உங் கள் பருவநிலை
வாக்குறுதிக்கு
நியாயமாக
நடந் துககாள் ளுங் கள் –
சிறுகுறு விவசாயிகள்
மற் றும்
க ாழிைாளர்களிை்
மு லீடு கசய் யுங் கள்
அன்பார்ந்

உைக

்

லைவர்களள,

உலகெங் கிலும் விவசாயத் கதாழிலில் ஈடுபட்டுவரும் 1.8 மிை் லியன் ஃளபர்டிளரட் விவசாயிகள்
மற் றும் க ாழிைாளர்களின் சார்பாெ இெ்ெடிதத்தத நாங் ெள் எழுதுகிற ாம் . உலகெங் கிலும்
உள் ள மெ்ெளின் றமதசெளில் உண்ணப்படும் உணதவயும் , ம ்

அத்தியாவசிய கபாருட்ெதளயும்

நாங் ெள் உ ் பத்தி கசய் கிற ாம் . ஆனால் பருவநிதல பாதிப்பு கதாடர்பான வாெ்குறுதிெள் பல
ஆண்டுெளாெ நித றவ ் ப்படாததால் நமது சு ் றுச்சூழலுெ்கு ஏ ் பட்ட அஜாெ்கிரததயான
றெடுெளால் எங் ெளின் விவசாயம் கசய் யும் தி ன் மிெவும் பாதிப்பதடந்துள் ளது.

ஒரு நாள் எங் ெள் வயல் ெதள வ ண்ட நிலமாெவும் மறுநாள் வயல் நிலகமல் லாம் கவள் ளம்
புகும் ஒரு ெடுதமயான வானிதலெ்கு ொரணமான உமிழ் வுகலளக் குலறப் ப
நீ ங் கள் உறுதியளி ் தீர்கள். உமிழ் வுெள் ஆபத்தான முத

ாக

யில் அதிெரித்து

வருகின் ன ஆனால் அத ் ொன உங் ெள் லட்சியம் மிெெ் குத

வானறத .

மாறிவரும் பருவநிதலயிலும் , கதாடர்ந்து உணவுப் கபாருட்ெதள உ ் பத்தி
கசய் வத ் கு எங் ெளுெ்கு உதவ, பருவநிலை நிதியு
நீ ங் கள் உறுதியளி
வந்ததடயவில் தல.

விலய வழங் குவ

ாக

்தீர்கள் . ஆனால் கிட்டத்தட்ட அவ் வாறு எதுவும் எங் ெதள

நீ ங் ெள் சுரண்டுபவரிலிருந்து பங் குதாரர் வணிகமாக மாற் ற உறுதியளி
ஆனால் பங் குதாரர்ெள் பில் லியன் ெணெ்கில் சம் பாதிெ்கி

் தீர்.

ார்ெள் , ஆனால்

மில் லியன் ெணெ்ொன விவசாயிெறளா ஒரு நாதளெ்கு ஒரு டாலருெ்கும்
குத

வாெறவ சம் பாதிெ்கி

ார்ெள் .

உொண்டாவில் றபரழிவு கவள் ளம் , மடொஸ்ெரில் வ

ட்சி, ஆபிரிெ்ெ ெண்டம்

முழுவதும் கவட்டுெ்கிளிெள் பதடகயடுப் புெள் உள் ளிட்ட ெடுதமயான
வானிதலயால் சமீபத்திய மாதங் ெளில் பயிர்ெள் ெடுதமயாெ
பாதிெ்ெப் பட்டுள் ளன. இந்த ஆண்டு, ஆபிரிெ்ொவில் இதுவதர ொணத அளவுெ்கு
ஜனவரி ம ் றும் ஜூன் மாதங் ெளில் அதிெ கவப் பம் இருந் தது. மத்திய
அகமரிெ்ொவில் , ஈட்டா ம ் றும் அறயாட்டா சூ

ாவளிெள் ற

ாண்டுராஸில் மட்டும்

2 பில் லியன் டாலருெ்கும் அதிெமான றசதத்தத ஏ ் படுத்தின ம ் றும் ஃறபர் டிறரட்
விவசாயிெள் மிெெ்ெடுதமயாெ பாதிெ்ெப் பட்டுள் ளனர் இந்தியாவில் உள் ள நமது
உறுப் பினர்ெள் தீவிர கவப் பஅதலெள் , வ
முதலியவ ் த
கூறுகின்

எதிர்கொள் கின்

ட்சி, ஒழுங் ெ ்

மதழப் கபாழிவு

னர் என்று புதிய ஐபிசிசி ெணிப் புெள்

ன. நிச்சயமாெ, இது உலகி ் குத் றததவயான உணதவ உ ் பத்தி

கசய் யும் நமது தி

னுெ்குத் தீங் கு விதளவிெ்கி

து. நமது வாழ் வாதாரங் ெள் நமது

விவசாய விதளகபாருள் ெளுடன் கதாடர்புதடயதால் , வறுதம மீண்டும்
நம் மிதடறய கபருகிவருகி

து. ஆனால் இதன் பாதிப் பு இன்னும் ஆழமானது. நமது

நிலம் ம ் றும் நீ ருெ்கு ஏ ் படும் பாதிப் பு வளங் ெளுெ்ொெப் றபாட்டிப் றபாடும்
நிதலெ்கு கொண்டுவருகி
முத

து, விவசாயிெள் ம ் றும் கதாழிலாளர்ெள் என்

யில் நாங் ெள் எப் றபாதும் இல் லாத அளவுெ்கு அதிெரித்து வரும் சமூெ ம ் றும்

கபாருளாதார பதட்டங் ெதள எதிர்கொண்டுவருகிற

ாம் .

இந்த தீங் ொனது விவசாய குடும் பங் ெளில் உள் ள கபண்ெளின் ததலயில் கபாருத்தம ்
முத யில் விழுகி து, அவர்ெள் கபரும் பாலும் மிெெ் குத ந்த ஊதியம் கபறுபவர்ெள்
ம ் றும்

மிெவும்

ெடினமான

சூழ் நிதலெளில்

றவதல

கசய் கி ார்ெள் .

இந்த

சூழ் நிதலெளின் கீழ் நமது இதளஞர்ெள் விவசாயத்தில் ஈடுபட ஆர்வம் ொட்டவில் தல,
யார்

அவர்ெதளெ்

கு ்

ம்

சாட்ட

முடியும் ?

வருங் ொலத்து

ததலமுத யினர்

விவசாயத்தத வறுதம உண்டாெ்குவது தவிர றவக துவும் இல் லாததாெ பார்த்தால்
உலெத்தி ் ொன உணதவ யார் விதளவிப் பார்ெள் ?

நாங் ெள் கசால் ல விரும் பும் ம ் க ாரு ெததயும் உள் ளது. உலகெங் கிலும் உள் ள எங் ெள்
விவசாய நிலங் ெளில் , றததவயான மா ் ங் ெதள கசய் து கொண்டிருப் பதத நீ ங் ெள்
ஏ ் ெனறவ ொணலாம் . மரம் நடுவதன் மூலம் ொனாவில் சூரியனிலிருந்து றொறொவும்
ம ் றும் கென்யாவில் கவள் ளம் ஏ ் படுவததறதயிதலயும் பாதுொெ்கி து ம ் றும்
குவாதிமாலாவில் றதனீெ்ெளுெ்கு அதிெ உணவு கிதடெ்கி து. ஆபிரிெ்ொ ம ் றும் மத்திய

கிழெ்கு, லத்தீன் அகமரிெ்ொ ம ் றும் ெரீபியன், ம ் றும் ஆசியா ம ் றும் பசிபிெ் கில் உள் ள
ஃறபர்டிறரட் அணிெள் , விவசாயிெள் தங் ெள் பயிர்ெதள எவ் வாறு பாதுொெ்ெ றவண்டும்
என்பதத பகிர்ந்து வருகின்

ன.

எங் ெள் விவசாய நிலங் ெதளப் பருவநிதலெதள சமாளித்து தாெ்குப்பிடிப்பத ் கு எ ் ப
மா ் றுவத ் குத் றததவயான முதலீட்தட எங் ெள் மிெவும் கபாறுப் பான வாங் குபவர்ெளுடனான
கூட்டாண்தமெள் எங் ெளுெ்கு வழங் குகின்
உமிழ் வுெதளெ் குத ெ்கின்

ன ம ் றும் றபாெ்குவரத்து ம ் றும் பண்தண

ன. நியாயமான விதலெள் ம ் றும் ஃறபர்டிறரட் பிரீமியம் கசலுத்தி

ஃறபர்டிறரட் வணிெங் ெள் எங் ெள் எதிர்ொலத்தில் முத யாெ முதலீடு கசய் யும் றபாது, எங் ெள்
தாெ்குப் பிடித்து மீண்கடழும் தன் தம ஏ ் ெனறவ வளர்ந்து வருகி து.

ஆனால் நிச்சயமாெ, இந் த அத்தியாவசிய றவதலெ்குப் பணம் கசலுத்த றவண்டும் .
உதாரணமாெ, ொபி புதர்ெளுெ்கு மத்தியில்
அவ ் த ெ்

பாதுொெ்கும்

பாதிப் தபெ் குத
அர்த்தம் .

ம ் றும்

மரங் ெதள

பயிருெ்கு

ஏ ் படும்

நடுவது சூரியனிலிருந் து
றநாய்

ம ் றும்

கவள் ள

ெ்ெலாம் - ஆனால் உ ் பத்தி கசலவுெள் அதிெமாகின் ன என்று

விவசாயிெள்

தங் ெள்

வாழ் வாதாரத்தி ் கு

முடியாதறபாது, இந் த மாதிரியான அத்தியாவசிய மா ்

கூட

வருமானம்

ங் ெளுெ்கு நாம்

ஈட்ட

எவ் வாறு

நிதியளிெ்ெ முடியும் ?

2050 ெ்குள் மா ் ம் என்பது மிெவும் தாமதமானது. பணெ்ொர, அதிெ-மாசுபடுத்தும்
நாடுெள் என்

முத யில் , தெவதமவு ம ் றும் தணிப் பு நடவடிெ்தெெளுெ்கு ஆகும்

கசலவுெதள கசலுத்துவத ் ொன உங் ெள் வாெ்குறுதிெதள இப் றபாது நீ ங் ெள்
நித றவ ்

றவண்டும் . ொர்பன் உமிழ் தவெ் குத ப் பத ் ொன உங் ெள் வாெ்குறுதிதய

இனியும் மறுெ்ெெ் கூடாது. றபாெ்குவரத்து அல் லது எங் ெள் நாடு உட்பட நாடுெளில்
இருந்து இ ெ்குமதி கசய் யப் படும் கபாருட்ெளிலிருந்து கவளியிடப் படும் உமிழ் தவத்
தவிர்ெ்கும் அல் லது உண்தமயாெறவ உமிழ் வுெதளெ் குத ெ்ெ வழிவகுெ்ொத ‘கநட்
ஜீறரா’ உறுதிகமாழிெதள நாங் ெள் ஏ ் ெ மாட்றடாம் . சர்வறதச ெப் பல் கதாழில் ஒரு
நாடாெ இருந்தால் , அது உலகின் ஏழாவது கபரிய உமிழ் ப்பானாெ இருெ்கும்
இப் றபாது நடவடிெ்தெ எடுெ்ெ நாங் ெள் உங் ெதளெ் றெட்டுெ்கொள் கிற ாம் :

1. பருவநிலை நிதியிை் 100 பிை் லியன் டாைர் வழங் கும் உங் கள் வாக் குறுதிலய
இப் ளபாது நிலறளவற் ற ளவண
் டும் . அது ளநரடியாக விவசாயிகள் மற் றும்
க

ாழிைாளர்கலள

கசன்றலடய

நடலாம் , றமலும் பருவநிதல மா ்
அறிமுெப் படுத்தலாம் ,
தயார்படுத்திெ்கொள் ளலாம்

ளவண
் டும் ,

இதனால்

நாம்

மரங் ெதள

ங் ெதளத் தாெ்குப் பிடிெ்ெெ்கூடிய பயிர்ெதள

வரவிருெ்கும்
- ம ் றும்

புயலுெ்கு

நம் தம

உலெத்தி ் ொன உணதவ கதாடர்ந்து

விதளவிெ்ெலாம் .

2. நீ ங் கள் உங் கள் கார்பன் உமிழ் வுகள் குறி ்து ளநர்லமயாக இருக் க ளவண
் டும் ,

மற் றும் அறிவியை் பூர்வ ஆளைாசலனக் கு ஏற் ப அவற் லற மீண
் டும் குலறக் க
ல

ரியம் ககாண
் டிருக் க ளவண
் டும் . உங் ெள் உள் நாட்டு உமிழ் வுெள் மட்டுமல் லாது

இ ெ்குமதி கசய் யப் பட்ட கபாருட்ெளிலிருந் து உமிழ் தவெ் குத ப் பத ் ொன
இலெ்குெள் ம ் றும் கொள் தெெள் உங் ெள் கநட் ஜீறரா உறுதிப் பாடுெளில் உள் ளன
என்பதத உறுதிப் படுத்திெ் கொள் ளுங் ெள் , இது நிஜமாெறவ உமிழ் தவ குத ப் பதவ
என்பதத உறுதிப் படுத்திெ் கொள் ளுங் ெள் , மா ாெ உங் ெள் நாட்டில் விமானப்
றபாெ்குவரத்து ம ் றும் ெப் பல் றபாெ்குவரத்து முதலிய கவறுகமன உமிழ் தவ
ஈடுகசய் பதவெதள வாங் குவது அல் ல. உறுதியான பங் ெளிப் புெள் நீ ங் ெள் எடுெ்ெ
றவண்டிய ஒரு அத்தியாவசிய நடவடிெ்தெயாகும் . எங் ெள் பணிதய கசய் ய எங் ெள்
வாங் குபவர்ெளுடன் பணிபுரிய நாங் ெள் தயாராெ இருெ்கிற

ாம் , ஆனால் நீ ங் ெள்

வழிநடத்த றவண்டும் .

3. எதிர்காை வர் ்
வர் ்

க

்ல

குலற

கவளியிடும்
பருவநிதல

வர் ்

ங் கள்

க

்ல

ஊக்குவிக் க

ம ் றும்

ஊெ்குவிப் பததயும்

ளவண
் டும் .

தாெ்குப் பிடிப் பதில்

சமாளிப் பதில்

றவண்டும்

அதிக கார்பன் உமிழ் லவ கவளியிடும்

்து நியாயமான மற் றும் குலறந்

பாதிப் புெதளத்

பாதிப் புெதளச்
கசய் ய

க ஒப் பந்

பிரித்கதடுத்தல் ,

வர்த்தெ

முதலீடு

விவசாயிெளுெ்கும்
புததபடிவ

கார்பன் உமிழ் லவ
ஒப் பந்தங் ெள்

கசய் து

அத்ததெய

வணிெங் ெளுெ்கும்

எரிகபாருள்

சுரண்டல்

உதவி

பயன்படுத்துவதத

சந்தத

இயெ்ெத்தத

ஊெ்குவிப் பததயும் நிறுத்த றவண்டும் .

4. நீ ங் கள் வணிக ஒழுங் குமுலறகலள பைப் படு

்

ளவண
் டும் , இதன் மூலம்

வணிெங் ெள் நிதலயான விநிறயாெ சங் கிலிெளில் முதலீடு கசய் யவும் ,
விவசாயிெளுெ்கு நியாயமான விதலெதள கசலுத்தவும் , ம ் றும் சு ் றுச்சூழல்
பிரச்சிதனெளுெ்ொன கபாறுப் தப அவ ் றின் விநிறயாெ சங் கிலிெளில் எடுத்துெ்
கொள் ளவும் ஊெ்குவிெ்ெப் படுகின்

ன. நாங் ெள் சு ் றுச்சூழலுெ்ொனப்

கபாறுப் புெதளெ் ொண றவண்டும் , இதனால் வணிெங் ெள் ொடழிப் தபெ்
ெட்டுப் படுத்த நடவடிெ்தெ எடுெ்கும் - ம ் றும் விவசாயிெள் பாதிப் பதடயாத
வதெயில் , இதத கசயல் படுத்துவதத நாங் ெள் ொண றவண்டும் .
றததவப் பட்டால் , தங் ெள் கபாறுப் புெதள நித

றவ ்

ாத வணிெங் ெளுெ்கு

கநருெ்ெடி கொடுெ்ெ நீ ங் ெள் தயாராெ இருெ்ெ றவண்டும் .

றொவிட்-19

ெடந்த

இரண்டு

ஆண்டுெளில்

நமது

உலதெ

சூத யாடி

சின் னாபின்னமாெ்கியுள் ளது. ஆனால் நாம் இப் றபாது பருவநிதல பாதிப் புெ்கு எதிராெ
கசயல் படத் தவறினால் நாம் அதனவரும் அனுபவிெ்கும் தீங் குடன் ஒப் பிடுதெயில் இதன்
றொவிட்-19

இன்

பிரதிநிதிெள் என்
வார்த்ததெளுெ்கு

தாெ்ெம்

ஒன்றுறமயில் தல.

உலகின்

உணவு

உ ் பத்தியாளர்ெளின்

முத யில் , இந்த தருணத்தத பயன்படுத்திெ்கொள் ளவும் , எங் ெள்
கசவிகொடுெ்ெவும் ,

கதாடர்ந்து

எங் ெளால்

உலகி ் கு

உணவளிெ்ெ

முடியும்

என்பதத

உறுதிப் படுத்தவும்

நாங் ெள்

உங் ெளிடம்

றவண்டிெ்கொள் கிற ாம் .

