalui global, di badan pembuat keputusan yang 
mempengaruhi masa depan mereka 

● Kebijakan Hijau harus menekankan pencegahan dan intervensi dini untuk melindungi kaum 
muda yang rentan atau berisiko bahaya 

● Investasi dalam kebijakan semacam itu saat ini tidak hanya mendukung kaum muda, tetapi juga 
mengurangi biaya pribadi, sosial dan keuangan yang terkait dengan kegagalan kebijakan 

 
OBJEKTIF  
Semua anak muda akan memiliki hak untuk berpartisipasi, secara penuh dan aktif, dalam kehidupan 
komunitas dan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi 
mereka. Partai Hijau akan memberi kaum muda akses yang adil ke peluang dan sumber daya. Kaum 
muda akan memiliki hak untuk mengakses layanan berkualitas yang mereka butuhkan di mana pun 
mereka tinggal atau status sosial ekonomi mereka. Partai Hijau mendukung hak-hak kaum muda dan 
akan mengakui itu – 

● Orang muda memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup mandiri. Kaum muda bukanlah 
milik orang tua atau wali mereka, tetapi berada di bawah asuhan dan bimbingan mereka 

● Kaum muda memiliki hak untuk bertahan hidup melalui penyediaan makanan yang memadai, 
perlindungan kesehatan yang komprehensif, dan hak-hak dasar lainnya yang tidak dapat 
dicabut. 

● Kaum muda memiliki hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan, obat-obatan berbahaya, 
kekerasan, bahaya lingkungan, penelantaran dan eksploitasi 

● Kaum muda memiliki hak untuk berkembang dalam lingkungan yang aman dan memelihara 
● Kaum muda memiliki hak atas pendidikan yang merangsang, relevan, menarik dan yang 

menumbuhkan keinginan alami mereka untuk belajar, terutama wanita dan anak perempuan 
● Orang tua, guru dan teman lain memainkan peran penting dalam perkembangan fisik, sosial, 

mental dan emosional anak muda 
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● Kaum muda memiliki hak untuk mewakili diri mereka sendiri di dalam dan di pemerintahan 
masing-masing. Ini harus mencakup hak suara dan dorongan untuk mencalonkan diri dalam 
posisi pemerintahan 

 
RENCANA AKSI 
Partai Hijau akan membuat kebijakan dan lembaga yang mendorong dan mendukung kaum muda 
untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan dan pembuatan kebijakan, membantu mereka 
mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Ini akan dipromosikan 
dengan mewajibkan semua sekolah melaksanakan inisiatif yang mendukung siswa untuk memahami 
kewarganegaraan demokratis dan proses pemilihan, dan untuk mengambil bagian dalam pengambilan 
keputusan di sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, Partai Hijau akan melakukannya – 
 
Koordinasi dan Kerjasama 

● Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam kebijakan yang mempengaruhi kaum muda di 
semua tingkat pemerintahan 

● Meningkatkan peluang kerja yang tersedia bagi kaum muda di atas usia 14 tahun 
● Berikan kesempatan kepada kaum muda untuk mengekspresikan diri di media mereka sendiri, 

termasuk televisi, radio, film, dan Internet. Kaum muda juga harus diberikan keterampilan 
dalam menganalisis media komersial 

● Larang iklan perusahaan yang memaksa di lembaga pendidikan 
● Menyediakan sumber daya tambahan untuk memungkinkan pemerintah negara bagian dan 

lokal untuk mempekerjakan dan melibatkan lebih banyak pekerja muda berusia lebih dari 14 
tahun dalam menyediakan layanan penting seperti perumahan, pelatihan, keadilan bagi kaum 
muda dan alkohol serta perawatan narkoba 

 
Representasi dan Kontribusi 

● Mengakui dan mempromosikan kontribusi beragam dan positif yang diberikan kaum muda 
kepada komunitas mereka dan pada kehidupan politik dan budaya negara 

● Memerlukan representasi atau suara anak muda di dewan lokal dan komunitas, dan keterlibatan 
mereka dalam pengambilan keputusan 

● Pastikan bahwa orang tua remaja memiliki akses ke mekanisme dukungan sosial yang tersebar 
luas dan didanai dengan baik 

● Mengakui dan mempromosikan bahwa kaum muda memiliki hak untuk mewakili diri mereka 
sendiri di dalam dan di pemerintahan masing-masing. Ini harus mencakup hak suara dan 
dorongan untuk mencalonkan diri dalam posisi pemerintahan. 

● Mempromosikan keterlibatan anak muda dalam pengembangan kebijakan yang mempengaruhi 
mereka 

● Tetapkan usia pemilih menjadi 16 
● Tetapkan usia kelayakan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik pada usia 16 

 
Kesehatan dan Pendidikan 

● Memberi kesempatan kepada kaum muda untuk mendapatkan masukan tentang arah dan 
kecepatan pendidikan mereka sendiri, termasuk masukan untuk pengoperasian lembaga 
pendidikan mereka 

● Masukkan pendidikan tentang seks, seksualitas, identitas gender, kesehatan fisik, kesehatan 
mental, dan narkoba yang komprehensif dan berbasis bukti dalam kurikulum sekolah 
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● Mengintegrasikan kewarganegaraan, hak asasi manusia, pendidikan lingkungan, dan resolusi 
konflik dalam kurikulum sekolah 

● Mendukung nilai-nilai keberagaman, multikulturalisme, saling menghormati, dan soft skill 
lainnya dalam pendidikan sekolah 

● Menerapkan program yang mendukung keterampilan remaja untuk hidup mandiri, seperti 
ekonomi rumah tangga, keuangan, dan "keterampilan hidup" lainnya 

● Meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental bagi kaum muda sebagai prioritas yang 
mendesak 

● Bekerja untuk menyediakan perawatan kesehatan gratis untuk semua orang muda, termasuk 
perawatan kesehatan gigi dan mental 

● Memastikan kaum muda, khususnya remaja putri, memiliki akses ke layanan keluarga 
berencana 

● Memastikan sekolah dan pusat anak usia dini inklusif dan mendukung penghapusan prasangka, 
rasisme, intimidasi, intimidasi, dan kekerasan 

● Mendorong sekolah untuk bermitra dengan organisasi pelangi kaum muda untuk mengurangi 
stigma, kekerasan dan bunuh diri di komunitas LGBTIQA + muda 

● Menerapkan program komunitas untuk mengurangi stigma dan diskriminasi secara umum, dan 
khususnya terkait seks, seksualitas dan identitas gender 

● Menyediakan akses ke program rehabilitasi yang sesuai untuk kaum muda dengan masalah 
kecanduan 

● Dukungan untuk siswa dengan menetapkan tunjangan siswa perguruan tinggi universal 
 
Hak dan Keadilan 

● Reformasi sistem peradilan pidana membutuhkan mekanisme alternatif bagi kaum muda, 
seperti pengabdian masyarakat 

● Tetapkan usia tanggung jawab pidana tidak kurang dari 16 tahun, dan usia minimum untuk 
menahan anak-anak dalam penahanan tidak kurang dari 18 tahun. Partai Hijau tidak 
mendukung hukuman mati dalam keadaan apa pun. 

● Mengharuskan tidak seorang pun di bawah 18 tahun ditahan di sel polisi, atau di sel penjara 
bersama orang dewasa. Sel anak atau remaja yang terpisah harus disediakan. 

● Memastikan bahwa semua kaum muda memiliki hak untuk berpartisipasi, secara penuh dan 
aktif, dalam kehidupan komunitas dan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan dan 
keputusan yang mempengaruhi mereka 

● Mengurangi dan menghilangkan hambatan bagi kaum muda untuk mengakses layanan 
berkualitas berdasarkan lokasi atau status sosial ekonomi mereka 

● Menyediakan layanan dan program untuk memenuhi kebutuhan kaum muda dari berbagai 
komunitas, termasuk multikultural, LGBTQIA +, dan minoritas terpinggirkan lainnya. 

● Pastikan kaum muda memiliki sarana untuk mengekspresikan diri mereka kepada komunitas 
mereka dan di semua tingkat pemerintahan, melalui otoritas yang sesuai 

● Memastikan akses ke pemerintah, perumahan sewa sosial dan swasta untuk kaum muda yang 
aman, terjangkau dan sesuai bagi mereka yang berada dalam transisi dari situasi berisiko 

● Menerapkan dan menegakkan dengan tegas undang-undang yang melarang pekerja anak dan 
pernikahan anak 
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