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Setelah melakukan perjalanan dari komunitas-komunitas kami dan kawasan hutan di Asia, 
Afrika dan Amerika Latin, dan setelah tiga hari melakukan diskusi intensif dan mendesak di 
Amsterdam, kami, perwakilan masyarakat adat, masyarakat hutan dan masyarakat yang 
bergantung pada lahan dari organisasi-organisasi yang namanya dicantumkan di bawah ini, 
dengan dukungan dari Both ENDS dan Forest Peoples Programme, mengeluarkan seruan 
untuk bertindak sebagai berikut: 

Masyarakat adat, masyarakat hutan dan masyarakat yang bergantung pada lahan di seluruh 
dunia saat ini menderita ketidakadilan pembangunan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 
Masyarakat, tanah dan wilayah kami terkena dampak, rusak dan dirampas oleh masuknya 
agribisnis industri; pertambangan, minyak dan gas; penebangan; mega proyek dan 
infrastruktur; tanaman ilegal; perluasan kota dan projek-projek paksaan yang berkaitan 
dengan iklim. Bahkan industri yang disebut 'legal' pun begitu sering terkait dengan korupsi, 
pelanggaran hak-hak tanah komunal dan impunitas atas dampak lingkungan dan hak asasi 
manusia, yang melemahkan lembaga demokrasi setempat dan menciptakan ruang bagi 
organisasi kriminal. 

Tanah, wilayah dan hutan adat kami dibuka tanpa persetujuan kami dan kejadian ini semakin 
meningkat. Menurut Komisi Eropa, konsumsi daging sapi, kedelai dan minyak sawit di Uni 
Eropa saja menyebabkan dibukanya hutan hujan tropis seluas 18 lapangan sepak bola setiap 
menitnya.i Akibatnya, masyarakat kami mengalami peningkatan ketidakadilan sosial dan 
pelanggaran lingkungan, ancaman terhadap mata pencaharian, kedaulatan pangan dan air, 
penyalahgunaan hak-hak masyarakat dan hak adat atas budaya dan wilayah, penggusuran, 
penindasan, intimidasi, penganiayaan fisik dan pembunuhan masyarakat setempat, 
pemimpin-pemimpin mereka dan para pembela hak asasi manusia. Di mana-mana di seluruh 
dunia, masyarakat kami semakin mendapat tekanan, diusir dari wilayah mereka, serta 
dianiaya dan dibunuh oleh antek-antek kepentingan komersial, yang seringkali berkolusi 
dengan pejabat pemerintah yang korup. 

Meningkatnya konsumsi global memicu penggundulan hutan yang merajalela, pelanggaran 
hak dan perampasan tanah dan hutan, yang dilakukan oleh perusahaan swasta dan perusahaan 
milik negara dan para pemodal mereka. Perusahaan-perusahaan, para pelaku ilegal, dan 
lembaga negara yang korup ini seringkali dimuluskan jalannya oleh pemerintah, kebijakan 
perdagangan yang tidak adil dan lembaga keuangan internasional yang tidak akuntabel. 
Meskipun ada komitmen sukarela, perusahaan dan penyandang dana terus-menerus gagal 
untuk menghormati hukum hak asasi manusia pokok internasional dan standar-standar 
terkait. Terdapat banyak skema pemerintah, industri, multilateral dan sukarela yang 
bermaksud menawarkan solusi, namun yang kami lihat hanyalah semakin lebarnya 
kesenjangan antara apa yang dijanjikan dan apa yang terjadi di lapangan. Di atas kertas, 
tampaknya hak-hak kami dihormati, namun dalam praktiknya hak-hak ini teramat sering 
diabaikan atau digunakan sebagai cara agar kepentingan bisnis bisa memasuki tanah kami. 

Kaitan antara hilangnya hutan dan perubahan iklim sudah jelas. Deforestasi dan degradasi 
hutan global melepaskan emisi gas rumah kaca hampir sebanyak yang dikeluarkan oleh 
gabungan semua mobil, truk dan bus di dunia.ii Kesepakatan Iklim Paris 2015 mengakui 
peran penting kami sebagai masyarakat adat dan masyarakat setempat, dan peran 
pengetahuan tradisional kami dalam menangani – dan beradaptasi dengan – perubahan iklim. 



Menghormati hak-hak kami, terutama hak-hak kami atas tanah dan wilayah kami, adalah 
satu-satunya cara untuk menyelamatkan hutan dunia dan melindungi kita semua dari 
perubahan iklim.iii 

Untuk mengatasi masalah-masalah ini kita perlu menempatkan manusia di tempat pertama – 
manusia lebih penting daripada keuntungan perusahaan.  

Masyarakat hutan adalah pelindung hutan; jika kami tidak melindungi alam, hutan-hutan 
pasti sudah lenyap sekarang. Terlepas dari semua tekanan yang kami hadapi, kami terus 
menciptakan berbagai solusi kami sendiri, membangun budaya dan 'visi kosmos' yang unik 
yang selaras dengan alam. Kami membutuhkan pengakuan, perlindungan dan penghormatan 
yang tulus atas hak-hak kami, ruang politik kami, dan kadang-kadang dukungan yang 
terbatas, untuk dapat mewujudkan solusi-solusi kreatif dan kolektif ini. 

Solusi-solusi ini didasarkan pada penatabatasan dan sertifikasi tanah dan wilayah kami sesuai 
dengan hukum adat dan sistem penguasaan lahan adat kami. Tindakan-tindakan penting 
lainnya dan solusi-solusi yang telah terbukti dapat mempertahankan budaya dan hutan kami 
meliputi tata kelola pemerintahan sendiri, pemetaan partisipatif dan pemantauan hutan kami, 
penguatan model-model ekonomi lokal alternatif kami sendiri, pengembangan sistem agro-
ekologi, menggunakan hukum dan mekanisme pengaduan, serta aksi langsung. 

Kami menolak solusi-solusi palsu yang dipaksakan kepada kami oleh orang luar, seringkali 
atas nama perubahan iklim, 'pembangunan' atau 'kepentingan nasional', tanpa persetujuan atas 
dasar informasi awal tanpa paksaan kami. 

Mengingat situasi yang semakin memburuk dari masyarakat adat, masyarakat hutan dan 
masyarakat yang bergantung pada lahan serta hilangnya hutan yang semakin cepat di seluruh 
dunia: 

- Kami menuntut agar semua pemerintah, perusahaan, bank dan penyandang dana mengakui 
dan menghormati hak-hak adat kami atas tanah dan pembangunan yang kami tentukan 
sendiri, sehingga kami dapat mempertahankan, menguasai dan mengelola lahan, wilayah dan 
hutan kami sepenuhnya, untuk kepentingan masyarakat kami dan seluruh dunia 

- Prihatin dengan konsumsi global yang memicu dampak negatif terhadap tanah-tanah kami, 
dan juga meminggirkan produsen skala kecil di negara-negara penghasil dan pengimpor, 
kami menuntut agar pemerintah, terutama pemerintah negara-negara dengan tingkat 
konsumen tinggi, untuk bertindak sekarang untuk mengurangi konsumsi secara progresif, 
dengan fokus pada pemberdayaan produksi lokal. 

- Kami menuntut agar pemerintah memastikan transparansi, penyelidikan yang efektif, 
penegakan hukum dan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan finansial dan 
lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan dan penyandang dana mereka, di 
sepanjang rantai pasok dan mengambil langkah-langkah yang kuat untuk menghadapi 
kejahatan terorganisir dan perdagangan ilegal di dalam rantai pasok ini. 

- Kami menuntut agar pemerintah mengambil langkah-langkah mendesak untuk 
menyelesaikan konflik tanah dan hutan dengan penghormatan sepenuhnya terhadap hak-hak 
kami, dan menerapkan perlindungan yang lebih kuat di tingkat lokal, nasional dan global 



untuk menjamin keamanan dan keselamatan hak asasi manusia dan pembela hutan kami yang 
mengalami ancaman. 

- Kami menuntut agar pemerintah mengakui pelanggaran hak-hak kami di masa lalu, 
memastikan adanya restitusi, rekonsiliasi dan ganti rugi atas hilangnya tanah, air, mata 
pencaharian, warisan budaya dan hutan keramat, dan menjamin tidak terulangnya peristiwa 
serupa. 

Organisasi:-  

Association of Saamaka Authorities (VSG), Suriname 
Autonomous Territorial Government of the Wampis Nation (GTANW), Peru Federation for 
the Self Determination of Indigenous Peoples (FAPI), Paraguay Federation of Native 
Communities of Ucayali (FECONAU), Peru 
Indigenous Council of Middle Amazonas (CRIMA), Colombia 
Land Workers Union (UTT), Argentina 
OKANI, Cameroon 
OPD, Colombia 
PUSAKA, Indonesia 
Réseau Ressources Naturelles (RRN), Democratic Republic of Congo 
South Rupununi District Council (SRDC), Guyana 
Sustainable Development Institute (SDI), Liberia 
Sabah Environmental Protection Association (SEPA), Malaysia 
Social Entrepreneurs for Sustainable Development (SESDev), Liberia 
TuK INDONESIA, Indonesia  
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