
 

 

 
 

 

వాతావరణ హామీల విషయంలో 
నిజాయితీగా ఉండండ ి
– చిన్న కమతాల ర తైులు, 
కారమికులోో  పెట్టు బడి పెట్ు ండ ి

 
 

పరియమ ైన్ పి్ప్ంచ నాయకులలో రా, 
 
ప్రప్ంచవ్యాప్త ంగయ ఉన్న 1.8 మిలియన్ ఫెయిర్ ర ైతులు, కయరమికుల ప్క్షాన్ మేము ఇది రయస్తత న్నం. 
ప్రప్ంచవ్యాప్త ంగయ ప్రజలు తినే ఆహారంతో పయటు అతావస్ర ఉతపతుత లన్నంటినీ మేము ప్ండిస్తత న్నం. కయన్ 
వ్యత్వరణ స్ంక్షోభాన్కి స్ంబంధించిన్ విఫల హామీల కయరణంగయ ఏళ్లు గయ వ్యత్వరణ్న్కి జరుగుతున్న 
న్రుక్ష్ాప్ూరమత హాన్ కయరణంగయ మా సయమర్యం తీవరంగయ దెబబతింట ంది. 

 
ఉద్ాా రాలన్ు తగమాస్ాా మని మీరు హామీ ఇచ్ాారు.  అవి వ్యత్వరణ్న్న తీవరంగయ మారుుతున్నయి.  
వీటి కయరణంగయ ఒక రోజు మా పొ లాలు ఎండిపో తున్నయి. ఒక రోజు వరదలన్త చూస్తత న్నయి. అటు 
ఉద్ా రయలు ప్రమాదకరంగయ పెరమగమపో తున్నయి. మీ లక్షాాలు మాతరం  అడుగంటిపో తున్నయి.. 

వాతావరణ ఫైెనాన్స్ అంది్స్ాా మని మీరు హామీ ఇచ్ాారు –వ్యత్వరణం మరాుతున్న ప్ంటలు 
ప్ండించ ందతకు మకాు సయయప్డత్మన్నరు. కయన్, ఇంత వరకు మకాు అందింది ఏమి లేదత. 

వాాపారానిన మలరుాతామని మీరు హామీ ఇచ్ాారు – దోపిడీద ర్ు న్తంచి భగాసయా మి వరకు. కయన్, 
వ్యటాద్రులు బిలియన్తు  అరమిస్తత న్నరు, లక్ష్లాది ర ైతులు మాతరమే కనీస్ం రోజు ఒక డ్లర్ కూడ్ 
స్ంపయదించలేకపో తున్నరు. 

 

ఉగయండ్లో ముంచెతితన్ వరదలు, మడగయస్కర్లో కరువు, ఆఫిరకన్ ఖండంలో మిడతల ద్డి, తీవరమ ైన్ 
వ్యత్వరణం కయరణంగయ ఇటీవలి కయలంలో ప్ంటలు బాగయ దెబబతిన్నయి. ఈ స్ంవతసరం  జన్వరమ, జూన్ నెలలోు  
ఇప్పటి వరకు చూడన్నంత వే్డిన్ ఆఫిరకయ చవి చూసింద.ి  



 

 

మధ్ా అమ రమకయలో హరమకేన్ ఈటా, అయోటా కయరణంగయనే ఒకక హ ండూరస్లోనే $2 బిలియన్ు  న్ష్టం 
స్ంభవించింది.  ఫెయిర్టరరడ్ ర ైతులు తీవరంగయ దెబబతిన్నరు. భారతద శంలోన్ మా స్భుాలు తీవరమ ైన్ 
ఎండగయలులు, కరువులు, కరమప్ద్తిలోలేన్ వరయా లు ఎదతరకకవ్యలిస ఉంటుందన్ కొతత  ఐపీసీసీ అంచన్లు 
స్ూచిస్తత న్నయి. ఈ కయరణంగయ ప్రప్ంచ అవస్రయలకు తగమన్సయా యిలో ప్ండించ  మా సయమరయ్ యన్న అది 
దెబబతీస్తత ంది. మా వావసయయ ఉతపతుత లతో మా జీవిత్లు ముడిప్డి ఉంటాయి కయబటిట మాలో పేదరమకం మళ్లు 
పెరుగుతోంది. కయన్ ఆ ప్రభావం చ్లా తీవరంగయ ఉంటుంది. మా నేల, నీళ్ుకు న్ష్టం స్ంభవిస్తత ంది, వన్రుల కోస్ం 
పో టీ పెరుగుతోంది. అద  స్మయంలో న్రంతరం పెరుగుతున్న సయమాజికి, ఆరమాక ఒతితళ్ుతో ర ైతులు, కయరమికులు 
తలు డిలుు తున్నరు. 

 
ఈ హాన్ వావసయయ కుటుంబాలకు చెందిన్ మహిళ్లపైె అస్మాన్ హాన్ కలిగమస్తత ంది. అతాంత కిుష్టమ ైన్ 
ప్రమసాితులోు  ప్న్చ సేవ్యరమకి లభంచ  వే్తన్ం చ్లా స్ందరయాలోు  చ్లా తకుకవు ఉంటుంది. ఈ ప్రమసాితుల 
కయరణంగయ మా యువ జన్భా వావసయయంలో ఉండ ందతకు ఇష్టప్డటం లేదత. దీన్కి బాధ్తాలు ఎవరు? 
వావసయయమంటర పేదరమక ఉచతుగయ భావిస్ూత   కొతత  తరం ముందతకు రయకపో త  ఎవరు ప్రప్ంచ్న్కి 
కయవ్యలిసన్ ఆహారయన్న ప్ండిసయత రు? 

 
మరో విష్యం కూడ్ మీకు చెపయపలి. ప్రప్ంచవ్యాప్తంగయ పొ లాలోు  చోటుచ స్తకుంటున్న మారుపలు మీకు 
కన్పిస్ూత నే ఉన్నయి. మొకకలు న్టడం వలన్ ఘన్లో ఎండ బారమ న్తంచి కోకోకు, అలాగే క న్ాలో 
త యాకుకు రక్ష్ణ లభసోత ంది. అలాగే మొకకల ద్ారయ గయాటెమాలలో త నేటీలకు ఆహార అందతబాటు 
పెరుగుతోంది. ఆఫిరకయ, మధ్ా పయర చాం, లాటిన్ అమ రమకయ, కరేబియన్, ఆసియా, ప్సిఫిక్లోన్ ఫెయిర్టరరడ్ 
బ ంద్లు ప్ంటలన్త ఎలా రకి్షంచతకోవ్యలో ర ైతులకు తెలియజేస్తత న్నయి. 

పెరుగుతున్న మా బాధ్ాత్యుతమ ైన్ కొన్తగోలుద్రుల భాగసయామాం కయరణంగయ మా పొ లాలన్త 
తటుట కునేలా చ సి, రవ్యణ్, వావసయయ ఉద్ా రయలన్త తగమాంచతకునేందతకు కయవ్యలిసన్ పెటుట బడులు 
అందతకోగలుగుతున్నం. ఎకకడెైత  న్జాయితీతో కూడిన్ వ్యాపయర స్ంసా్లు మాకు న్జాయితీ ధ్రలు, 
న్జాయితీ వ్యాపయర పీరమియం చెలిుంచడం ద్ారయ మా భవిష్ాత్పెై స్ర ైన్ పెటుట బడి పెడుతున్న చోట 
మా పో రయటప్టిమ ఇప్పటికే పెరుగుతోంది. 

ఈ కీలకమ ైన్ ప్న్కి చెలిుంప్ు జరపయలిసన్ అవస్రం ఉంది. ఉద్హరణకు, కయఫీ పొ దలోు  మొకకలు 
న్టడం ద్ారయ వ్యటికి ఎండ న్తంచి రక్ష్ణ లభస్తత ంది. ఆశంచ  తెగుళ్లు  తగుా త్యి, వరద న్ష్టమూ 
తగుా తుంది. అద  స్మయంలో ఉతపతిత  ఖరుు పెరుగుతుంది. ర ైతులకు ఒకవ్ెైప్ు జీవించ ందతకు తగమన్ 
ఆద్యమే దొరకన్ప్ుపడు ఈ కీలకమ ైన్ మారుపలకు డబుబ ఎకకడి న్తంచి వస్తత ంది? 

  
2050 న్టికి మారుప అంటర చ్లా ఆలస్ామవుతుంది. స్ంప్న్న అధిక కయలుష్ాకయరక ద శయలుగయ మీరు 
అన్తస్రణ, ఉప్శమన్ చరాల ఖరుులు భరమసయత మన్న హామీన్ ఇప్ుపడు న్లబెటుట కోవ్యలి. కయరబన్ 
ఉద్ా రయలు తగమాసయత మన్న హామీన్ ఇక ఎంత మాతరం జాప్ాం చ యరయదత.  రవ్యణ్ లేద్ ఇతర ద శయల 



 

 

న్తంచి స్రుకుల దిగుమతి స్హ మీ సొ ంతమ ైవి ఏవ్ెైత  న్జమ ైన్ ఉద్ా రయల కోతన్త ప్టిటంచతకోవ్ో 
అలాంటి ‘నెట్ జీరో కమిట్మ ంటస్”్్్మాకు స్మితం కయదత. ఒకవ్ేళ్ అంతరయి తీయ షిపిపంగ్ 
ప్రమశరమన్త ఒక ద శంగయ ప్రమగణ ంచిన్టుట  అయిత  అది ప్రప్ంచంలోనే  ఏడో  అతి పెదద  ఉద్ా రమణ  
అవుతుంది. vii 

 

 
ఇప్ుపడు ఈ చరాలు చ ప్టాట లన్ మిమిలిన కోరుతున్నం: 

 
1. వాతావరణ చే్యూత కోసం $100 బిలియన్ుో  అంది్స్ాా మన్న హామీని ఇప్పుడు మీరు 
నిలబెట్టు కోవాలి. అది్ ర ైతులు, కారమికులకు నేరుగా చే్రాలి, తద్ారయ మేము మొకకలు 
న్టుద్ం. మరమంత తటుట కునే ప్ంటలు ప్రవ్ేశపెటరటందతకు, వచ ు విప్తుత కు మేము సిద్ంగయ 
ఉండ ందతకు, ప్రప్ంచ్న్కి ఆహారం ప్ండించటం కొన్సయగమంచ ందతకు మాకు వీలు కలుగుతుంది. 

 
2. మీ కరబన్స్ ఉద్ాా రాల విషయంలో మీరు నిజాయితీగా ఉండాలి, శాసీా్్తయ సూచన్లకు అన్ుగుణంగా 
వాటి్ని తగమా ంచే్ ధ ైరాం మీలో ఉండాలి.   స్ంప్ూరణ శూన్ాత విష్యంలో మీరు న్బద్త కేవలం మీ 
ద శీయ ఉద్ా రయలకే కయకుండ్ ఎగుమతి చ స్తకునే వస్తత వులకు స్ంబందించిన్ కూడ్ లక్షాాలు, విధ్న్లు 
ఉండ్లి. ఇతర ద శయల న్తంచి మీరు కొన్తగోలు చ సేవి  మాటలోు  కయకుండ్ న్జమ ైన్ కోతలు ఉండ లా 
చూడ్లి. ఇందతలో మీ ద శీయ న్రయా రమత తోడ్పటులో ఆకయశయాన్ం, జలయాన్ం కూడ్ ఉండ్లి. ఈ 
కీలకమ ైన్ అడుగు మీరు చ ప్టాట లి. మా వంతుగయ మా కొన్తగోలుద్రులతో కలిసి ప్న్చ సేందతకు మేము 
సిద్ం కయన్, ద్న్కి మీరు న్యకతాం వహించ్లి. 

 
3. ఫ్యాచర్ ట్రిడ్ లలవాద్ేవీలు,  నిజాయితీతో కూడిన్ తకుువ కారబన్స్ ఉతుతా్త చ్ేస్తేవిగా 
ఉండాలి,  అధిక-కయరబన్ వ్యా పయరం తగమాంచ్లి. వ్యా పయర ఒప్పంద్లు ర ైతులకు సయయప్డ ల  ా ఉండ్లి. 
అలాగే  స్తసాిరత, వ్యత్వరణ స్ంక్షోభాన్న ఎదతరకకనేందతకు సిద్మవుతున్న వ్యా పయరయలకు అడంగయ ఉండ్లి. 
శలాజ ఇంధ్న్ ఉప్యోగయన్న తగమాంచ్లి.  అలాగే తవాకయలు,  దోపిడీకయరక మార కట్ కదిలికలన్త 
న్రుత్సహప్రచ్లి. 

 
4. వాాపార నిబంధన్లన్ు బలోపేతం చే్యలలి, అవి స్తసాిర స్పెలు  వావసా్లోు  పెటుట బడి పెటరటల ,ా ర ైతులకు 
స్ర ైన్ ధ్రలు చెలిుంచ ల ,ా స్పెలు  వావసా్ల  ోప్రయా వరణ స్మస్ాలకు బాధ్ాత వహించ ల  ాచూసేల  ా వ్యా పయర 
స్ంసా్లన్త పోర తసహించ్లి.  ప్రయా వరణప్రంగయ స్తన్శత ప్రమశీలన్న్త మేము కోరుకుంటున్నం, తద్ా రయ చెటు  
న్రమకివే్తపైె వ్యా పయర స్ంసా్లు చరాలు తీస్తకోవ్యలన్ అన్తకుంటున్నం. అంత  కయదత ఈ చరాలనీన ర ైతులపైె 
భారం మోప్కుండ  ్అమలు కయవ్యలన్ మేము ఆకయంకి్షస్తత న్నం.  అవస్రమ ైత   ఈ బాధ్ాతలు న్రారమతంచడంల  ో
విఫలమ ైన్ వ్యా పయర స్ంసా్లన్త  ఒతిత డి చ సేందతకు మీరు సిద్ంగయ ఉండ్లి. 

 



 

 

  
గడచిిన్   ర ండు స్ంవతసరయలుగయ కొవిడ్-19 ప్రప్ంచ్న్న అతలాకుతలం చ సింది. కయన్,  వ్యత్వరణ స్ంక్షోభ 
విష్యంలో మన్ం ఇప్పటకి నై్  స్పందించకపో త  అద ి స్ షిటంచ  దతష్ ర్భావం కొవిడ్తో పో లిుత  ఎననన ర టుు  
అధకింగయ  ఉంటుంది.  ఈ క్ష్ణ్న్న అరాం చ స్తకొన్ మా  మాటలు ఆలకించి   ప్రప్ంచ్న్న ఆహారం అందించ  
మా క షి కొన్సయగేలా చూడ్లన్ ప్రప్ంచ ఆహార ఉతపతితద్రుల ప్రతిన్ధ్తలుగయ మమేు మీకు విజఞపిత  చ స్తత న్నం. 
 



 

 

 


