
 

 

  
 

 نسبت به قول اقلییم خود منصف باشید 
 گذاری کنید در کشاورزان و کارگران کوچک رسمایه –

 
 

ان عزیز دنیا،   رهبر

 
های مردم رسارس  غذاهایی را که روی می   کنند. ما نویسیم که در بخش کشاورزی در رسارس دنیا کار مم   Fairtradeمیلیون کشاورز و کارگر 1،8این نامه را از طرف 

وری را تولید مجهان خورده م مان در نتیجه مان برای انجام این کار، در اثر آسیب وارد آمده بر محیط زیستکنیم. ویل توانایی شوند، و نی   سایر محصوالت ض 

 شدت آسیب دیده است.  های مربوط به بحران اقلیم زیر پا گذاشته شدند، بههایی که قولتوجیه سالی  

 
. ویل  کاهش دهیدکنند کنند و روز بعد با سیل آنها را پر مشوند، یک روز مزارع ما را خشک مکه باعث هوای بد مرا   شما قول دادید انتشار گازهای مض  

 ده است. طلب  شما همچنان در سطح پایی   باقی مانگازهای مض  به شکل فزاینده خطرناک هستند، در حایل که جاه

ات آب و هوا به ما کمک م   تامی   کنید، های اقلییم را شما قول دادید هزینه  کنند به تولید مواد غذایی ادامه دهیم. ویل در  که با وجود تغیی 

ی در حدود صفر به دست ما م  ، چی    رسد. حال حاض 

ها   سهامداران میلیاردها درآمد دارند، در حایل که میلیون ویل تغیب  دهید. کشی به مشارکت از بهره  شما به ما قول دادید نوع کارتان را

 کشاورز کمیی از یک دالر در روز درآمد دارند. 

 
ها و حمله ملخ 2خشکسایل در ماداگاسکار،  1های مخرب در اوگاندا، های اخی  شاهد از بی   رفیی  محصوالت در اثر آب و هوای شدید بودیم، از جمله سیلدر ماه

میلیارد دالر را فقط  2های ِاتا و لوتا خسارایی بیش از در آمریکای مرکزی، طوفان 4ترین ژانویه و ژوئن خود تاکنون بود. امسال آفریقا شاهد گرم 3قا. در قاره آفری

حایک از آن است که اعضاء ما در هند با افزایش   IPCCهای جدید بیب  پیش 5به شدت زیان دیدند.  Fairtradeدر هندوراس به بار آوردند، که در آن کشاورزان 

زند. چون البته این امر به توانایی ما برای تولید مواد غذایی مورد نیاز دنیا آسیب م 6رو هستند. های نامنظم روبهها و بارانهای گرمای شدید، خشکسایلموج

 
 

و آب ما،  تر است. زیان وارد شده به زمی   ر میان ما در حال رشد است. ویل اثر آن عمیقهای ما به تولیدات کشاورزی ما وابسته هستند و فقر دوباره دزندگ

 رو هستیم. های فزاینده اجتمایع و اقتصادی روبهدهد و به عنوان کشاورزان و کارگران، ما با تنشرقابت برای منابع را افزایش م

 
خانواده زنان  بر  نامتناسب  صورت  به  خسارت،  وارد مهای کشاور این  در سختز  و  دارند  پایی    دستمزد  اغلب  مشود که  ایط کار  رسی ما ترین  جوانان  کنند. 

ایط در کار کشاورزی بمانند و چه کش منیم ی غی  از یک تله فقر خواهند در این رسی د؟ ویل اگر یک نسل جدید به کشاورزی به عنوان چی   تواند از آنها ایراد بگی 

 دم دنیا را خواهد کاشت؟ نگاه نکند، چه کش غذا مر 

 
ایی را ببنید که باید رخ دهند. درختخواهیم به شما بگوییم. در مزارع ما در رسارس دنیا، از االن مموضوع دیگری هست که م کاری، در غنا از کاکائو در توانید تغیی 

یس برابر آفتاب و در کنیا از چای در برابر سیل محافظت م در آفریقا و  Fairtradeهای کند. تیمبیشیی به غذا را برای زنبورها فراهم مکند و در گواتماال دسیی

اک مخاورمیانه، آمریکای التی   و منطقه کارائیب، و آسیا و اقیانوس آرام، دانش مورد نیاز کشاورزان برای محافظت از محصوالت را باهم به اش  گذارند. یی



 

 

مان و نی   کاسیی  از انتشار گازهای مض  بخش حمل و نقل و کشاورزی به آن نیاز داریم تامی   تر کردن مزارعای را که برای منعطفها با متعهدترین خریداران ما، رسمایهمشارکت

کنند، انعطاف ما از االن گذاری مدر آینده ما رسمایه Fairtrade Premiumهای منصفانه و به درسبی با پرداخیی  قیمت Fairtradeکند. در جاهایی که کسب و کارهای  م

 در حال رشد است. 

 
وری باید پرداخت شود. برای مثال، درخت تواند از آنها در برابر آفتاب محافظت کند، آفت محصول و آسیب های قهوه مکاری در میان بوتهویل البته هزینه این کار ض 

 خود را تامی   کنند،  های تولید نی   افزایش خواهند یافت. در حایل که کشاورزان حبی نیمعب  آن است که هزینهویل این به م  -سیل را کاهش دهد  
 

توانند مخارج زندگ

وری را تامی   کنیم؟ توانیم هزینهچگونه م ات ض   های این نوع تغیی 

 
های تطبیق و کاهش عمل کنید. قول های خود برای پرداخت هزینهبه قول  همی   حاال باید کننده، شما خییل دیر است. به عنوان کشورهای ثروتمند و آلوده  2050تغیی  تا 

یسی از محصوالت وارد شده از  شما برای کاسیی  از انتشار کربن، دیگر نباید فراموش شود. ما تعهدات »صفر خالص« را که به انتشار گازهای نایسی از بخش حمل و نقل یا نا

الملیل یک کشور بود، این کشور پذیریم. اگر صنعت حمل و نقل بی   شود، نیمکنند، و یا اقداماتشان به کاهش واقیع گازها منجر نیموجیه متکشورهایی نظی  کشور ما ی  

 7شد. هفتمی   منتشی کننده گازهای مض  دنیا م

 
 خواهیم همی   االن اقدام کنید: از شما م

 
های اقلییم، همی   االن عمل کنید. این پول باید مستقیما به کشاورزان و کارگران  دالر به هزینه میلیاد    100تان برای پرداخت  شما باید به قول  .1

رو آماده کنیم و به تولید مواد غذایی دنیا  تری تولید کنیم، خودمان را برای طوفان در پیش طوری که بتوانیم درخت بکاریم، محصوالت منعطف برسد،  

 ادامه دهیم. 

 
  کنند داشته باشید. کنید صادق باشید و جسارت کم کردن آنها را تا حدی که دانشمندان توصیه م درباره گازهای کربن که منتشر م شما باید  .2

، را  مطمی   شوید که تعهدات »صفر خالص« شامل اهداف و سیاست 
 

، و نه فقط گازهای خانگ هایی است که گازهای نایسی از محصوالت واردایی

هایی که  رای  در کمکگنجاندن هوانوردی و کشبی   و مطمی   شوید که کاهش انتشار، واقیع خواهد بود نه فقط خریدن آفست.  8کاهش خواهند داد،  



 

 

وری است که باید بردارید. ما آماده همکاری با خریداران خود هستیم تا نقش خود را ایفا کنیم ویل  در سطح کشوری شما تعیی   شده  اند، یک گام ض 

و   باشید.  شما باید پیشی

 
به  و تجارت کربن   کربن تروی    ح کنند،معامالت تجاری آینده باید تجارت را همراه با تولید منصفانه و کم  .3 باید  باال را کاهش دهند. معامالت تجاری 

های فسییل و تروی    ج ت کنند کمک کنند و باید تشویق استفاده از سوخگذاری م کشاورزان و کسب و کارهایی که در پایداری و رفع بحران اقلیم رسمایه 

 و استثمارکننده بازار را متوقف کنند.  های استخراج دینامیک 

 
ه   ،شما باید مقررات کسب و کار را تقویت کنید  .4 های  گذاری کنند، قیمت های تامی   پایدار رسمایه طوری که کسب و کارها تشویق شوند در زنجی 

ه ت منصفانه به کشاورزان پرداخت کنند، و مالکیت مسائل زیس ند. ما م محییط را در زنجی  محییط  خواهیم پشتکار زیستهای تامی   خود به عهده بگی 

ل جنگل  هایی انجام شود که کشاورزان مجبور به  خواهیم این کار به روشو م  -زدایی اقدام کنند مقتض  را ببینیم، طوری که کسب و کارها برای کنیی

 کنند آماده باشید. های خود عمل نیم ا باید برای وادار کردن کسب و کارهایی که به مسئولیتپرداخت صورتحساب نشوند. در صورت لزوم، شم

 
مان تجربه خواهیم کرد  دنیای ما را در دو سال گذشته درنوردیده است. ویل اثر آن در مقایسه با خساریی که در صورت کوتایه در اقدام درباره بحران اقلیم، همه 19-کووید

 توانیم به  خواهیم از این فرصت استفاده کنید، به صداهای ما گوش دهید و مطمی   شوید که معنوان نمایندگان تولیدکنندگان مواد غذایی دنیا، از شما مهیچ است. به 

 تغذیه دنیا ادامه دهیم. 

 



 

 

 


