
#BreakFreeFromPlastic 

(Bebas Dari Plastik) 

 

Vision and Principles 

(Indonesian) 

 

Kami percaya bahwa dunia ini; dimana tanah, langit, lautan, dan air adalah rumah 

bagi kekayaan bagi kehidupan, bukan kekayaan untuk plastik; bahwa udara yang kita 

hirup, air yang kita minum dan makanan yang kita makan, bebas dari racun akibat 

produk sampingan polusi plastik. 

 

Di dunia ini prinsip dari keadilan lingkungan, keadilan sosial, kesehatan masyarakat, 

dan hak asasi manusia yang mempengaruhi kebijakan pemerintah, bukan tuntutan 

para elit dan koorporasi. 

 

Ini adalah masa depan yang kami percaya dan sedang ciptakan bersama. 

 

Prinsip: 

Kami akan bekerja untuk membangun solidaritas dengan orang-orang di seluruh dunia 

dan masyarakat yang terkena dampak, sehingga: 

 

1. Gaya hidup dan aspek ekonomi kami cocok dengan batas-batas lingkungan planet 

ini. 

2. Timbulan sampah dikurangi, dari awal dan menjadi yang utama. 

3. Siklus hidup bahan dan produk yang digunakan - dari ekstraksi, produksi hingga 

akhir penggunaan, daur ulang, pengomposan, dan pembuangan – dapat tetap 

menyangga kesehatan manusia dan planet ini. 

4. Aksi masyarakat yang kuat serta kemitraan antara warga, pekerja, pemerintah, 

pakar sektor, dan pemimpin bisnis yang mendukung, dapat memberikan panduan 

keputusan tentang desain material mendatang, manufaktur, dan pengelolaan sampah 

untuk masa kini dan masa depan. 

5. Mendukung pengambil sampah (pemulung) dan penggiat daur ulang untuk 

meningkatkan sistem yang telah dijalankan, sehingga dapat bertransisi bersama 

menuju ke fasa ekonomi baru dan dengan penggunaan bahan yang aman. 

6. Produsen bertanggung jawab terhadap biaya siklus hidup, dampak dari produk, 

kemasan, dan akan mendesain ulang serta berinovasi untuk menggunakan bahan dan 

sistem yang lebih baik. 

7. Produk berbahan plastik dan kemasan produk yang masih diperlukan akan kembali 

digunakan, diperbaiki, atau; jika gagal, didaur ulang; serta mengeliminasi zat beracun 

dari produksinya. 



8. Tidak ada insinerator baru yang dibangun, serta insentif energi terbarukan untuk 

pembakaran plastik dan sampah dieliminasi. Hal ini termasuk  gasifikasi, pirolisis, kiln 

semen, dan fasilitas "sampah menjadi energi" lain dengan teknik pembakaran. 

9. Sampah organik kembali ke tanah dan konsep nol sampah (zero waste) mengurangi 

ketergantungan terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dan insinerator. 

10. Sistem yang kita bangun dan bahan yang digunakan memperlambat perubahan 

iklim, bukan malah mempercepat. 

 

Tujuan utama kami adalah masa depan yang bebas dari polusi plastik. 

 

Siapa kami: 

Kami adalah individu dan organisasi yang bukan hanya puas dengan dapat 

menyelesaikan masalah yang dibuat oleh orang lain, tapi juga berusaha untuk 

mengubah sistem. Kami adalah perwakilan dari: 

 


