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Hari ini, kita merayakan Hari Lautan Sedunia dalam keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, saat
dunia sedang memerangi pandemi COVID-19 serta tantangan kesehatan dan ekonomi terkait. Kami, anggota
Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Kelautan Berkelanjutan, mengusulkan lautan sebagai solusi menuju dunia
yang lebih tangguh dan makmur. Ini akan menjadi lebih penting dari sebelumnya ketika kita memulai
pemulihan pasca-COVID-19.
Alam biru adalah pusat planet ini dan orang-orangnya. Lautan menutupi lebih dari 70 persen permukaan bumi,
menyerap sekitar seperempat dari seluruh emisi karbon, dan menangkap lebih dari 90 persen panas tambahan
yang dihasilkannya. Sebuah blok bangunan fundamental dari ekonomi global, lautan menyumbang lebih dari
$2,5 triliun per tahun dalam layanan bernilai tambah, memberi makan lebih dari tiga miliar orang,
menyediakan mata pencaharian bagi lebih dari tiga miliar orang, dan mengangkut sekitar 90 persen
perdagangan dunia. Lautan juga merupakan sumber energi terbarukan dan bahan-bahan utama untuk
memerangi penyakit. Dan bisa lebih banyak lagi jika kita mengelolanya secara berkelanjutan.
Para pemimpin dunia harus menghargai lautan dalam pemulihan dari krisis COVID-19. Dalam ekonomi
kelautan berkelanjutan, perlindungan yang efektif, produksi yang berkelanjutan, dan kemakmuran yang adil
berjalan beriringan. Berinvestasi dalam ekonomi kelautan berkelanjutan merupakan kesepakatan yang sangat
baik: memberikan manfaat besar bagi ekonomi global, lautan, dan kesejahteraan masyarakat.
Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Kelautan Berkelanjutan berkomitmen untuk transisi ke ekonomi kelautan
berkelanjutan, yang penting bagi pekerjaan, keamanan pangan, orang-orang sehat dan ekosistem, dunia
rendah karbon, kesetaraan, dan ketahanan. Negara-negara kita saat ini sedang mengerjakan serangkaian
rekomendasi yang memungkinkan transisi ini, yang juga penting bagi hubungan berkelanjutan antara manusia
dan planet, seluruh planet biru. Kita tidak bisa membiarkan kesempatan ini lolos dari kita.
Scott Morrison, Perdana Menteri Australia

Andrew Holness, Perdana Menteri Jamaika

Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada

Uhuru Kenyatta, Presiden Republik Kenya

Sebastian Piñera, Presiden Chili

Andrés Manuel López Obrador, Presiden Meksiko

Frank Bainimarama, Perdana Menteri Republik Fiji

Hage G. Geingob, Presiden Republik Namibia

Nana Akufo-Addo, Presiden Republik Ghana

Erna Solberg, Perdana Menteri Norwegia

Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia

Tommy Remengesau, Jr., Presiden Republik Palau

Shinzō Abe, Perdana Menteri Jepang

António Costa, Perdana Menteri Portugal

Kami, anggota Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Kelautan Berkelanjutan, memimpin negara-negara dengan perspektif
kelautan, ekonomi, dan politik yang sangat beragam. Didorong oleh komitmen terhadap kemitraan, pengetahuan
bersama, dan kebijakan berdasarkan ilmu pengetahuan, kami bermaksud memajukan nilai-nilai yang menopang ekonomi
lautan berkelanjutan, perlindungan yang efektif, produksi berkelanjutan, dan kesejahteraan yang adil.

