
Pernyataan terhadap Kesetaraan 
 
(Tekan disini untuk melihat teks penuh dalam bahasa Inggris; tekan disini untuk melihat) 
 
Kami, yang bertanda tangan dibwah ini, menyerukan perubahan sistemik terhadap 
ketidakadilan substansial, pemberantasan kemiskinan, prioritas terhadap kesejahteraan umat 
manusia, melindungi hak terhadap pembangunan berkesinambungan, mencapai keadilan tata 
kelola lingkungan, dan membawa kesejahteraan rakyat. Kami menjeritkan system ekonomi dan 
politik yang merusak nilai-nilai kemanusiaan, dan mengutuk negosiasi internasional dan institusi 
–institusi yang menunda perpindahan terhadap perubahan sistemik ini. Pengurangan ketidak 
adilan adalah kritis untuk transformasi menjuju kesinambungan, sebab ketidak adilan 
menggerus kepercayaan dan mengurangi solusi-solusi kerjasama terhadap masalah-masalah 
sosial, ekonomi, lingkungan dan politik.   
 
Kedepannya tidak dapat berdasarkan pada reformasi parsial dan perubahan setelah terjadi , 
akan tetapi mesti mampu mengatasi mekasime yang mendasar, dan kebijakan-kebijakan yang 
member informasi, mencipatakan dan melindidungi pertumbuhan ketidakadilan ini. 
Sistem ekonomi yang diwarisi menciptakan kemakmuran yang harus digantikan oleh institusi 
dan mekanisme-mekanisme yang menjunjung demokrasi dan pengambilan keputusan berdasar 
komunitas dan mendukung pembagian kesejahteraan. Kita juga harus mengembangkan 
program-program sosial dan kampanye kampanye untuk menentang dan menghancurkan 
ketidakadilan di bidang status sosial dan menjauhkan dari nilai-nilai kemanusiaan seperti 
perbedaan jenis kelamin, ras, etnik, agama, kesehatan, kemampuan, dan sifat dasar manusia 
lainnya. Akhirnya, dengan swadaya masyarakat itu sendiri, dibantu dengan pendidikan, agama, 
sipil, kultur dan institusi bisnis, haruslah mengambil sebuah tinjauan terhadap kebijakan internal 
dan praktek yang dilakukan saat ini mempengaruhi pihak lain dan juga menciptakan 
ketidakadilan, dan harus menciptakan perubahan-perubahan untuk memperkuat suara-suara 
dan berpartisipasi aktif membela mereka yang dikucilkan atau dipinggirkan. 
 
Prinsip-prinsip yang kita tekankan termasuk nilai-nilai moral dan pragmatis yang berkaitan 
terhadap kemanusiaan, termasuk persamaan sebagai hak asasi manusia yang mendasar, 
kesetaraan sebagaimana kesejahteraan, kesetaraan sebagai dasar dari masyarakat yang 
berkesinambungan, hak-hak yang setara terhadap pembangunan berkesinambungan untuk 
semua, dan kesetaraan melalui perubahan sistemik yang merubah struktur dan mekanisme 
sosial, ekonomik dan politik. 
 
Komitmen-komitmen yang kita serukan untuk perubahan-perubahan diperlukan untuk 
mengasuh kesetaran yang nyata, temasuk mendemokratisasi ekonomi kita, memastikan setiap 
individu memenuhi kebutuhan dasariah- fisik, intelektual dan sosial- dan membutuhkan badan 
ekonomi internasional yang mengasuh pembangunan berkesinambungan yang setara dan 
demokratis.  Kami juga menyerukan pengembangan mekanisme financial global yang membagi 
beban untuk menuju kesinambungan, menegaskan hak-hak semua orang untuk menentukan 
pilihan politik dan ekonomi, mengurangiutang luar negeri yang muncul untuk memicu spekulasi 
keuangan, konsumsi yang tidak perlu atau konsolidasi kekuatan oleh para elites, menjauhkan 
pemilihan umum dan pengambilan keputusan politik dari pengaruh uang, mengembangkan 
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mekanisme yang efektif untuk menegosiasikan akses terhadap sumber daya alam lokal yang 
langka, menjamin kesetaraan di kepemilikan lahan dan porduksi makanan melalui redistribusi 
lahan, mengeluarkan proteksi-proteksi legal untuk semua kelompok yang mengalami 
diskriminasi, mendemokrasikan media dan komunikasi untuk kepentingan public, menjamin 
akses publik terhadap pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah, dan mengatasi kesenjangan 
sosial dengan program- program sosial yang diciptakan untuk mendidik dan menurunkan stigma 
semua kelompok dan mencegah sikap-sikap dan ucapan yang mengarah ke diskriminasi dan 
kebencian. 
 
Rencana aksi awal yang diketengahkan di Annex akan dikembangkan di bulan-bulan mendatang 
oleh organisasi-organisasi yang menandatangani Pernyataan Kesetaraan. Hal-hal aksi termasuk 
mengatasi ketidaksetaraan internal antara kelompok-kelompok masyarakat, menarik dukungan 
terhadap bisnis dan kegiatan-kegiatan budaya yang memicu diskriminasi dan kesenjangan, 
kampanye menentang kesenjangan sosial, dan membentuk aliansi untuk mempromosikan 
berbagai komitmen yang disebutkan di atas. 
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