KEBIJAKAN TENTANG KESETARAAN PEREMPUAN DAN JENDER
PENGANTAR
Perempuan telah didiskriminasi sejak dahulu kala karena hegemoni patriarki. Diskriminasi ini
tetap terjadi meskipun sudah banyak konvensi internasional yang mengikat yang melarang
diskriminasi. Di seluruh dunia, hukum-hukum yang berkenaan dengan hak-hak reproduksi
(mempunyai keturunan), tenaga kerja, pendidikan dan kesehatan telah dan masih digunakan
untuk menindas dan mengeksploitasi perempuan. Walaupun adanya undang-undang di banyak
negara yang berkaitan dengan persamaan hak, kenyataannya adalah bahwa laki-laki menikmati
tingkat akses yang lebih tinggi dalam bidang ekonomi, dan mereka lebih terwakili dalam
bidang politik, dan sebagai tokoh budayawan dan olahragawan.
VISI
Adalah kewajiban bagi mereka yang ingin melakukan gerakan politik untuk mengatasi ketidakadilan ini. Visi Gerakan Hijau Sedunia (Global Greens), sejalan dengan Piagam Gerakan Hijau
Sedunia (Global Greens Charter) dan khususnya prinsip keadilan sosial, adalah sebagai berikut:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kesetaraan semua orang
Kebebasan dari diskriminasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya
Hak untuk diperlakukan sesuai dengan martabat kemanusiaan
Akses yang sama, dan kemampuan yang sama untuk berpartisipasi dalam bidang sosial,
budaya, ekonomi, politik dan ekologi
Perwakilan dan partisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan dalam
semua bidang kehidupan politik, sosial, budaya, intelektual, dan ekonomi
Semua orang harus memiliki hak untuk membuat pilihannya berdasarkan informasi
yang benar tentang pendidikan, kesehatan, identitas seksual dan hak reproduksi (hak
berketurunan) mereka
Perwakilan yang setara bagi perempuan dalam kedudukan-kedudukan penting dalam
pengambilan keputusan
Gaji yang sama untuk pekerjaan yang nilainya sama
Pengakuan atas sejumlah besar pekerjaan yang tidak dibayar yang dilakukan oleh
perempuan
Kebebasan dari diskriminasi sistemik langsung dan tidak langsung, pelecehan,
ketakutan, kekerasan dan kekejaman
Pengarusutamaan jender (persamaan laki-laki dan perempuan) dalam semua kebijakan
dan perundang-undangan yang mengikat

TUJUAN
Karena itu, Partai Hijau (Green Party) akan memperjuangkan:
•
•

•

Kebebasan dari penindasan patriarki yang terdapat dalam hukum
Memfasilitasi reformasi proses politik untuk menghilangkan hambatan-hambatan
terhadap partisipasi perempuan dalam rangka mencapai masyarakat di mana suara dan
perspektif semua perempuan didengar
Perubahan dalam peran tradisional laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan
keluarga untuk mencapai kesetaraan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan
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•
•

Memastikan agar perempuan memiliki kemampuan hukum setidaknya sama dengan
laki-laki dan memperoleh peluang yang sama untuk menjalankan kemampuan itu
Memastikan kesetaraan sosial, budaya, ekonomi, politik dan ekologi bagi perempuan

RENCANA AKSI
Karenanya, Partai Hijau akan:
Melawan Diskriminasi
•
•

•
•
•
•
•

•

Mengadopsi kerangka hukum dan legislatif yang tepat dan langkah-langkah lain yang
melarang semua diskriminasi terhadap perempuan
Menahan diri dari keterlibatan dalam tindakan atau praktik diskriminasi apa pun
terhadap perempuan dan memastikan bahwa otorita dan lembaga-lembaga publik
bertindak sesuai dengan kewajiban ini
Menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh untuk menantang berbagai kekuatan
yang telah menciptakan dan mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan
Membangun tatanan ekonomi baru berdasarkan kesetaraan dan keadilan untuk
mempromosikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
Membasmi segala bentuk rasisme, diskriminasi ras, dan kekerasan terhadap perempuan
Mengakui pentingnya arti sosial dari menjadi ibu dan peran kedua orang tua dalam
keluarga dan dalam membesarkan anak
Pendidikan anak-anak membutuhkan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan
perempuan serta masyarakat secara keseluruhan, dan bahwa peran perempuan dalam
melahirkan anak tidak boleh menjadi dasar untuk diskriminasi terhadap perempuan
Mengubah struktur penindasan saat ini yang kadang-kadang dianggap sebagai peran
tradisional agar kesetaraan antara pria dan perempuan dimungkinkan.

Hak-Hak Politik
•
•
•
•
•
•

Menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik
Menjamin hak pilih, memegang jabatan publik dan menjalankan fungsi publik untuk
perempuan
Memastikan persamaan hak bagi perempuan untuk mewakili negara mereka di tingkat
internasional
Memastikan partisipasi yang setara dalam organisasi dan perkumpulan-perkumpulan
yang terkait dengan kehidupan publik dan politik negaranya
Mendukung organisasi-organisasi yang bekerja untuk meningkatkan partisipasi
perempuan dalam jabatan-jabatan tingkat tinggi
Menerapkan kuota jika perlu, agar perempuan ikut serta mewakili dalam semua bidang
kehidupan termasuk bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik

Pengembangan Kebijakan
•
•

•

Memastikan ikut-sertanya perempuan dalam perumusan kebijakan-kebijakan
pemerintah serta pelaksanaannya
Mengembangkan rencana aksi menuju kesetaraan jender berdasarkan konsultasi luas
dengan berbagai perempuan, dan memastikan agar prioritas pemerintah mencerminkan
rencana tersebut
Menetapkan target-target persentase perempuan dalam partai politik dan parlemen
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•

Menetapkan target-target persentase perempuan yang akan dipekerjakan sebagai
pegawai negeri dan manajemen senior

Pendidikan
•
•
•

Membuat ketentuan bahwa semua anak perempuan dan perempuan dewasa memiliki
akses ke pendidikan yang gratis
Menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan untuk memastikan persamaan hak
dengan laki-laki dalam bidang pendidikan
Mengembangkan bahan kurikulum, metode pendidikan dan program pelatihan guru
yang mempromosikan sikap non-seksis (tidak membedakan antara laki-laki dan
perempuan) di kalangan guru dan siswa

Kesehatan
•

•

•

Meningkatkan layanan kesehatan perempuan dan kesehatan seksual di PuskesmasPuskesmas, termasuk penyediaan informasi yang akurat tentang masalah kesehatan
perempuan dalam semua tahap kehidupan
Menyediakan layanan tentang kehamilan, persalinan, dan anak usia dini yang bebas
biaya dan aman, secara proaktif memberi tahu perempuan tentang pilihan-pilihan
perawatan yang tersedia, termasuk bantuan untuk melahirkan di rumah sendiri dan
layanan kebidanan
Menerapkan undang-undang yang melarang sterilisasi paksa, dan menegakkan undangundang yang melarang sunat perempuan atau pemotongan alat kelamin perempuan

Pernikahan dan Hubungan Kekeluargaan
•

•

•

•
•

Memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan pria untuk menikah,
memasuki perkawinan dengan persetujuannya secara penuh dan bebas, dan memiliki
hak dan tanggung jawab yang sama selama pernikahan dan jika terjadi perceraian
Memastikan kesetaraan hak dan tanggung jawab sebagai orang tua, terlepas dari status
perkawinan, dalam hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak; dalam segala hal
kepentingan anak-anak adalah lebih penting dari segalanya
Memastikan kesetaraan hak dan tanggung jawab terkait perwalian, pengasuhan,
pengawasan dan pengangkatan anak (adopsi), atau lembaga-lembaga serupa dalam
mana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang negara; dalam segala hal
kepentingan anak-anak adalah lebih penting dari segalanya
Memastikan hak yang sama antara suami dan isteri, termasuk hak untuk memilih nama
keluarga, profesi, dan pekerjaan
Memastikan persamaan hak dengan laki-laki untuk memperoleh kewarganegaraan,
mengubah atau mempertahankannya

Kesehatan Seksual dan Kesehatan Berketurunan
•
•
•

Memastikan akses gratis ke kontrasepsi (keluarga berencana) untuk semua perempuan
Membuat aborsi yang aman dan legal tersedia untuk semua perempuan
Menyediakan dana untuk program pendidikan seks, kesehatan masyarakat dan layanan
keluarga berencana
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•

•

Mendukung hak untuk memilih dan mendekriminalisasi aborsi, dan membuat undangundang untuk melindungi hak menjalani aborsi dan memastikan agar semua pilihan
untuk mengakhiri kehamilan sama-sama terbuka
Melindungi kebebasan memilih untuk melanjutkan kehamilan

Kekerasan terhadap Perempuan & Keselamatan Perempuan
•

•
•
•
•

Memperkuat undang-undang untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual dan
berbasis jender dan memastikan pelaksanaan undang-undang tentang kekerasan dan
pelecehan
Membuat undang-undang untuk mengurangi dan membatasi kekerasan dalam rumah
tangga dan dalam keluarga
Memastikan bahwa sistem peradilan mempunyai perhatian terhadap kebutuhankebutuhan semua korban pelecehan seksual
Memberikan program dan pelatihan akan kepekaan jender, dengan fokus khusus pada
anak-anak sekolah dan mahasiswa.
Memastikan adanya sinkronisitas antara kebijakan dan program-program
pemberdayaan perempuan dan kepekaan gender

Bidang Pekerjaan
•
•
•

Menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan
Memastikan prinsip upah yang sama untuk pekerjaan yang sama bagi kaum perempuan
Memastikan agar hak untuk bekerja menjadi hak yang tidak dapat dipungkiri bagi
semua orang

Pekerja Seks Komersial
•

•

Mengambil semua langkah yang tepat, termasuk undang-undang, untuk menekan
semua bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pekerja seks komersial, yang
sebagian besar adalah perempuan
Mendukung upaya agar pekerjaan seks komersial menjadi syah dan diatur di bawah
hukum perdata

Perempuan-Perempuan dari Suku Asli
•

•

Bekerja dengan perempuan-perempuan dari suku-suku asli untuk mengenali dan
mendukung kepemimpinan mereka dalam masalah sosial, lingkungan dan ekonomi,
dan melaksanakan program dan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan
ekonomi yang ada antara perempuan suku asli dan non-asli.
Memastikan agar semua kebijakan kesehatan, pendidikan dan kebijakan pemerintah
lainnya mengakui dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan suku
asli

Perempuan di Pedesaan
•
•

Memastikan penerapan perlindungan hukum bagi perempuan di daerah pedesaan
Menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan untuk
memastikan partisipasi dan kemajuan mereka dalam program pembangunan desa
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Penggambaran Perempuan
•
•

•
•

Mendukung budaya membuat pesan dan penggambaran tentang perempuan yang
menghormati dan memberdayakan mereka
Mendukung pandangan yang positif dan menghormati perempuan dalam periklanan
dan media lainnya, termasuk industri fashion/mode; menganjurkan penggambaran
berbagai jenis tubuh perempuan sebagai sehat dan normal
Mengatasi seksisme dalam dunia media dan secara aktif berupaya menghapuskan
penggambaran perempuan secara negatif
Mempromosikan program-program pendidikan untuk memerangi penggambaran
perempuan dalam periklanan sebagai obyek seksual dan eksploitasi

Perempuan dan Media
•
•

Mengadakan ekplorasi peraturan-peraturan untuk memastikan agar perempuan
digambarkan secara positif dalam dunia media
Mengembangkan kampanye tentang pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan
perempuan dalam masyarakat yang demokratis yang membahas dan mengatasi
stereotip negatif mengenai laki-laki dan perempuan.
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