आपल् या जलवायु प्रतीबद्धतेसाठी निष्पक्ष रहा लहाि शेतकरी आनि कामगाराांमध्ये गुांतविूक करा
प्रिय जागप्रिक नेिे,
आम्ही जगभरािील 1.8 दशलक्ष फेअरट्र े ड शेिकरी आप्रि कृषी क्षेत्राि काम करिाऱ्या कामगाराांच्या विीने
प्रलप्रिि आिोि. आम्ही जगभरािील लोकाांसाठी अन्न िसेच इिर आवश्यक उत्पादने प्रिकविो, ज्याचा आनांद
िे एकत्र ट्े बलवर बसून घेऊ शकिाि. िरां िु जलवायू सांकट्ामुळे, वषाानुवषे प्रदले ले आश्वासने न िाळल् या

गेल्याने आप्रि आिल्या ियाावरिाचे बेिवाा नुकसान झाल्यामुळे आमची िसे करण्याची क्षमिा आिा नष्ट
झाली आिे.

•

आिि उत्सजान कमी करण्याचे आश्वासन प्रदले िोिे ज्यामुळे जलवायू िररविान
िोऊन कधी ओला िर कधी कोरडा दु ष्काळ िडिो. िि उत्सजान धोकादायकििे
वाढि आिे त्या मानाने मित्वाकाांक्षा खूि कमी आिे ि.

•

आिि बदलत्या जलवायू िररविानाच्या िाश्वाभूमीवर सुद्धा आम्हाला खाद्य
प्रिकप्रवण्यासाठी क्लायमेट् फायनांस दे ण्याचे वचन प्रदले . िरां िु आमच्याियंि कािीिी
िोिोचि नािी.

•

आिि व्यािाऱ्याला शोषकाकडून भागीदार बनवण्याचे वचन प्रदले. िि भागधारक
कोट्यवधी कमवि असिाना, लाखो शेिकरी प्रदवसाला एक डॉलरिेक्षा कमी
कमाविाि.

िवामानाच्या घट्ना अप्रधक व्यािक िोि आिे ि, अप्रलकडच्या मप्रिन्ाांि बदलत्या अत्यांि

िवामानामुळे युगाांडामधील प्रवनाशकारी िूराांसि प्रिकाांवर गांभीर िररिाम झाला आिे , (i)
मेडागास्कर मध्ये कोरडा दु ष्काळ, (ii) आप्रि अफ्रीकी मिाद्वीिावर झाले ला ट्ोळ िल् ला (iii)
आप्रफ्रके मध्ये ह्या वषी जानेवारी मध्ये आिाियंिचे सवााि जास्त उष्ण िािमान िोिे (iv) मध्य
अमेररकेि, चक्रीवादळ इट्ा आप्रि आयओट्ामुळे एकट्या िोांडुरासमध्ये $ 22 अब्ज िेक्षा जास्त
नुकसान झाले, ज्यामुळे फेअरट्र े ड शेिकऱ्याांवर प्रविररि िररिाम झाला. (v) आयिीसीसी (IPCC)
चा नवीन अांदाज आिे की भारिािील आिले सदस्य बाांधव अत्यांि उष्णिा, दु ष्काळ आप्रि
अप्रनयप्रमि िावसाला सामोरे जाि आिेि (vi) नक्कीच, िे जगाला आवश्यक असलेले अन्न
वाढप्रवण्याच्या आिल्या क्षमिेस िानी िोिोचविे. कारि आिली उिजीप्रवका शेिीशी जोडलेली
आिे, आिल्यामध्ये िुन्हा एकदा गररबी वाढि आिे . िि त्याचा िररिाम अप्रधक खोलवर जािो.
आमच्या जमीन आप्रि िाण्याच्या नुकसानीच्या सांसाधनाांसाठी स्पधाा वाढि आिे आप्रि शेिकरी
आप्रि कामगार म्हिून आिि सिि वाढत्या सामाप्रजक आप्रि आप्रथाक िािाांना सामोरे जाि
आिोि.

ज्या शेिकऱ्याां ना बऱ्याचदा सवाा ि कमी वेिन प्रदले जािे , जे सवाा ि कठीि िररस्थथिीि काम

करिाि, त्या स्िया त्याां च्या घरी सवाा ि जास्त त्रास सिन करिाि. आमच्या िरुिाां ना या
िररस्थथिीि शेिी करायची नािी आप्रि आम्ही त्याां ना दोष कसा दे ऊ शकिो? िि नवीन
प्रिढी शे िीकडे 'गररबीचे जाळे ' म्हिू न िाििे , आिखी कािी नािी, जर अशीच िररस्थथिी
कायम राप्रिली िर सांिूिा जगासाठी अन्न कोि प्रिकवेल?

अजून एक गोष्ट आिे जी आिल्याला साां गायची आिे , िी म्हिजे , आिि आवश्यक असले ले
बदल जगभरािील आमच्या शे िाां वर िाहू शकिा.

वृक्ष लागवड घानामधील कोको आप्रि केप्रनया मध्ये चिा याां ना सांरक्षि दे ऊन िु रािासू न
वाचविे आप्रि ग्वाट्े मालामध्ये मधमाश्याां ना वाढीव अन्न उिलब्ध करून दे िे. आप्रफ्रका आप्रि
मध्य िूवा, लॅ प्रट्न अमेररका आप्रि कॅररप्रबयन आप्रि आप्रशया आप्रि िॅ प्रसप्रफकमधील फेअरट्र े ड
सांघ, शेिकऱ्याां ना त्याां च्या प्रिकाां चे रक्षि करण्याची गरज कशी आिे िे साां गि आिे ि.

आमच्या अप्रधक जबाबदार खरे दीदाराांसि भागीदारी आम्हाला आमच्या शेिाां ना अप्रधक सप्रक्रय

करण्यासाठी िसेच वाििूक आप्रि शेि उत्सजान कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेली गुांिविूक
दे ि आिे . जेथे फेअरट्र े ड व्यवसाय वाजवी प्रकांमिी दे ऊन आमच्या भप्रवष्याि योग्य गुांिविूक करि
आिेि आप्रि फेअरट्र े ड िीप्रमयम मुळे आमची क्षमिा अप्रधकच वाढि आिे .

िि नक्कीच, या आवश्यक कामासाठी िुम्हाला िैसे द्यावे लागिील. उदािरिाथा, कॉफी च्या
झुडुिाांमध्ये झाडे लावल् या मुळे त्याांचे उन्हािासून सांरक्षि िोिे, प्रिकाांचे रोगा िासून सांरक्षि िोिे
आप्रि त्यामुळे िुरामुळे नुकसान कमी िोऊ शकिे - िरां िु याचाच अथा असा की त्यामुळे उत्पादन खचा
दे खील वाढे ल. जेव्हा शेिकऱ्याला आिल् या उदरप्रनवाािाचे उत्पन्निी घेिा येि नािी, िेव्हा आिि या
िकारच्या आवश्यक बदलाां साठी प्रवत्तिुरवठा कसा करू शकिो?

आधीच ठरवले ल् या ध्येयाांिासून जग केव्हाच मागे िडले ले आिे . 2050 ियंि िे बदलण्यास खूि उशीर
झाले ला असेल. एक समृद्ध, अत्यांि िदू षि करिारा दे श म्हिून, आिि आिा अनुकूलन आप्रि किािीच्या
खचााची भरिाई करण्याच्या आमच्या आश्वासनाांची िूिािा केली िाप्रिजे. या सवा कारिाांमुळे आिल् याला
जलवायूशी सांबांप्रधि आित्ती रोखाव्या लागिील. काबान उत्सजान कमी करण्याचे आिले वचन आिा

नाकारले जाऊ नये. आम्ही 'नेट् प्रझरो' वचनबद्धिा स्वीकारिार नािी जी आिल् या स्विः च्या दे शाांमधून
आयाि केले ल् या वस्तू प्रकांवा वाििुकीिून िोिाऱ्या उत्सजानाकडे दु लाक्ष करिाि प्रकांवा यामुळे ित्यक्ष
उत्सजान कमी िोि नािी. जर आां िरराष्टरीय प्रशप्रिांग उद्योग िा एक दे श असिा, िर िो जगािील सािवा
सवााि मोठा उत्सजाक दे श ठरला असिा.
आम्ही िुम्हाला आत्ताच कृिी करण्याचे आवािन करिो:
1. क्लायमेट् फायनान्ससाठीची आिली $ 100 अब्ज दे ण्याची वचनबद्धिा आिा िूिा
झाली िाप्रिजे. िे थेट् शेिकऱ्याांियंि आप्रि कामगाराांियंि िोिोचिे आवश्यक आिे ,
म्हिून आिि झाडे लावू शकिो, अप्रधक लवप्रचक प्रिके घेऊ शकिो, येिाऱ्या
वादळाांसाठी स्विः ला ियार करू शकिो - आप्रि जागप्रिक अन्न िुरवठा अखांड ठे वू
शकिो.
2. आिि आिल् या काबान उत्सजानाबद्दल िामाप्रिक असले िाप्रिजे आप्रि वैज्ञाप्रनक
सल् ल् यानुसार िे कमी करण्याचे धैया ठे वले िाप्रिजे. िुमच्या नेट् प्रझरो च्या
वचनबद्धिेमध्ये लक्ष्य आप्रि धोरिाांचा समावेश आिे प्रकांवा नािी याची खात्री करा,

केवळ िुमचे घरगुिी उत्सजानच नािी िर आयाि केले ल् या वस्तूांमधून सुद्धा उत्सजान
कमी करे ल, (viii) आप्रि ऑफसेट् खरे दी करण्याऐवजी िे ित्यक्ष किािीबद्दल आिेि
याची खात्री करा. आिल् या राष्टरीय िािळीवर प्रनप्रदाष्ट केले ल् या योगदानाि
प्रवमानचालन आप्रि प्रशप्रिांग (नौका िररविन) समाप्रवष्ट करिे िी एक आवश्यक
िायरी आिे. आम्ही आमची भूप्रमका बजावण्यासाठी आमच्या खरे दीदाराांबरोबर काम
करण्यास ियार आिोि, िरां िु त्यासाठी आििास िुढाकार घ्यावा लागेल.
3. भप्रवष्यािील व्यािारी सौद्याां मध्ये प्रनष्पक्ष आप्रि कमी काबान उत्पादनाांमधील उच्चकाबान व्यािार िसेच जीवाश्म इां धनाांचा वािर कमी केला िाप्रिजे, ज्यामुळे शेिकरी
आप्रि व्यवसायाांना स्थथरिा प्रमळे ल आप्रि जलवायू सांकट्ाचा सामना करण्यास मदि
िोईल.
4. व्यवसायाांना शाश्वि िुरवठा साखळीांमध्ये गुांिविूक करण्यास िोत्साप्रिि करण्यासाठी,
शेिकऱ्याांना रास्त भाव दे ण्यास आप्रि त्याांच्या िुरवठा साखळीिील ियाावरिीय
समस्याांची मालकी घेण्यास आम्हाला व्यािार प्रनयम बळकट् करण्याची गरज आिे .

आम्हाला योग्य ियाावरिीय कृिी बघायची आिे , जेिेकरून व्यवसाप्रयक जांगलिोड
थाांबवण्यासाठी कारवाई करू शकिील - आप्रि आम्हाला िे अशा िकारे अांमलाि
आिायचे आिे की ज्यामुळे शेिकऱ्याांना प्रबले भरावे लागिार नािीि. आवश्यक
असल्यास, आिि त्याांच्या जबाबदाऱ्या िूिा करण्याि अयशस्वी झालेल्या व्यवसायाांना
सक्ती करण्यास ियार असले िाप्रिजे.

कोप्रवड -19 ने गेल्या दोन वषांिासून आिले जग उद् वस्त केले आिे . िरां िु जर आिि आिा
जलवायू सांकट्ाचा सामना करण्यास अयशस्वी झालो िर त्याचे िररिाम आिल्या सवांच्या
झालेल्या नुकसानीच्या िुलनेि कािीच नािीि. जगािील अन्न उत्पादकाांचे िप्रिप्रनधी म्हिून,
आम्ही िुम्हाला प्रवनांिी करिो की िुम्ही या क्षिाचा लाभ घ्यावा आप्रि आमचा आवाज ऐकावा
जेिेकरून आम्ही जागप्रिक अन्न िुरवठा िसाच ठे वू शकू.

