نسبت به قول اقلییم خود منصف باشید
– در کشاورزان و کارگران کوچک رسمایهگذاری کنید
رهبان عزیز دنیا،
ر
غذاهای را که روی میهای مردم رسارس
این نامه را از طرف  1،8میلیون کشاورز و کارگر  Fairtradeمنویسیم که در بخش کشاورزی در رسارس دنیا کار مکنند .ما
ی
توانایمان برای انجام این کار ،در اثر آسیب وارد آمده بر محیط زیستمان در نتیجه
جهان خورده مشوند ،و نی سایر محصوالت ضوری را تولید مکنیم .ویل
ی
های که قولهای مربوط به بحران اقلیم زیر پا گذاشته شدند ،به شدت آسیب دیده است.
یتوجیه سال ی
شما قول دادید انتشار گازهای مض را که باعث هوای بد مشوند ،یک روز مزارع ما را خشک مکنند و روز بعد با سیل آنها را پر مکنند کاهش دهید .ویل
گازهای مض به شکل فزاینده خطرناک هستند ،در حایل که جاهطلب شما همچنان در سطح پایی ی
باق مانده است.

غذای ادامه دهیم .ویل در
شما قول دادید هزینههای اقلییم را تامی کنید ،که با وجود تغییات آب و هوا به ما کمک مکنند به تولید مواد ی
حال حاض ،چیی در حدود صفر به دست ما مرسد.
شما به ما قول دادید نوع کارتان را از بهره ی
کش به مشارکت تغیب دهید .ویل سهامداران میلیاردها درآمد دارند ،در حایل که میلیونها
کشاورز ی
کمی از یک دالر در روز درآمد دارند.
در ماههای اخی شاهد از بی ی
رفی محصوالت در اثر آب و هوای شدید بودیم ،از جمله سیلهای مخرب در اوگاندا 1 ،خشکسایل در ماداگاسکار 2 ،و حمله ملخها
در قاره آفریقا 3 .امسال آفریقا شاهد گرمترین ژانویه و ژوئن خود تاکنون بود 4 .در آمریکای مرکزی ،طوفانهای اِ تا و لوتا خسار یای بیش از  2میلیارد دالر را فقط
در هندوراس به بار آوردند ،که در آن کشاورزان  Fairtradeبه شدت زیان دیدند 5 .پیشبیبهای جدید  IPCCحایک از آن است که اعضاء ما در هند با افزایش
غذای مورد نیاز دنیا آسیب مزند .چون
موجهای گرمای شدید ،خشکسایلها و بارانهای نامنظم روبهرو هستند 6 .البته این امر به
توانای ما برای تولید مواد ی
ی
زندگهای ما به تولیدات کشاورزی ما وابسته هستند و فقر دوباره در میان ما در حال رشد است .ویل اثر آن عمیقتر است .زیان وارد شده به زمی و آب ما،
رقابت برای منابع را افزایش مدهد و به عنوان کشاورزان و کارگران ،ما با تنشهای فزاینده اجتمایع و اقتصادی روبهرو هستیم.
این خسارت ،به صورت نامتناسب بر زنان خانوادههای کشاورز وارد مشود که اغلب دستمزد پایی دارند و در سختترین یرسایط کار مکنند .جوانان ما
نیمخواهند در این یرسایط در کار کشاورزی بمانند و چه کش متواند از آنها ایراد بگید؟ ویل اگر یک نسل جدید به کشاورزی به عنوان چیی غی از یک تله فقر
نگاه نکند ،چه کش غذا مردم دنیا را خواهد کاشت؟
موضوع دیگری هست که مخواهیم به شما بگوییم .در مزارع ما در رسارس دنیا ،از االن متوانید تغیی یای را ببنید که باید رخ دهند .درختکاری ،در غنا از کاکائو در
ی
برابر آفتاب و در کنیا از چای در برابر سیل محافظت مکند و در گواتماال ی
بیشی به غذا را برای زنبورها فراهم مکند .تیمهای  Fairtradeدر آفریقا و
دسییس
خاورمیانه ،آمریکای التی و منطقه کارائیب ،و آسیا و اقیانوس آرام ،دانش مورد نیاز کشاورزان برای محافظت از محصوالت را باهم به اش ییاک مگذارند.

مشارکتها با متعهدترین خریداران ما ،رسمایهای را که برای منعطفتر کردن مزارعمان و نی ی
کاسی از انتشار گازهای مض بخش حمل و نقل و کشاورزی به آن نیاز داریم تامی
ی
ی
پرداخی قیمتهای منصفانه و  Fairtrade Premiumدر آینده ما رسمایهگذاری مکنند ،انعطاف ما از االن
درسب با
جاهای که کسب و کارهای  Fairtradeبه
مکند .در
ی
در حال رشد است.
ویل البته هزینه این کار ضوری باید پرداخت شود .برای مثال ،درختکاری در میان بوتههای قهوه متواند از آنها در برابر آفتاب محافظت کند ،آفت محصول و آسیب
سیل را کاهش دهد  -ویل این به معب آن است که هزینههای تولید نی افزایش خواهند یافت .در حایل که کشاورزان ی
حب نیمتوانند مخارج زندگ خود را تامی کنند،
چگونه متوانیم هزینههای این نوع تغییات ضوری را تامی کنیم؟
تغیی تا  2050خییل دیر است .به عنوان کشورهای ثروتمند و آلودهکننده ،شما باید همی حاال به قولهای خود برای پرداخت هزینههای تطبیق و کاهش عمل کنید .قول
ی
کاسی از انتشار کربن ،دیگر نباید فراموش شود .ما تعهدات «صفر خالص» را که به انتشار گازهای ی
نایس از بخش حمل و نقل یا نا ییس از محصوالت وارد شده از
شما برای
کشورهای نظی کشور ما یتوجیه مکنند ،و یا اقداماتشان به کاهش واقیع گازها منجر نیمشود ،نیمپذیریم .اگر صنعت حمل و نقل بیالملیل یک کشور بود ،این کشور
ی
ی
منتش کننده گازهای مض دنیا مشد7 .
هفتمی
از شما مخواهیم همی االن اقدام کنید:

 .1شما باید به قولتان برای پرداخت  100میلیاد دالر به هزینههای اقلییم ،همی االن عمل کنید .این پول باید مستقیما به کشاورزان و کارگران
غذای دنیا
برسد ،طوری که بتوانیم درخت بکاریم ،محصوالت منعطفتری تولید کنیم ،خودمان را برای طوفان در پیشرو آماده کنیم و به تولید مواد ی
ادامه دهیم.
ر
منتش مکنید صادق باشید و جسارت کم کردن آنها را تا حدی که دانشمندان توصیه مکنند داشته باشید.
 .2شما باید درباره گازهای کربن که
ی
مطمی شوید که تعهدات «صفر خالص» شامل اهداف و سیاستهای است که گازهای ی
نایس از محصوالت واردای ،و نه فقط گازهای خانگ ،را
ی
ی
های که
کاهش خواهند داد 8 ،و مطمی شوید که کاهش انتشار ،واقیع خواهد بود نه فقط خریدن آفست .گنجاندن هوانوردی و کشبرای در کمک ی

در سطح کشوری شما تعیی شدهاند ،یک گام ضوری است که باید بردارید .ما آماده همکاری با خریداران خود هستیم تا نقش خود را ایفا کنیم ویل
شما باید ی
پیشو باشید.
 .3معامالت تجاری آینده باید تجارت را همراه با تولید منصفانه و کمکربن تروی ح کنند ،و تجارت کربنباال را کاهش دهند .معامالت تجاری باید به
کارهای که در پایداری و رفع بحران اقلیم رسمایهگذاری مکنند کمک کنند و باید تشویق استفاده از سوختهای فسییل و تروی ج
کشاورزان و کسب و
ی
دینامیکهای استخراج و استثمارکننده بازار را متوقف کنند.
 .4شما باید مقررات کسب و کار را تقویت کنید ،طوری که کسب و کارها تشویق شوند در زنجیههای تامی پایدار رسمایهگذاری کنند ،قیمتهای
منصفانه به کشاورزان پرداخت کنند ،و مالکیت مسائل زیستمحییط را در زنجیههای تامی خود به عهده بگیند .ما مخواهیم پشتکار زیستمحییط
ی
های انجام شود که کشاورزان مجبور به
زدای اقدام کنند  -و مخواهیم این کار به روش ی
مقتض را ببینیم ،طوری که کسب و کارها برای کنیل جنگل ی
کارهای که به مسئولیتهای خود عمل نیمکنند آماده باشید.
پرداخت صورتحساب نشوند .در صورت لزوم ،شما باید برای وادار کردن کسب و
ی
ی
خساری که در صورت کوتایه در اقدام درباره بحران اقلیم ،همهمان تجربه خواهیم کرد
کووید 19-دنیای ما را در دو سال گذشته درنوردیده است .ویل اثر آن در مقایسه با
غذای دنیا ،از شما مخواهیم از این فرصت استفاده کنید ،به صداهای ما گوش دهید و مطمی شوید که متوانیم به
هیچ است .به عنوان نمایندگان تولیدکنندگان مواد ی
تغذیه دنیا ادامه دهیم.

