รักษาคามั่นสัญญารักษาคามั่นสัญญาของ
คุณในเรื่องภูมิอากาศ –
ลงทุนในชุมชนเกษตรกรและแรงงานขนา
ดย่อม
เรียนท่านผู้นาระดับโลก
เราเขียนจดหมายฉบับนีแ้ ทนเกษตรกรและแรงงาน 1.8 ล้านคนที่ทางานในภาคเกษตรกรรมทั่วโลก
เราปลูกพืชที่เป็ นอาหารบนโต๊ะของทุกคนทั่วโลก รวมถึงผลผลิตที่จาเป็ นต่อการใช้ชีวิตอื่น ๆ
แต่ความสามารถในการผลิตของพวกเราได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการทาอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมโด
ยความประมาทมาแล้วหลายปี
ซึ่งเป็ นหลายปี ท่ไี ม่มีการรักษาคามั่นสัญญาในเรื่องวิกฤติภมู ิอากาศแต่อย่างใด
•

คุณสัญญาว่าจะลดการปล่อยก๊าซ ซึ่งทาให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
เป็ นผลให้เรือกสวนไร่นาของเราแห้งแล้งในวันหนึ่ง แต่กลับมีนา้ ท่วมในอีกวันหนึ่ง
แต่การปล่อยก๊าซดังกล่าวยังคงเพิ่มขึน้ ในระดับอันตราย
แต่ทางคุณก็ไม่ได้เคลื่อนไหวเท่าที่ควรแต่อย่างใด

•

คุณสัญญาว่าจะลงทุนเพื่อจัดการปั ญหาสภาพภูมิอากาศ
เพื่อให้เรายังคงผลิตอาหารได้ต่อไปแม้ว่าสภาพภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลง
แต่ก็ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างใดเลย

•

คุณสัญญาว่าจะเปลี่ยนแนวทางธุรกิจ
จากที่มีเพื่อผูแ้ สวงประโยชน์เป็ นเพื่อพันธมิตรในงานเกษตร
ผูถ้ ือหุน้ บริษัทได้เงินเป็ นพันล้านในขณะที่เกษตรกรเป็ นล้าน ๆ
คนมีค่าตอบแทนวันละน้อยกว่าหนึ่งดอลลาร์

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี ้ พืชผลเสียหายจากสภาพอากาศที่รุนแรง รวมถึงภัยนา้ ท่วมที่อกู นั ดาi
ภัยแล้งที่มาดากัสการ์ii และการบุกรุกของตั๊กแตนทั่วทวีปแอฟริกาiii
ในปี นอี ้ ากาศในแอฟริกาในเดือนมกราคมและเดือนมิถนุ ายนร้อนที่สดุ เท่าที่เคยมีมาiv ในอเมริกากลาง
พายุเฮอริเคนอีตาและโลตาสร้างความเสียหายเฉพาะในฮอนดูรสั กว่า 2 พันล้านดอลลาร์ กลุ่มเกษตรกร

Fairtrade ได้รบ
ั ผลกระทบอย่างหนักv

มีการคาดการณ์จากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC)
ว่าสมาชิกของเราในประเทศอินเดียกาลังเผชิญหน้ากับปั ญหาคลื่นความร้อนรุนแรง ภัยแล้ง
และฝนที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาล vi แน่นอนว่า
สิง่ เหล่านีเ้ ป็ นอันตรายต่อความสามาถในการปลูกพืชที่จาเป็ นต่อโลก
และเนื่องจากชีวิตของพวกเขาขึน้ อยู่กบั ผลผลิตทางการเกษตร
ปั ญหาความยากจนของเราก็มีมากขึน้ อีกครัง้ แต่ผลกระทบคราวนีก้ ่อความเสียหายที่ลกึ กว่าเดิม
ความเสียหายที่เกิดขึน้ กับที่ดินและนา้ ทาให้การแย่งกันเพื่อหาเงินทุนนัน้ มีมากขึน้
และในฐานะของเกษตรกรและแรงงาน
พวกเรากาลังเผชิญกับปั ญหาเชิงสังคมและเศรษฐศาสตร์ท่เี พิ่มขึน้ อย่างไม่เคยเป็ นมาก่อน
ความเสียหายนีส้ ร้างผลกระทบที่หนักกว่าต่อกลุ่มผูห้ ญิงในชุมชนเกษตรกร ซึง่ มักได้รบั ค่าจ้างที่นอ้ ยกว่า
และทางานในสภาพที่ลาบากมากกว่า คนรุน่ ใหม่ไม่อยากทางานในภาคเกษตรในสภาพเช่นนี ้
แต่ใครจะว่าพวกเขาได้ คาถามคือ จะมีใครผลิตอาหารให้โลกในอนาคต
หากคนรุน่ ใหม่เห็นว่าเกษตรกรรมเป็ นกับดักแห่งความยากจน

มีอีกเรื่องราวหนึง่ ที่เราอย่างกล่าวถึง
คุณจะเห็นว่าจาเป็ นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรือกสวนไร่นาของเราทั่วโลก
ซึ่งก็คือการปลูกพืชเพื่อบังแดดให้ตน้ โกโก้ในกานา และป้องกันต้นชาไม่ให้โดนนา้ ท่วมในเคนยา
และทาให้ผงึ ้ เข้าถึงอาหารมากขึน้ ในกัวเตมาลา ทีมงาน Fairtrade ในแอฟริกาและตะวันออกกลาง
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
และเอเชียและแปซิฟิกกาลังแบ่งปั นความรูว้ ิธีการทางานเพื่อให้เกษตรกรป้องกันพืชผลของพวกเขาได้
การร่วมเป็ นพันธมิตรกับผูซ้ ือ้ ที่มคี วามรับผิดชอบมากขึน้
ให้เงินลงทุนที่จาเป็ นต่อเราเพื่อให้เรือกสวนไร่นาของเราฟื ้ นสภาพมากขึน้
รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซจากการขนส่งและเกษตรกรรม
พืน้ ที่ท่เี ราได้ฟื้นสภาพเพิ่มขึน้ ในเขตที่ธุรกิจของ Fairtrade ได้ลงทุนในแนวทางที่เหมาะสม
ด้วยเงินจากการค้าขายในราคาที่เป็ นธรรมและ Fairtrade Premium
แต่นอนว่า ยังมีสิ่งสาคัญที่ตอ้ งใช้การสนับสนุนทางการเงิน อาทิ
การปลูกพืชบริเวณพุ่มต้นกาแฟก็จะช่วยบังแดดให้ตน้ กาแฟได้
และยังช่วยลดโรคพืชและความเสียหายจากนา้ ท่วม แต่น่นั หมายความว่าต้นทุนในการผลิตจะสูงขึน้
ในขณะที่เกษตรกรยังมีค่าตอบแทนที่ไม่มากพอที่จะเลีย้ งชีพ
เราจะช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญนีอ้ ย่างไร

หากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึน้ ในปี 2593 ก็คงจะช้าเกินไป ในฐานะของเมืองที่ม่งั คั่งและมีมลพิษสูง
คุณจะต้องรักษาคามั่นสัญญาที่จะลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการลดปั ญหาในตอนนี ้
คามั่นสัญญาของคุณเรื่องการลงการปล่อยก๊าซคาร์บอนจะต้องไม่ถกู เลื่อนพิจารณาออกไปอีก
เราจะไม่ยอมรับคาสัญญา “การปล่อยก๊าซเป็ นศูนย์”
ซึ่งไม่ได้ให้ความสาคัญกับการปล่อยก๊าซจากการขนส่งหรือการนาเข้าสินค้าจากประเทศอื่น ๆ
รวมถึงในประเทศตนเอง หรือการดาเนินการใด ๆ ที่ไม่ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
หากอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศเป็ นประเทศหนึง่
ก็จะเป็ นประเทศที่ปล่อยก๊าซสูงสุดเป็ นลาดับที่เจ็ดของโลกvii
เราขอให้คณ
ุ ดาเนินการต่อไปนี ้ ณ บัดนี ้
1.
คุณต้องให้คาสัญญาทีจ่ ะสนับสนุนทางการเงินเพื่อจัดการปั ญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภู
มิอากาศ 100,000,000 ดอลลาร์ ณ บัดนี้ เงินทุนนีจ้ าเป็ นต้องส่งถึงเกษตรกรและแรงงานโดยตรง
เพื่อให้เราได้ปลูกต้นไม้ ฟื ้ นสภาพพืชพันธุใ์ ห้มากขึน้ และเตรียมพร้อมสาหรับการรับมือกับพายุในอนาคต
เพื่อที่จะยังสร้างผลิตผลที่เป็ นอาหารแก่โลกต่อไปได้
2. คุณจะต้องซื่อสัตย์ในเรื่องปั ญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอน
และมีความกล้าหาญทีจ่ ะลดการปล่อยก๊าซโดยใช้คาแนะนาเชิงวิทยาศาสตร์
ตรวจสอบว่าคามั่นสัญญาเรื่อง “การปล่อยก๊าซเป็ นศูนย์”
นัน้ ได้หมายรวมถึงการสร้างนโยบายและการลดการปล่อยก๊าซที่เกิดจากอาหารนาเข้า
ไม่ใช่แค่การปล่อยก๊าซจากครัวเรือนviii และตรวจสอบว่ามีการลดการปล่อยก๊าซจริง
ไม่ใช่แค่การซือ้ สิทธิ์ปล่อยก๊าซเท่านัน้ ทัง้ นี ้
การรวมอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งทางเรือให้เข้ามีส่วนร่วมในกองทุนช่วยเหลือของชาติคณ
ุ นัน้ เป็ น
ขัน้ ตอนที่สาคัญที่คณ
ุ จะต้องดาเนินการ เราพร้อมที่จะทางานกับผูซ้ ือ้ ที่จะร่วมมือกับเรา แต่คณ
ุ จะต้องนาเรา
3. การค้าขายในอนาคตควรมีความเป็ นธรรมและปล่อยก๊าซคาร์บอนในระดับต่า
การลดการซือ้ ขายที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสูง
การค้าขายควรช่วยให้เกษตรกรและธุรกิจของพวกเขา
ที่ได้ลงทุนเพื่อความยั่งยืนและแก้ปัญหาเรื่องวิกฤติของสภาพภูมิอากาศ
และควรหยุดการสนับสนุนให้ใช้เชือ้ เพลิงจากฟอสซิลและหยุดขับเคลื่อนตลาดแบบที่เอารัดเอาเปรียบและแ
สวงหาแต่ผลประโยชน์
4. คุณจะต้องทาให้ระเบียบการดาเนินธุรกิจมีความเข้มงวดมากขึน้ เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจต่าง ๆ
ลงทุนในห่วงโซ่อปุ ทานที่เน้นความยั่งยืน จ่ายเงินให้เกษตรกรด้วยราคาที่เป็ นธรรม
และร่วมแก้ปัญหาเรื่องสิง่ แวดล้อมในห่วงโซ่อปุ ทานของตน

เราต้องการเห็นการตรวจสอบเรื่องการดาเนินการเพื่อสิง่ แวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ
ลดการตัดไม้ทาลายป่ า และเราต้องการเห็นระเบียบนีด้ าเนินการได้จริงในแบบที่เกษตรกรไม่ตอ้ งมีค่าใช้จา่ ย
และหากจาเป็ นคุณต้องทาการจากัดพวกธุรกิจที่มีความรับผิดชอบไม่เพียงพอในเรื่องนี ้

โรคโควิด-19 ได้สร้างความเสียหายต่อโลกนีใ้ นช่วงสองปี ท่ผี ่านมา
แต่ผลกระทบนัน้ เทียบไม่ได้กบั ความเสียหายที่เราทุกคนจะได้เจอหากเราไม่ยอมจัดการกับวิกฤติภมู ิอากาศ
ในตอนนี ้ ในฐานะของตัวแทนผูผ้ ลิตอาหารของโลก เราขอเรียกร้องให้คณ
ุ เริ่มฟั งเสียงของเราแต่บดั นี ้
และทาให้เรามั่นใจว่าเราจะยังผลิตอาหารให้โลกนีต้ ่อไปได้

