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International erklæring:

„Beskyt vor naturarv, biodiversitet og fødevaresikkerhed“ –
en opfordring til indsats.
Retten til at dyrke jorden er en forudsætning for vor civilisation. Igennem århundreder har menneskene dyrket
deres egne planter: som mad til salg eller eget forbrug, som prydplanter for at skabe smukke haver og parker og
som grundlag for nye levesteder for dyrelivet.
Alt dette er i alvorlig fare med forslaget til en ny EU-forordning, som regulerer produktion, markedsføring
og salg af ALT plantereproducerende materiale: frø, løg og udplantningsplanter, selv vilde planter. Forslaget
til forordning sætter grænser for hvad Europas befolkning kan dyrke og sælge - under påskud af at beskytte
forbrugerne.
Hos de der forhandler om loven er der en rimelig støtte til at anerkende landmænds rettigheder. Kommissionens
forslag anerkender gartnere og landmænds ret til at bytte og sælge alle frø og planter, gennem enkelte
indrømmelser for at bevare biodiversiteten, og muligheder for valg af, og fri adgang til, plantemateriale, men de
er begrænsede og uklart formulerede. Forslaget beskytter ikke i tilstrækkelig grad befolkningens ret til at dyrke,
sælge og bytte planter og forhindrer ikke i tilstrækkelig grad den kommercielle sektors interesser i at begrænse
avlsarbejdet. Resultatet er en trussel mod fremtidens fødevaresikkerhed og mod landmænd, gartnere og almindelige
menneskers ret til at forædle og dyrke deres egne planter.
Vi er foruroligede over at den interesse de store frøfirmaer viser for at tilegne sig vore frø som deres egne og
forhindre vort avlsarbejde fremover, får forrang på bekostning af små avlere og landmænd, behovet for at beskytte
plantearven, biodiversiteten og dermed fødevaresikkerheden overfor en fremtid med klimaændringer.
Vi står overfor et stigende pres som truer fødevareforsyningen i en fremtid med stadig færre ressourcer, stigende
brændstofpriser, et klima under hurtig forandring, tab af leveområder og faldende biodiversitet. Vi er nødt til at
bevare og udvikle den naturlige biodiversitet.
Den 24. november 2013 mødtes vi i Wien som repræsentanter for landbrugsorganisationer, gartnere, små
avlere, plantebevaring, planteavlere og borgere i det europæiske samfund, dybt bekymrede over EUs foreslåede
Forordning om planteformeringsmateriale [2013/0137(COD)] fremsat af Europa Kommissionen den 6. maj 2013.
Vi har alvorlige betænkeligheder med hensyn til den fremtidige fødevaresuverænitet, [defineret som den enkeltes
ret til selv at vælge hvad han/hun vil dyrke eller spise] bevaring af biodiversitet, fødevaresikkerhed og sundhed og
frihed for Europas borgere.

Vi forlanger at:
1. Hverken landmænd eller gartnere skal kunne pålægges at købe frø eller andre „plantereproducerende“ materialer fra kommercielle udbydere. Enhver forordning skal garantere landmænd og
(1) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale (lovgivning om planteformeringsmateriale), Bruxelles, den 6.5.2013, COM(2013) 262 ﬁnal , 2013/0137 (COD)
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gartnere deres ret til at anvende, bytte og sælge deres egne frø og planter og respektere alle dele af
Menneskerettighedserklæringen og den Internationale Traktat om Plantegenetiske Ressourcer (ITPGR-FA).
2. Frøbranchens standard skal ikke vedtages som standard for hele frø- og plantemarkedet. Den underforstår
tekniske og juridiske definitioner som naturlige planter ikke kan leve op til og anerkender ikke
betydningen af biodiversitet.
3. Planter der står frit for at reproducere skal ikke underlægges krav om obligatorisk registrering af sorter
eller certificering af frø og planter. Biodiversitet skal have forrang frem for kommercielle interesser, i det
det er et offentlig gode på linje med vand.
4. Offentligheden skal konsulteres om alle forslag der har indvirkning på biodiversiteten og beslutningerne
bør træffes af folkevalgte. Beskyttelse af biodiversitet er ikke en „teknisk detalje“ i den betydning
traktaten om EUs funktionsmåde definerer det.
5. Kravene til mærkning skal være helt transparente og afspejle den teknologiske udvikling, inkl. nye
mikrobiologiske avlsmetoder og enhver teknisk og juridisk begrænsning af anvendelsen.
6. Offentlig kontrol af frø og planter skal forblive en offentlig tjenesteydelse, og skal være gratis for små
operatører (mikrovirksomheder).

Nedenstående har underskrevet erklæringen:
AGROLINK Association (BUL) – www.agrolink.org
Arche Noah Verein (A) – www.arche-noah.at
A SEED Europe – www.aseed.net
Bese Természetvédelmi Egyesület | Bese Nature
Conservation Society (HU) – www.beseegyesulet.hu
Bifurcated Carrots (NL) – www.bifurcatedcarrots.eu
Campaign for Seed-Sovereignty (INT) – www.seedsovereignty.org | Kampagne für Saatgut-Souveränität –
www.saatgutkampagne.org
Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt e.V. (INT) –
www.kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org
Le Début des Haricots (B) – www.haricots.org
Eco Ruralis - in support of traditional and organic farming
(RO) – www.ecoruralis.ro
EKOTREND Slovakia – www.ecotrend.sk
Environmental Social Science Research Group (HU) – www.
essrg.hu
Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura
(PL) – www.agrinatura.pl
Föreningen Sesam (SV) – www.foreningensesam.se
GAIA - Grupo de Acção e Intervenção Ambiental (PT) –
www.sementeslivres.gaia.org.pt
Garden Organic (GB) – www.gardenorganic.org.uk
GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria – www.
global2000.at
Gredica - association for promotion of sustainable way of
living | Udruga za promicanje odrzivog nacina zivota –
gredica.wordpress.com
InfOMG - GMO information centre in Romania (RO) –
www.infomg.ro

Irish Seed Savers Association (IRL) – www.irishseedsavers.ie
Longo mai (INT) – www.prolongomai.ch
Maatiainen ry (SF) – www.maatiainen.fi
Navdanya International (I) – www.navdanyainternational.it
Πελίτι | Peliti (GR) – www.peliti.gr
Plataforma Transgénicos Fora (Stop GMO Platform, PT) –
www.stopogm.net
Praktisk Økologi (DK) – www.oekologi.dk
Red Andaluza de Semillas „Cultivando Biodiversidad“ (E) –
www.redandaluzadesemillas.org
Red de Semillas „Resembrando e Intercambiando“ (E) –
www.redsemillas.info
Rete Semi Rurali (I) – www.semirurali.net
Réseau Semences Paysannes (F) – www.semencespaysannes.org
Seed Freedom Campaign (IND) – www.seedfreedom.in
Slovensko bez GMO – www.vsetkoogmo.sk
Społeczny Instytut Ekologiczny (PL) – www.sie.org.pl
Stichting Zaadgoed (NL) – www.zaadgoed.nl
Stowarzyszenie dla dawnych odmian i ras (PL) – www.ddoir.
org.pl
Utopia (SK) – utopia.sk
Varuhi semen (SL) – semenska.org
Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V. (D) –
www.nutzpflanzenvielfalt.de
ZMAG - Zelena mreza aktivistickih grupa (HR) | GNAG –
Green network of activist groups – www.zmag.hr
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