
 

 

 
 

 
 

तपाईंको जलवायुका वाचाहरू प्रति न्याय 
गर्नहुोस ्
- साना ककसान र श्रमिकहरूमा लगानी गर्नहुोस ्
आदरणीय ववश्वका नेताहरू, 

हामी कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने षिश्िभरिका 1.8 मिमियर् फेयरटे्रड ककसान र श्रममकहरूको तर्फ बाट लेख्छौं । हामी षिश्िभरिका 
मानिसहरूले टेबलमा खारे्न खािाको साथै अन्य आवश्यक उत्पादिहरू फलाउँछौं । ति िाताििणीय सङ्कट सम्बन्धि िाचाहरूलाई 
ििौंसम्म तोडेि हाम्रो पयाफविणलाई लापििाही तरिकाले गरिएको हार्नीको कािण त्यसो गि ेहाम्रो क्षमता ििाम्रोसँग क्षनतग्रस्त भएको छ । 
• िपाईंले एकदिर्न हाम्रा खेतहरू सुकाउरे्न ि अको दिर्न बाढी आउरे्न जस्ता चिम मौसम नर्नम््याउरे्न उत्सजजनिा कटौती गर्े 

वाचा गर्नभुयो । ति उत्सर्फि खतििाक रूपमा बदढिहँिा तपाईंको महत्वाकाांक्षा धेिै कम िहधछ । 
• िपाईंले परििनतित मौसमको बावर्ुद खार्नाको उ्पािर्न िदृ्धि गर्नि हािीिाई सहयोग गर्े ववत्त प्रदान गर् ेवाचा गर्नभुयो । 

ति हामी समक्ष लगभग केही पनर्न पुधगिहेको छैर्न । 
• तपाईंिे शोिकबाट साझेिािमा व्यवसाय पररवतजन गन ेवाचा गर्नभुयो । ति शेयििर्नीहरूले अिबौं कमाउँछि ्र्बकक लाखौं 

ककसािहरूले दिर्नको एक डलि भन्दा कम कमाउँछि ्। 
पनछल्ला महहिाहरूमा युगान्डामा वविाशकािी बाढी,i मडागास्किमा खडेिी,ii ि अकिकी महाद्वीपमा सलहको आक्रमणiii सहहत चिम 
मौसमले बालीिाली प्रभाववत भएको छ । यस ैििि, अफ्रिकाले जर्नििी ि जूर्नमा सबैभधिा गमी िेख्यो ।iv मध्य अमेरिकामा, इटा (Eta) 
ि लोटा (Lota) तूफार्नहरूले मात्र होधडुिसमा 2 अिब डलि भधिा बढीको क्षनत गयो ।v IPCC ले भाितमा हाम्रा सदस्यहरूले 
अत्यधधक लू, खडेिी ि अनियममत वर्ाफको सामिा गर्ने को ियाँ भववष्यवाणीहरू गिेको छ ।vi नर्नन्श्चत रुपमा, यसले षिश्िलाई चाहहिे 
खािा उ्पािर्न गरे्न हाम्रो क्षमतामा हानर्न पुयािउँछ । ककिभरे्न हाम्रो आर्ीववका हाम्रो कृवर् उपर्सँग र्ोडडएको छ, हामी माझ फेरि 
गिीबी बदढिहेको छ । ति प्रभाव गहहिो हुन्छ । हाम्रो भूमम ि पार्नीको क्षनतले सांसािर्नहरूको लाधग प्रनतस्पिाि बदढिहेको छ, ि फ्रकसार्न 
ि श्रममकहरूको रूपमा हामी लगाताि बढ्िो सामान्जक ि आधथिक तर्नािको सामर्ना गरििहेका छौं । 

प्रायः सबैभन्दा कम पारिश्रममक पाउरे्न, सबैभन्दा गाह्रो अवस्थामा काम गरििहेका खेतीपाती गर्न ेपरिवािका महहलाहरूमा असमार्न रुपमा 
हानर्न हुधछ । हाम्रा युवाहरू यी शतफहरूमा िहेि खेतीपाती गिेि बस्र्न चाहँदैिि,् ि उिीहरूलाई कसले आिोप लगाउर्न सक्छि ्? ति 
यहद ियाँ पुस्ताले खेतीपातीलाई गरिबीको जधजाल बाहेक अरू केहह र्नदेखेमा ववश्वको खािा कसले उब्जर्नी गछि ? 

त्यहाँ हामीले भन्ि चाहेको अको कथा छ । हाम्रा षिश्िभरिका खेतहरूमा, तपाईंले पहहले िै आिश्यक परिितिर्नहरू भएको देख्न 
सक्िुहुन्छ । घािामा रूखहरू िोपेि कोकालाई घामबाट ि केधयामा धचयाले बाढीबाट सुिक्षा गरििहेको छ ि ग्वाटेमालामा मौिीपालर्नले 
खािामा पहँुच बढाइिहेको छ । अकिका ि मध्य पूवफ, ल्याहटि अमेरिका ि क्यािेबबयि, ि एमशया ि प्रशान्त क्षेत्रहरूमा फेयिटे्रडका 
टोलीहरूले ककसािहरूलाई आफ्िो बालीको कसिी सुिक्षा गर्ने भरे्नि आवश्यक र्ािकािी साझा गरििहेका छि ्। 
हाम्रा थप जर्म्मेवाि खिीकतािहरूसँग साझेदािी गिेि हामीलाई हाम्रो खेतहरूलाई थप लधचलो बिाउिको लाधग, साथै यातायात ि खेतको 
उत्सर्फिहरू कम गर्निको लाधग आिश्यक लगार्नी प्रिार्न गरििहेको छ । फेयिटे्रडका व्यवसायहरूले उधचत मूल्य ि फेयिटे्रड प्रीममयम 
नतिेि हाम्रो भववष्यमा िाम्रोसँग लगािी गरििहेका छि ्भरे्न, हाम्रो लधचलोपि पनर्न बदढिहेको छ । 

ति निस्सन्देह रुपमा, यो आवश्यक कामको लाधग भुक्तार्नी गिफ आवश्यक छ । उदाहिणको लाधग, कर्ीको झाडीहरू बीच रुखहरू 
िोप्िा ्यसले नतिीहरूलाई घामबाट जोगाउर्न सक्छ, बाली िोग ि बाढीबाट हुरे्न क्षनतलाई कम गिफ सक्छ - ति यसको अथि उत्पादिको 
लागत बढी हुधछ । ककसािहरूले जीषिकोपाजिर्न गर्ने आम्िार्नी पनर्न गर्नि र्नसफ्रकिहेको बेलामा, हामीले यस्ता आवश्यक परिवतफिहरूको 



 

 

लाधग पनर्न कसिी लगार्नी गिफ सक्छौं ? 

2050 सम्मको परिवतफि नर्नकै हढलो भइसकेको हुधछ । धिी, उच्च प्रदरू्ण गि ेदेशहरूको रूपमा, तपाईंले अदहल्यै अिुकूलि ि 
धयूर्नीकिणको खचि नतरे्न तपाईंको िाचाहरू पूिा गरु्निपरे्नछ । काबफि उत्सर्फि कटौती गि ेतपाईंको प्रनतज्ञा अब उप्राधत अस्वीकाि गरिरु्न 
हँुिैि । हामी यातायातको सािर्नबाट हाम्रो आफ्िै देशहरू सदहत आयानतत सामािबाट हुरे्न उत्सर्फिलाई बेवास्ता गरे्न, वा त्यो वास्तववक 
उत्सर्फिमा कटौती र्नगर्ने ‘िेट शून्य’ प्रनतबद्धताहरूलाई स्वीकाि गदैिौं । यहद अन्तिाफजष्िय मशवपङ्ग उद्योग एउटा देश भएको भए, यो 
उ्सजिर्न गर्ने षिश्िको सातौं सबैभन्दा ठूलो िेश हुिे धथयो ।vii 

हामी तपाईंलाई अदहल्यै कायि गर्निको लाधग आह्िार्न गछौं : 

1. िपाईंिे अहहल्यै जलवायु ववत्तिा 100 बिमलयन डलर प्रदान गन े िपाईंको वाचा पूरा गनुजपर्ज । यो ककसान र 
मजदरुहरूसम्म सोझै पुग्न जरुरी छ, ताकक हामी रूखहरू लगाउि, थप लधचलो बालीहरू पेश गिफ, आउँदै गिेको 
तूर्ािको लाधग आरै्लाई तयाि पार्नि - ि षिश्िको खािा उब्जर्नी गर्नि जािी िाख्न सकौं । 

2. िपाईं आफ्र्ो कािजन उत्सजजनको िारेिा इिान्दार हुनुपर्ज, र वैज्ञाननक सल्लाह बिोजजि त्यसिाई कटौिी गर्े साहस 
हनर्नपछु । सुनिजश्चत गिुफहोस ् कक तपाईंले आयात गरे्न सामार्नहरूले तपाईंको घिेलु उ्सजिर्नहरूviii मात्र र्नभई उ्सजिर्नहरू 
घटाउरे्न तपाईंको िेट शून्य प्रनतबद्धताहरूको लक्ष्य ि िीनतहरू भएको कुिा सुनर्नन्श्चत गरु्निहोस ्ि सामाधय रुपमा अफसेटहरू 
फ्रकधरु्नको सट्टा, नतर्नीहरूले िास्तषिक कटौती गरे्न कुिा नर्नन्श्चत गिुफहोस ्। उड्डयि ि तपाईंको िाष्िीय रुपमा निधाफरित योगदािमा 
मशवपिंग सहहत तपाईंले मलरु्नपरे्न एक आवश्यक कदम हो । हामी हाम्रा के्रताहरूसँग हाम्रो भूममका खेल्िको लाधग कायि गिफ 
तैयाि छौं, ति तपाईंले िेततृ्व गिुफपछफ । 

3. भववष्यको व्यापारका सम्झौिाहरूिे उचचि र न्यूर्-काबरु् उत्पादर् गर्,े उच्च-काबिर्नको व्यापारिा कटौिी गरे् हनर्नपछु । 
व्यापािका सम्झौताहरूल ेहदगोपि ि र्लवायु सिंकटसँग लड्ि ककसािहरू ि व्यवसायहरूलाई लगार्नी गर्नि सहयोग गिुफपछफ, ि 
र्ीवाश्म ईन्धिको प्रयोगलाई प्रोत्साहहत गर्न ेि निकासी, शोर्ण बर्ािको गनतशीलतालाई ड्राइभ गिफबाट िोक्िुपछफ । 

4. तपाईंले व्यापािका नियमहरूलाई सुदृढ गरु्निपछफ, ताकक व्यवसायहरूलाई हदगो आपूनतफ श्रृिंखलामा लगािी गिफ, ककसािहरूलाई 
उधचत मूल्य नतिफ, ि उिीहरूको आपूनतफ श्रृिंखलामा पयाफविणीय मुद्दाहरूको स्वाममत्व मलिको लाधग प्रोत्साहहत गरिन्छ । हामी 
वाताविणीय कािणले लगिशीलता देख्न चाहन्छौं, ताकक व्यवसायहरूले वि फडार्नी िोकथामको लाधग कदम चाल्ि सकूर्न ्- ि 
हामी यसलाई ककसािहरूले बबल नतिफ र्नछोड्रे्न तरिकाले लागू भएको हेर्नि चाहन्छौं । यहद आवश्यक भएमा, तपाईंले 
उर्नीहरूको न्जम्मेिािी पुिा गर्नि र्नचाहरे्न व्यवसायहरूलाई बाध्य पािफको लाधग तयाि हुिुपछफ । 

COVID-19 ले पनछलो दईु िर्फमा हाम्रो षिश्िलाई तहसिहस पािेको छ । ति यहद हामीले अदहल्यै र्लवायु सिंकटमा काम गिफ 
असर्ल भएको तुलर्नामा भएको हार्नीको तुलर्नामा यसको प्रभाव केही होइर्न । षिश्िको खाद्य उत्पादकहरूको प्रनतनिधधको 
रूपमा, हामी तपाईंलाई यो मौकाको फाइिा उठाउर्न, हाम्रो आवार् सुन्ि, ि सुनिजश्चत गिुफहोस ्कक हामीले षिश्िलाई खुवाउि र्ािी 
िाख्न सक्रे्न कुिा सुनर्नन्श्चत गर्निको लाधग अपील गछौं । 

 

 



 

 



 

 

 


