Hak Anak atas Lingkungan yang Sehat
di Kawasan ASEAN
Prinsip dan Pedoman Kebijakan

K AWAS A N AS E A N

Apa itu Hak Anak?
Hak anak adalah apa yang sebaiknya dimiliki atau
dapat dilakukan oleh setiap anak, untuk memiliki
kehidupan yang baik. Termasuk hak-hak seperti
hak untuk menjadi aman dan memiliki tempat
yang aman untuk tinggal, hak atas pendidikan, dan
hak untuk berpendapat mengenai keputusan yang
mempengaruhimu. Dalam sebuah perjanjian yang
penting, pemerintah berjanji untuk memastikan
bahwa hak anak-anak ini terlindungi.

Apa itu Lingkungan yang Sehat?

Iklim yang aman
bagi semua orang
dan semua
makhluk hidup

Makanan yang sehat
untuk dimakan dan tempat
yang tidak tercemar polusi
untuk hidup, belajar dan
bermain

Udara yang bersih untuk
bernafas dan air yang
bersih untuk
diminum

Aksi yang berkelanjutan
untuk memaksimalkan
sumberdaya hari ini tanpa
merugikan masa depan
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Anak-anak di seluruh dunia memberi tahu orang
dewasa dan pemerintah bahwa mereka ingin untuk
hidup dan tumbuh di lingkungan yang sehat.
Untuk membantu setiap orang di Kawasan ASEAN untuk melindungi
dan menghormati hak anak atas lingkungan yang sehat, tiga badan
Perserikatan Bangsa-Bangsa bekerjasama dengan anak-anak dan para
ahli untuk mengembangkan Prinsip dan Pedoman Kebijakan.

Apa itu

Prinsip dan
Pedoman Kebijakan?
Prinsip adalah aturan dasar yang harus diikuti oleh
setiap orang untuk memastikan bahwa anak-anak
dapat menikmati haknya atas lingkungan yang sehat.
Terdapat 37 Prinsip secara menyeluruh.
Pedoman Kebijakan memberikan arahan kepada
pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, media dan
anak-anak tentang cara mengikuti Prinsip yang ada.

Tahukah kamu?
0-18

Perserikatan Bangsa-Bangsa
mengatakan bahwa
anak-anak adalah mereka
yang lahir hingga berusia 18
tahun, ketika mereka
menjadi dewasa muda.
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PRINSIP

1
LINGKUNGAN YANG SEHAT
Setiap anak memiliki hak
untuk hidup dan tumbuh
di lingkungan yang sehat.

4
PENDIDIKAN mengenai
LINGKUNGAN
Setiap anak memiliki hak
untuk belajar mengenai
lingkungan dan cara untuk
melindunginya.

7
MENGAKHIRI AKTIVITAS
BISNIS YANG BERBAHAYA
Setiap anak memiliki hak
untuk dilindungi dari segala
bentuk bahaya yang
diakibatkan oleh aktivitas
bisnis.

Terdapat 28 Prinsip lain mengenai
perlindungan hak anak atas
lingkungan yang sehat.

Apa yang harus diingat oleh setiap orang dalam Kawasan
ASEAN ketika membuat keputusan dan mengambil
tindakan yang mempengaruhi anak-anak dan lingkungan?
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2
PARTISIPASI ANAK
Setiap anak memiliki hak untuk
membagikan pandangannya
dan berpartisipasi dalam
pembuatan keputusan yang
mempengaruhi anak-anak dan
haknya atas lingkungan yang
sehat.

INFORMASI yang RAMAH-ANAK
Setiap anak memiliki hak untuk
mendapatkan informasi
mengenai hidup di lingkungan
yang sehat dalam bahasa yang
dapai dimengerti dan membuat
mereka tertarik.
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5
BERMAIN
Setiap anak memiliki hak
untuk bermain diluar
rumah dengan aman
dalam lingkungan yang
sehat.
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PERLINDUNGAN DARI
PERUBAHAN IKLIM DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN
Setiap anak memiliki hak untuk
dilindungi dari berbagai jenis
bahaya yang diakibatkan oleh
perubahan iklim, polusi and
hilangnya tumbuh-tumbuhan,
binatang and sumber daya lainnya.
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MENYEDIAKAN BANTUAN
Setiap anak memiliki hak
untuk meminta dan
mendapatkan dukungan, dan
keadilan yang ramah-anak
ketika mereka mengalami
kerugian yang disebabkan
oleh pelanggaran haknya
atas lingkungan yang sehat.

PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN
Setiap anak memiliki hak untuk
dilindungi dari berbagai bentuk
ancaman atau masalah, dari
siapapun, ketika mereka menuntut
haknya untuk dihormati atas
lingkungan yang sehat dan ketika
mereka mencari keadilan apabila
hak mereka tidak dihormati.

Ingat! Ini untuk semua anak.
Tanpa memedulikan siapa atau dimana
kamu berada. Semua anak memiliki hak ini,
termasuk kamu.
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ATURAN
KEBIJAKAN
Pemerintah dapat...

Bagaimana setiap orang dapat berkontribusi untuk
memastikan bahwa tersedia lingkungan yang sehat bagi
anak?

Membuat undang-undang dan aturan yang mewajibkan
penghormatan terhadap prinsip-prinsip ini, termasuk aturan bisnis
Memastikan anak-anak berpartisipasi dalam pembuatan
keputusan, dengan informasi yang dapat mereka mengerti
Memastikan sekolah menyediakan pendidikan mengenai
lingkungan
Memastikan tersedianya cukup dana untuk mewujudkan semua
aksi yang dapat melindungi hak anak atas lingkungan yang sehat.

Bisnis dapat...

Selalu memeriksa apakah aktivitas bisnis dapat berdampak pada
anak dan lingkungan, dan mencegah aktivitas yang menimbulkan
bahaya
Memastikan semua orang dalam perusahaan memahami dan
menghormati hak anak atas lingkungan yang sehat
Mendengarkan suara anak sebelum membuat keputusan bisnis

Komunitas dapat...

Membantu anak-anak untuk melindungi haknya atas lingkungan
yang sehat dengan cara yang aman
Bekerja bersama dengan anak-anak untuk memperkenalkan praktik
baik mengenai lingkungan dari kehidupan sehari-hari, seperti
‘reduce-reuse-recycle’
Mendukung pemerintah, sekolah, pelaku bisnis dan komunitas
untuk menghormati Prinsip

Media dapat...

Melapor kepada pemerintah dan pelaku bisnis atas apa yang
sesuai dan tidak sesuai dilakukan dalam rangka melindungi hak
anak atas lingkungan yang sehat
Memproduksi informasi untuk anak mengenai lingkungan
Melaporkan aktivitas-aktivitas baik yang diorganisir oleh
anak-anak untuk melindungi lingkungan dan melawan
perubahan iklim

Ini hanya sebagian kecial dari apa yang dapat dilakukan oleh orangtua, guru
dan orang dewasa lainnya. Mereka dapat melakukan lebih banyak hal
sehingga anak-anak dapat hidup dan tumbuh di lingkungan yang sehat.
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APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ANAK-ANAK?
Belajar

Di sekolah -- sampaikan pada guru dan
orangtuamu bahwa kamu ingin mempelajari
tentang lingkungan dan hak anak atas
lingkungan yang sehat

Pada diri sendiri -- membaca buku,
menonton video, dan terlibat dalam aktivitas
yang mengajarimu tentang lingkungan

Bicara

Sampaikan kepada anak dan orang dewasa
lain, termasuk orangtuamu, apa yang kamu
pelajari mengenai lingkungan dan hak anak
atas lingkungan yang sehat

Gunakan media sosial untuk menyampaikan
kepada sekitarmu apa yang kamu lakukan
untuk melindungi lingkungan

Sampaikan pada gurumu bahwa
kamu menginginkan informasi yang
ramah-anak mengenai lingkungan
dan perubahan iklim

5

Bermain

Sampaikan pada orang tuamu dan orang
dewasa lain bahwa anak-anak membutuhkan
lingkungan yang aman untuk bermain

Cari hal-hal yang menyenangkan yang dapat
dilakukan untuk melindungi lingkungan

Bergabung

Membantu membuat kelompok di
komunitasmu dan terlibat dalam jaringan
anak yang sudah ada untuk melindungi
lingkungan dan melawan perubahan iklim

Terlibat dalam kampanye dan kelompok di kawasan
dan internasional:
• Children’s Environmental Rights Initiative (CERI)
• ASEAN Youth Organization
• United Nations Major Group on Children and Youth
• Asia Pacific Regional Youth Caucus
• UNEP Major Group on Children and Youth
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Mendukung

Sampaikan pada orangtua, guru dan pimpinan
kelompok dalam komunitasmu bahwa anakanak harus terlibat dalam pembuatan keputusan
yang mempengaruhi hak mereka atas
lingkungan yang sehat

Lihat dampak di lingkungan tempat tinggalmu
dan bagaimana itu mempengaruhi sekitarmu

COMPLAINT

Ketika hakmu atas lingkungan yang sehat tidak
dihormati, sampaikan pada kelompok dimana kamu
bergabung untuk membantumu membuat aduan
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Kovensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-bangsa adalah sebuah perjanjian penting dari bangsabangsa yang berjanji untuk melindungi hak-hak anak. Kovensi Hak-Hak Anak menjelaskan siapakah
yang dimaksud dengan anak-anak, semua hak mereka, dan tanggungjawab pemerintah. Semua hak
tersebut terhubung, sama pentingnya, dan tidak dapat diambil begitu saja dari anak-anak. Pemerintah
dari semua negara di Kawasan ASEAN menyetujui Konvensi Hak-Hak Anak.
Keadilan yang ramah-anak adalah sebuah pendekatan mengenai keadilan yang menghormati hakmu
sebagai anak, hal ini dilihat dengan mempertimbangkan usia, kebutuhan, situasi dan seberapa banyak
kamu mengerti. Ini adalah keadilan yang dapat diakses oleh semua anak, secara cepat, dan menghargai
pendapatmu dalam setiap prosesnya. Keadilan yang ramah-anak dibuat untuk mengurangi bahaya
yang mungkin kamu alami selama proses ini, dan ini membantumu untuk melindungi hakmu.

PENGAKUAN
Ringkasan informasi ramah-anak untuk Principles and Policy
Guidance: Children’s Rights to a Safe, Clean, Healthy and
Sustainable Environment in the ASEAN Region diproduksi dalam
kemitraan dengan anak-anak berusia 14-18 tahun dari Brunei
Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar,
Filipina, Singapura,Thailand, dan Vietnam.
Desain/Produksi: QUO Bangkok
Ringkasan Informasi Ramah-Anak selesai pada November 2021.
UNEP, UNICEF, UN Human Rights, dan Child Rights Coalition Asia
tidak bertanggungjawab atas konsekuensi apapun yang berasal dari
penggunaan kembali publikasi ini.
Translasi didukung oleh terre des hommes Germany

PERTANYAAN? HUBUNGI:
United Nations Environment Programme (UNEP)
uneproap@un.org
United Nations Children’s Fund (UNICEF)
asiapacificinfo@unicef.org
United Nations Human Rights (OHCHR)
ohchr.bangkok@un.org
Child Rights Coalition Asia (CRC Asia)
secretariat@crcasia.org
terre des hommes Germany in Southeast Asia
info@tdhgsea.org

