Deklarasi New York tentang Kehutanan
(New York Declaration on
Forests/NYDF)
Hutan sangat penting bagi masa depan kita. Orang-orang di seluruh dunia bergantung pada hutan untuk
makanan, air, bahan bakar, obat-obatan, budaya tradisional, dan mata pencaharian. Hutan juga
mendukung hingga 80% keanekaragaman hayati terestrial dan memainkan peran penting dalam
menjaga iklim dengan menyerap karbon secara alami1. Namun, setiap tahun rata-rata 10 juta hektar
hutan hilang2, seringkali dengan dampak yang menghancurkan bagi Masyarakat Adat dan Komunitas
Lokal. Pengubahan permanen hutan untuk produksi komoditas pertanian— seperti kedelai, minyak
sawit, daging sapi, dan kertas—menyumbang sekitar setengah dari deforestasi global. Infrastruktur,
perluasan kota, energi, dan pertambangan semuanya berkontribusi dan seringkali mempercepat
deforestasi dan degradasi hutan.
Kami, para pendukung, berbagi visi untuk memperlambat, menghentikan, dan membalikkan hilangnya
hutan global sekaligus meningkatkan ketahanan pangan untuk semua. Meskipun terjadi kemajuan di
banyak tempat, tindakan secara keseluruhan belum mencapai kecepatan, skala, dan keuangan yang
dibutuhkan, termasuk tindakan kolektif untuk memenuhi tujuan NYDF. Tahun-tahun menjelang 2030
sangat penting untuk meningkatkan tindakan ambisius, kolektif, dan transformatif untuk mencapai
tujuan NYDF.
Hutan sangat penting untuk mempertahankan kehidupan dan mata pencaharian lokal di seluruh dunia.
Selanjutnya, pengurangan emisi dari deforestasi dan peningkatan restorasi hutan sangat penting untuk
membatasi pemanasan global hingga 1,5°C. Hutan mewakili salah satu solusi iklim terbesar dan paling
hemat biaya yang tersedia saat ini. Tindakan untuk melestarikan, secara berkelanjutan mengelola dan
memulihkan hutan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan,
supremasi hukum, ketahanan pangan, air bersih, ketahanan dan adaptasi iklim, konservasi
keanekaragaman hayati, dan jasa ekosistem lainnya. Tata kelola hutan yang kuat sangat penting untuk
melindungi dan secara berkelanjutan mengelola hutan dunia, mengingat Masyarakat Adat dan
Komunitas Lokal adalah pembela dan pelindung hutan terbaik. Memusatkan Masyarakat Adat dan
Komunitas Lokal dan pengetahuan tradisional dalam solusi untuk mengatasi deforestasi sangat penting
untuk mencapai tujuan NYDF.
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Dengan berbagai mandat, kemampuan, dan keadaan kami, secara kolektif kami berkomitmen untuk
melakukan bagian kami untuk mencapai hasil-hasil berikut dalam kemitraan, termasuk dengan
memastikan bahwa insentif ekonomi skala besar yang kuat tersedia sesuai dengan besarnya tantangan:
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

Mengakhiri hilangnya dan degradasi hutan alam pada tahun 2030.
Mencapai tujuan sektor swasta untuk menghilangkan deforestasi dari produksi komoditas
pertanian jauh sebelum tahun 2030, dengan mengakui bahwa banyak perusahaan memiliki
target yang lebih ambisius.
Secara signifikan mengurangi deforestasi dan degradasi yang berasal dari pembangunan
infrastruktur dan industri ekstraktif jauh sebelum tahun 2030.
Mendukung alternatif untuk deforestasi yang didorong oleh kegiatan seperti, pertanian
subsistens dan ketergantungan pada kayu bakar untuk energi, dengan cara yang mengurangi
kemiskinan dan menggalakkan pembangunan berkelanjutan dan adil yang mencakup
perempuan, pemuda, dan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.
Meningkatkan restorasi global terhadap lanskap dan lahan hutan yang terdegradasi untuk
memulihkan dan mempertahankan 350 juta hektar lanskap dan lahan hutan pada tahun 2030.
Mendukung implementasi tindakan untuk mencapai target hutan dalam Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan.
Mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sebagai bagian dari implementasi
Perjanjian Paris, sesuai dengan tujuan pemanasan tidak melebihi 1,5°C.
Memberikan dukungan untuk pengembangan dan implementasi strategi dan kegiatan untuk
mengurangi emisi hutan.
Memberi penghargaan kepada negara dan yurisdiksi yang, dengan mengambil tindakan,
mengurangi emisi hutan dan melestarikan serta meningkatkan hutan – terutama melalui
kebijakan publik untuk meningkatkan pembayaran untuk pengurangan emisi yang diverifikasi
dan pengadaan komoditas dari sektor swasta.
Memperkuat tata kelola hutan, transparansi, dan supremasi hukum sekaligus memberdayakan
dan mengakui hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, perempuan, dan pemuda,
terutama hak-hak yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya mereka.

Mencapai hasil ini dapat mencapai lebih dari 7 miliar ton (CO2e) mitigasi perubahan iklim yang hemat
biaya per tahun pada tahun 2030.3 Dengan bekerja dalam kemitraan, kita dapat mencapai tujuan
bersama ini dan memetakan arah baru menuju pelestarian, pemulihan, dan pengelolaan hutan yang
sehat untuk kepentingan semua. Kami mengundang orang lain untuk bergabung dengan kami dalam
berkomitmen pada dunia di mana manusia dan hutan tumbuh bersama.
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