
 

 

 
 

 

Bersikap adil pada janji iklim Anda 
– investasi pada petani dan pekerja 

berskala kecil 
 

Pemimpin dunia yang terhormat, 

 
Kami menuliskan surat ini atas nama petani dan pekerja Fairtrade yang berjumlah 1,8 juta yang bekerja di sektor pertanian di 

seluruh dunia. Kami menanam tanaman pangan untuk dikonsumsi oleh banyak orang di seluruh, dan juga hasil pertanian yang 

penting lainnya. Namun, kemampuan kami untuk menjalankannya telah dirusak oleh bahaya kecerobohan pada lingkungan 

yang diakibatkan oleh pengingkaran janji atas krisis iklim selama beberapa tahun. 

 
Anda berjanji untuk mengurangi emisi yang mendorong cuaca ekstrem, sehingga membuat lahan pertanian kami 

kering satu hari dan hari berikutnya terendam oleh banjir. Pada kenyataannya, emisi terus meningkat sementara 

ambisi Anda tetap masih rendah. 

Anda berjanji untuk memberikan pendanaan iklim, untuk membantu kami terus menanam tanaman pangan 

terlepas dari perubahan cuaca. Pada kenyataannya, hanya sedikit yang menghubungi kami. 

Anda berjanji untuk mengubah bisnis dari exploiter (pengeksploitasi) menjadi mitra. Pada kenyataannya, para 

pemegang saham mendapatkan uang banyak sementara banyak petani mendapatkan kurang dari satu dolar 

per hari. 

 

Akhir-akhir ini cuaca ekstrem melanda banyak hasil panen, termasuk banjir parah di Uganda,i kekeringan di 

Madagaskar,ii dan invasi belalang di seluruh benua Afrika.iii Tahun ini, Afrika mengalami cuaca terpanas pada 

bulan Januari dan Juni.iv Di Amerika Tengah, Badai Eta dan Badai Iota menyebabkan kerusakan hingga lebih dari 2 

miliar Dolar Amerika di Honduras sendiri, di mana para petani Fairtrade sangat terkena dampaknya.v Prakiraan IPCC 

yang baru adalah bahwa anggota kami di India mengalami peningkatan gelombang panas ekstrem, kekeringan dan 

curah hujan tak menentu.vi Tentu saja, hal ini membahayakan kemampuan kami untuk menanam tanaman pangan 

yang dibutuhkan orang di seluruh dunia. Karena sumber pendapatan kami erat hubungannya dengan hasil pertanian, 

kemiskinan kembali menimpa di antara kami. Namun, dampaknya semakin parah. Kerusakan lahan dan air kami 

meningkatkan kompetisi untuk sumber daya, dan sebagai petani dan pekerja, kami menghadapi tekanan sosial dan 

ekonomi yang terus meningkat. 

 
Bahaya ini sebagian besar terjadi pada perempuan di rumah tangga petani, yang seringkali mendapatkan gaji terendah, 

bekerja di kondisi yang paling sulit. Generasi muda kami tidak ingin tetap bekerja di bidang pertanian dalam kondisi seperti 

ti, dan siapa yang bisa menyalahkan mereka? Tetapi siapa yang akan menanam tanaman pangan di dunia jika generasi 

muda tidak memandang pertanian selain sebagai perangkap kemiskinan? 

 
Kami ingin memberi tahu Anda satu cerita lagi. Di lahan pertanian kami di seluruh dunia, Anda sudah bisa melihat 

perubahan yang dilakukan. Penanaman pohon melindungi kakao dari sinar matahari di Ghana dan teh dari banjir di Kenya 

serta memberikan lebah peningkatan akses untuk makanan di Guatemala. Tim Fairtrade di Afrika, dan Timur Tengah, 

Amerika Latin dan Kepulauan Karibia, dan Asia serta Pasifik, membagikan know-how (pengetahuan) yang dibutuhkan 

petani untuk melindungi hasil panen mereka. 



 

 

Kemitraan dengan pembeli kami yang lebih bertanggung jawab memberikan kami investasi yang kami butuhkan 

agar membuat lahan pertanian kami lebih tahan, dan mengurangi transportasi dan emisi pertanian. Ketika bisnis 

Fairtrade berinvestasi dengan benar untuk masa depan kita dengan membayar harga yang wajar dan Fairtrade 

Premium, ketahanan kami sudah bertambah. 

 
Tetapi tentu saja, pekerjaan yang penting ini harus dibayar kembali. Misalnya, menanam pohon di antara semak 

kopi bisa melindungi mereka dari sinar matahari, mengurangi penyakit tanaman dan kerusakan banjir – tetapi itu 

berarti biaya produksinya lebih tinggi. Ketika petani tidak mendapatkan sumber penghasilan, bagaimana kami 

bisa mendanai perubahan-perubahan penting seperti ini? 

 
Perubahan pada tahun 2050 terlalu lama.  Sebagai negara kaya, dengan tingkat polusi tinggi, Anda seharusnya 

memenuhi janji Anda untuk membayar biaya adaptasi dan mitigasi saat ini. Janji Anda untuk mengurangi emisi 

karbon tidak boleh lagi disangkal. Kami tidak akan menerima komitmen ‘Net Zero’ yang mengabaikan emisi dari 

transportasi atau dari barang-barang impor dari negara-negara termasuk negara kami, atau yang tidak 

menghasilkan pengurangan emisi yang nyata. Jika industri pengiriman internasional adalah sebuah negara, 

maka akan menjadi negara penyumbang emisi terbesar ke tujuh di dunia.vii
 

 
Kami mengundang Anda untuk mengambil tindakan sekarang: 

 
1. Janji Anda untuk memberikan 100 miliar Dolar Amerika untuk dana iklim harus dipenuhi sekarang. Dana 

itu harus menjangkau secara langsung petani dan pekerja, dengan demikian kami bisa menanam pohon, 

memperkenalkan tanaman yang lebih tahan, mempersiapkan diri kami untuk badai yang akan datang – 

dan melanjutkan menanam tanaman pangan dunia. 

 
2. Anda harus terbuka mengenai emisi karbon Anda, berani untuk menguranginya sesuai dengan saran ilmiah. 

Pastikan komitmen Net Zero Anda mencakup target dan kebijakan yang akan mengurangi emisi dari barang-

barang impor, bukan saja dari emisi domestic Anda,viii dan pastikan pengurangan yang nyata, bukan hanya buying 

offsets (pembelian penyeimbang karbon). Termasuk aviasi dan pengiriman dalam Nationally Determined 

Contributions (Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional) Anda menjadi langkah penting yang Anda harus 

lakukan. Kami siap bekerja sama dengan pembeli kami untuk memainkan peran kami, tetapi dengan petunjuk 

Anda. 

 
3. Perjanjian perdagangan di masa mendatang harus mendorong perdagangan dengan produk karbon 

rendah dan adil, mengurangi perdagangan karbon tinggi. Perjanjian perdagangan harus membantu petani 

dan bisnis yang berinvestasi dalam kesinambungan dan mengatasi krisis iklim, serta harus menghentikan 

penggunaan bahan bakar fosil dan mendorong dinamika pasar yang ekstraktif dan eksploitatif. 

 
4. Anda harus memperkuat regulasi bisnis, sehingga bisnis didorong untuk berinvestasi dalam rantai pasokan 

berkesinambungan, membayar harga yang wajar ke petani, dan mengambil kepemilikan masalah 

lingkungan dalam rantai pasokan mereka. Kami ingin melihat uji tuntas lingkungan, dengan demikian bisnis 

tersebut mengambil tindakan untuk membatasi deforestasi (penggundulan hutan) – dan kami ingin hal itu 

dilakukan dengan cara-cara yang tidak membuat petani yang membayarnya. Jika perlu, Anda harus siap 

memaksa bisnis-bisnis yang gagal memenuhi tanggung jawab mereka. 

 
COVID-19 telah memorak-pandakan dunia kita selama dua tahun terakhir ini. Namun, dampaknya tidak bisa 

dibandingkan dengan bahaya yang kami akan lalui jika kita gagal bertindak untuk krisis iklim saat ini. Sebagai 

perwakilan producer (produsen) makanan di seluruh dunia, kami mengajak Anda untuk mempergunakan 

kesempatan ini, mendengarkan suara kami, dan memastikan bahwa kami bisa melanjutkan untuk memberi 

makan di seluruh dunia. 



 

 

 


