આબોહવા પ્રત્યેના તમારા વચન સાથે પ્રમાણિક રહો - નાના
ખેડૂતો અને કામદારોમાાં રોકાિ કરો
ણપ્રય વર્લડડ લીડસડ,
અમે વિશ્વભરમ ાં ખેતીિ ડી કરી રહેલ 1.8 ણમણલયન ફે રટ્ર ે ડ ખેડૂતો અને કામદારો િતી આ લખી રહ્ય છીએ. અમે દુ વિય ભરમ ાં
લોકોિી થ ળીમ ાં ખિ ત અન્ન, તેમજ અન્ય આિશ્યક પેદ શોિુાં ઉત્પ દિ કરીએ છીએ. પરાં તુ આબોહિ સાંકટિે લગત િર્ષોિ તૂટેલ
િચિોિે ક રણે આપણ પય ાિરણિે થયેલ અવિચ રી િુકસ િથી આમ કરિ િી અમ રી ક્ષમત િે ખર બ રીતે િુકસ િ થયુાં છે .

તમે ઉત્સર્ડ નને ઘટ્ાડવાનાં વચન આપયાં હતાં જેિ ક રણે હિ મ િ ખર બ થ ય છે, જે અમ ર ખેતરિે એક વદિસ મ ટે સૂકિી િ ખે
છે અિે બીજા જ વદિસે પૂર થી ભરી દે છે. પરાં તુ ઉત્સજાિ ખતરિ ક રીતે િધી રહ્યુાં છે જ્ય રે તમ રી મહત્િ ક ાંક્ષ ખૂબ ઓછી છે.

તમે બદલ ત હિ મ િ સ મે અિ જ ઉગ ડિ મ ાં અમિે મદદ કરિ મ ટે ક્લાઈમેટ્ ફાઇનાન્સ પ્રદાન કરવાનાં વચન
આપયાં હત.ાં પરાં તુ તે પછીથી અમ ર સુધી કાં ઈ જ પહોાંચયુાં િથી.
તમે શોર્ષણકત ાિે વ્યવસાય ભાગીદારમાાં બદલવાનાં વચન આપયાં હત.ાં પરાં તુ શેરધ રકો લ ખો કમ ય છે જ્ય રે લ ખો
ખેડૂતો વદિસિ એક ડોલર કરત ાં પણ ઓછુાં કમ ય છે .

ત જેતરિ મવહિ ઓમ ાં આત્યાંવતક હિ મ િ દ્વ ર પ કિે ભ રે િુકસ િ થયુાં છે , જેમ ાં યુગ ન્ડ મ ાં વિિ શક પૂર,
મેડ ગ સ્કરમ ાં દુષ્ક ળ,ii અિે આવિકિ ખાંડમ ાં તીડિ આક્રમણિો સમ િેશ થ ય છે .iii આ િર્ષે, આવિક એ જાન્યુઆરી
અિે જૂ િમ ાં અત્ય ર સુધીિી સૌથી િધુ ગરમી અિુભિી.iv મધ્ય અમેવરક મ ાં ઈટ અિે લોટ િ િ ઝોડ એ એકલ
હોન્ડુ ર સ મ ાં $2 વબવલયિ કરત િધુિુાં િુકસ િ પહોચ ડયુાં હતુાં, જેમ ાં ફે રટર ે ડ ખેડૂતો ખર બ રીતે અસરગ્રસ્ત થય હત . v
આઈપીસીસી િી િિી આગ હીઓ કહે છે કે ભ રતમ િ
ાં અમ ર સભ્યો ભ રે હીટ િેવ્સ, દુષ્ક ળ અિે િરસ દિી
vi
અવિયવમતત મ ાં િધ રો િગેરિ
ે ો સ મિો કરશે. અલબત્ત, વિશ્વિી જરૂવરય ત જેટલુાં અન્ન ઉગ ડિ િી આપણી ક્ષમત
મ ટે આ બધુાં હ વિક રક છે . ક રણ કે આપણી આજીવિક આપણી ખેત પેદ શો સ થે જોડ યેલી છે , ગરીબી ફરી એકિ ર
આપણી િચચે િધી રહી છે. પરાં તુ તેિી અસર ઊાંડે સુધી થશે. આપણી જમીિ અિે પ ણીિે થઈ રહેલુાં િુકસ િ સાંસ ધિો
મ ટે િી સ્પધ ામ ાં િધ રો કરી રહ્યુાં છે , અિે ખેડૂતો અિે ક મદ રો તરીકે આપણે સતત િધત સ મ વજક અિે આવથાક
તણ િિો સ મિો કરી રહ્ય છીએ.
ખેતીિ ડી કરત ઘરોમ ાં મવહલ ઓિે અપ્રમ ણસર િુકસ િ થ ય છે, તેઓ સૌથી મુશ્કે લ પવરવસ્થવતમ ાં ક મ કરીિે ઘણી િ ર સૌથી ઓછુાં
િેતિ મેળિતી હોય છે. અમ ર યુિ િો આ પવરવસ્થવતઓમ ાં ખેતીિ ડી કરિ ઇચછત િથી અિે તેમિે કોણ દોર્ષ આપી શકે ? પરાં તુ જો િિી
પેઢી ખેતીમ ાં ગરીબીિી જાળ વસિ ય બીજુાં કાં ઈ િ જુ એ તો દુ વિય મ ટે અન્ન કોણ ઉગ ડશે?

બીજી એક િ ત છે જે અમે કહેિ મ ાંગીએ છીએ. વિશ્વભરિ અમ ર ખેતરોમ ાં, તમે જરૂરી હોય તેિ ફે રફ રો થયેલ
જોઈ શકો છો. િૃક્ષોિુાં િ િેતર ઘ િ મ ાં કોકો િે સૂયાથી અિે કે ન્ય મ ાં ચ િે પૂરથી રક્ષણ આપે છે અિે ગ્િ તેમ લ મ ાં
ખોર કિી િધતી પહોાંચ સ થે મધમ ખીઓ પૂરી પ ડે છે. આવિક અિે મધ્ય પૂિા, લેવટિ અમેવરક અિે કે રવે બયિ, અિે
એવશય તથ પેવસવફકિી ફે રટર ે ડ ટીમો ખેડૂતોિે તેમિ પ કિે બચ િિ મ ટે શુાં કરિુાં જોઈએ તેિી જરૂરી મ વહતી શેર
કરી રહી છે.

અમ ર જિ બદ ર ખરીદદ રો સ થેિી ભ ગીદ રી અમિે અમ ર ખેતરોિે િધુ પવરિતાિક્ષમ બિ િિ મ ટે જરૂરી રોક ણ
આપી રહી છે , તેમજ પવરિહિ અિે ખેત ઉત્સજાિિે ઘટ ડી રહી છે . જ્ય રે ફે રટર ે ડ વ્યિસ યો વ્ય જબી વકાં મત અિે ફે રટર ે ડ
પ્રીવમયમ ચૂકિીિે અમ ર ફ્યુચરમ ાં યોગ્ય રીતે રોક ણ કરી રહ્ય છે , અમ રી વસ્થવત સ્થ પકત તો પહેલેથી જ િધી રહી છે .
પરાં તુ અલબત્ત, આ આિશ્યક ક યા મ ટે િ ણ ાંિી જરૂર પડે છે. ઉદ હરણ તરીકે , કોફીિી ઝ ડીઓમ ાં િૃક્ષો િ િિ થી તેિે સૂયાથી બચ િી
શક ય છે, પ ક િ રોગ અિે પૂરિુાં િુકસ િ ઘટ ડી શક ય છે - પરાં તુ તેિો અથા એ છે કે તેિો ઉત્પ દિ ખચા િધી જાય છે. જ્ય રે ખેડૂતો
આજીવિક જેટલી કમ ણી પણ િથી થતી, તો આપણે પણ આ પ્રક રિ આિશ્યક ફે રફ રો મ ટે ફ ઇિ ન્સ કે િી રીતે કરી શકીએ?
2050 સુધીમ ાં પવરિતાિ મ ટે બહુ મોડુાં થઈ જશે. શ્રીમાંત, ઉચચ પ્રદૂર્ષણ ફે લ િત દે શો તરીકે , તમ રે અિુકૂલિ અિે શમિિો ખચા ચૂકિિ િ
તમ ર િચિો અત્ય રે જ પૂર કરિ પડશે. ક બાિ ઉત્સજાિ ઘટ ડિ િ તમ ર િચિિે હિે િધુ સમય સુધી અિગણી શક ય િહીાં. અમે 'િેટ
ઝીરો' િચિબદ્ધત ઓ સ્િીક રીશુાં િહીાં જે પવરિહિમ ાંથી થત કે આપણ પોત િ દે શ સવહતિ અન્ય દે શોમ ાંથી આય ત કરેલ મ લમ ાંથી
ઉત્સજાિિી અિગણિ કરે છે, અથિ જેિ ક રણે િ સ્તવિક ઉત્સજાિમ ાં ઘટ ડો થતો િથી. જો આાંતરર ષ્ટ્રીય વશવપાંગ ઉદ્યોગ એક દે શ હોત,
તો તે વિશ્વિો સ તમો સૌથી મોટો ઉત્સજાક હોત.vii
અમે તમિે હમણ ાં જ પગલ ાં લેિ મ ટે ત કીદ કરીએ છીએ:
1. ક્લાઇમેટ્ ફાઇનાન્સમાાં $100bn આપવાનાં તમારાં વચન હવે પૂિડ થવાં ર્ોઈએ. તેને સીધા ખેડૂતો અને કામદારો
સધી પહોાંચવાની ર્રૂર છે , ર્ેથી આપિે વૃક્ષો વાવી શકીએ, વધ ણથથણતથથાપક પાક પ્રવતીત કરી શકીએ,
આવનાર તોફાન સામે પોતાને તૈયાર કરી શકીએ - અને ણવશ્વ માટ્ે અનાર્ ઉગાડવાનાં ચાલ રાખી શકીએ.
2. તમાર ે તમારા દ્વારા થતા કાબડન ઉત્સર્ડ ન અાંગે પ્રામાણિક થવાં પડશે, અને વૈજ્ઞાણનક સલાહને અનરૂપ તેમાાં કાપ
મૂકવાની ણહાં મત બતાવવી પડશે. ખાતરી કરો કે તમારી નેટ્ ઝીરો પ્રણતબદ્ધતાઓમાાં લક્ષ્યો અને નીણતઓ શામેલ હોય
ર્ે ફક્ત તમારા ઘર ેલ ઉત્સર્ડ ન ર્ નહીાં, આયાત કર ેલા માલમાાંથી પિ ઉત્સર્ડ ન ઘટ્ાડશે,viii અને ખાતરી કરો કે માત્ર
ઓફસેટ્ ખરીદવાને બદલે તેમાાં વાથતણવક કાપ થાય. તમારા રાષ્ટ્રીય થતર ે ણનધાડણરત યોગદાનમાાં ઉડ્ડયન અને ણશણપાંગ
શામેલ કરવાં એ એક આવશ્યક પગલાં છે ર્ે તમાર ે લેવાં ર્ોઈએ. અમારો ભાગ ભર્વવા માટ્ે અમે અમારા ખરીદદારો
સાથે કામ કરવા માટ્ે તૈયાર છીએ, પરાં ત તમાર ે આગેવાની લેવી પડશે.
3. ફ્યચર ટ્ર ે ડ ડીર્લસ દ્વારા ટ્ર ે ડને પ્રમાણિકપિે અને ઉચ્ચ કાબડન ટ્ર ેં ડમાાં કાપ મૂકીને નીચા કાબડન ઉત્પાદન સાથે
ચલાવવો ર્ોઈએ. ટ્ર ે ડ સોદાથી ર્ેઓ ણથથરતા લાવવામાાં અને આબોહવાની કટ્ોકટ્ીને સાંભાળવામાાં રોકાિ કર ે
છે , તેવા ખેડૂતો અને વ્યવસાયોને મદદ થવી ર્ોઈએ, અને ફોસીલ બળતિના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપતા
રોકવાં ર્ોઈએ અને એક્સ્થટ્ર ે ણક્સ્ટ્વ, શોષિકારક બજારની ગણતશીલતાને ચલાવવાનાં બાંધ કરવાં ર્ોઈએ.
4. તમાર ે વ્યવસાયના ણનયમોને મર્બૂતી આપવી ર્ોઈએ, ર્ેથી વ્યવસાયો ટ્કાઉ સપલાય ચેનમાાં રોકાિ કરવા,
ખેડૂતોને વ્યાર્બી ણકાં મત ચૂકવવા, અને તેમની સપલાય ચેનમાાં પયાડવરિને લગતા મદ્દાઓની ર્વાબદારી લેવા માટ્ે
પ્રોત્સાણહત થાય. અમે પયાડવરિલક્ષી ઉદ્યમશીલતા ર્ોવા ઈચ્છીએ છીએ, ર્ેથી ઉદ્યોગો વન-ણવનાશને રોકવા માટ્ે
પગલાાં લે - અને અમે તેનો અમલ એવી રીતે કરવા માાંગીએ છીએ ર્ેથી ખેડૂતોને ણબલ ચૂકવવા ના પડે. ર્રૂર પડે
ત્યાર ે, ર્ે વ્યવસાયો તેમની ર્વાબદારીઓ ણનભાવવામાાં ઊિા ઉતર ે તો તેને ફરર્ પાડવા માટ્ે તમાર ે તૈયાર રહે વાં
ર્ોઈએ.
છે ર્લલા બે વષડમાાં કોણવડ -19 એ આપિી દણનયાને તબાહ કરી દીધી છે . પરાં ત ર્ો આપિે અત્યાર ે ર્ આબોહવા ના સાંકટ્ પર
પગલાાં લેવામાાં ણનષ્ફળ ર્ઈશાં તો તેનાથી થનારા નકસાનની તલનામાાં કોણવડની અસર નગણ્ય થઈ રહેશે. ણવશ્વના ખાદ્ય
ઉત્પાદકોના પ્રણતણનણધઓ તરીકે , અમે તમને અપીલ કરીએ છીએ કે આ ક્ષિનો લાભ લો, અમારો અવાર્ સાાંભળો અને
સણનણિત કરો કે અમે ણવશ્વને ખવડાવવાનાં ચાલ રાખી શકીએ.

