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ি টপ ী এবং ি টিবেরাধী,  কনজারেভিটভ এবং লবার- এ প েলা িনেজেদর অব ােন অনড়।
ফেল যু রােজ র গণতাি ক সরকার কােনা  িস াে  পৗঁছােত পােরিন।  ি ট  ই িট  এখন ি িটশ
নতৃে র গলার কাঁটা হেয় িবেঁধ রেয়েছ।

একইভােব জলবায়ু  পিরবতন খেতও দেশ দেশ িস া হীনতার ব াপক অভাব রেয়েছ। সরকার এটা
চাইেছ, তা জনগণ তার িব ে  রাজপথ কাপঁাে । দেশর বীণ ও নবীন নাগিরকেদর মেধ ও জলবায়ু
িনেয় রেয়েছ িভ  মত।

স িত ি েটেনর এক জিরেপ দখা গেছ, ১৮ থেক ২৪ বছর বয়সীেদর অেধকই জলবায়ু পিরবতনেক
বড় মিক িহেসেব মেন কেরন। সখােন ৬৫ বছেরর ঊ  বয়সীেদর মা  ২০ শতাংশ এেক মিক িহেসেব
মােন।

ফেরন পিলিস  এক িতেবদেন জানায়,  গত এি েল ল ডন সফর কেরেছন ত ণ জলবায়ু  কমী  ি টা
থানবাগ।  তার  স ােন  ি িটশ  রাজৈনিতক নতারা  ভাজসভার  আেয়াজন  কেরন।  পালােম ট  ভাষেণ
থানবাগ বেলন,  আিম সই সব িশ র কথা বলেত চাই,  যারা  রাজৈনিতক নতােদর িব াসঘাতকতার
িশকার এবং সই সব ভাটারেদর, যারা জলবায়ু পিরবতন খেত ব থ। কািট কািট অনাগত িশ , যারা

  যগুা র ড
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

পৃিথবীেত এেসই এ েহর উ ায়েনর িব ে  লড়াই করেব, তােদর প  হেয় আিম এখােন এেসিছ।

িতিন আরও বেলন, ‘আমার বয়স ১৬ বছর। আিম ইেডন থেক এেসিছ। ভিব ৎ জে র পে  আিম
কথা বলেত এখােন এেসিছ।’  তার ব েব  িছল রাজৈনিতক নতা,  নাগিরক এবং চলমান গণতাি ক
প িতর িত াভ। জলবায়ু সংকট হল এমন একিট ই  যখােন ভিব ৎ জ েক িনেয় দীঘেময়ািদ
িচ াভাবনা করেত হেব, দীঘেময়ািদ পিরক না হােত িনেত হেব।

রাজৈনিতক নতারা বহৃৎ পিরসের পিরক না িনেলও য গণতে র চচা আমরা কির, সই ািত ািনক
পিরবতন ছাড়া তােত তারা রাজৈনিতক সফলতা পান না। ফেল জনগেণর কথা ভেবই িপিছেয় আসেত
বাধ  হন। জলবায়ু  পিরবতেনর থাবা  থেক বাচঁেত আমােদর াত িহক জীবেনও তাৎপযপূণ পিরবতন
আনেত হেব।

যমন- আমােদর খাওয়া, আমরা কাথায় বসবাস করিছ এবং িকভােব মণ করিছ- সসব িবষেয় পিরবতন
দরকার। আমরা যিদ আমােদর এ হেক বাচঁােত চাই তাহেল কম মাংস খেত হেব, বসবােসর ঘর ছাট
কের সবজুায়ন বাড়ােত হেব এবং গািড়র ব বহার কমােত হেব। িক  এসব পিরবতন ত ণেদর ে
যতটা কিঠন তার চেয়ও বিশ কিঠন বীণেদর ে । কারণ বীণরা েহর ভিব ৎ িনেয় খুব কমই
িচ া কেরন।

সম া হল,  বয়েসর এ লড়াইেয় জলবায়ু  পিরবতন বেস নই। আগামী ২০৩০ সােলর মেধ  কাযকরী
ব ব া িনেত না পারেল পৃিথবীর জ  িবপযয়কর হেব বেল িশয়াির িদেয়েছ ই টারগভানেম টাল প ােনল
অন াইেমট চ ।

১৬ বছেরর থানবান জলবায়ু পিরবতেনর মেতা ভয়ানক ই েত ভােটর কােনা েয়াজন নই বেল যিু
দিখেয়েছন। এে ে  কতৃ বাদী চীন সরকারই এক ধাপ এিগেয় রেয়েছ।

একদলীয় এ দশিট ভাটাভুিটর চ  এবং জনগেণর রায় শানার অেপ ায় না থেক তিড়ঘিড় িস া
িনেত পাের। এে ে  গণতে র সং ারও েয়াজন। যমন বতমান গণতাি ক ব ব ােক বদেল গণত -
পূববতী প িতেত িফের যাওয়া।

আেরকিট  িবক  হেত  পাের  াধীন  গণত ,  যা  নানা  িণেপশার,  নানা  দিৃ ভি র  মা েষর
এেক-অপেরর সে  সরাসির যু  থাকার এবং প পাতী িতিনিধ  থেক মু  থাকার অ মিত দয়।

জলবায়ু পিরবতন ইসু েত িবেশষণ: গণতনই পিৃথবীর বড় শ https://www.jugantor.com/todays-paper/ten-horizon/204446/জলবায়ু-পিরব...

2 of 2 7/29/2019 12:03 PM


