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INTERNATIONAL DECLARATION IN THE SPIRIT OF TRUTH, LIFE AND JUSTICE:

„Bescherm onze natuurlijke erfenis, biodiversiteit en daarmee
voedselzekerheid“ – een dringende oproep tot actie.
Het fundamentele recht om planten te kunnen telen staat aan de basis van de menselijke beschaving. Eeuwenlang
hebben mensen hun eigen gewassen geteeld om te verkopen of om op te eten, om tuinen en parken te creëren, of als
habitat voor wilde flora en fauna.
Dit alles komt in gevaar als het nieuwe EU voorstel voor de regulering van productie, marketing en verkoop van
ALLE soorten teeltmateriaal: zaden, knollen, plantjes en zelfs wilde bloemen, wordt doorgevoerd. De voorgestelde
wetgeving legt beperkingen op aan wat mensen kunnen telen en verkopen, in naam van bescherming van de
consument.
Onder de onderhandelingspartners is aanzienlijke steun voor het erkennen van de rechten van boeren.
Ook de voorgestelde EU Teeltmateriaalwetgeving (1) erkent het recht van boeren en tuinders om zaden en
planten te ruilen en te verkopen, en er zijn een aantal concessies gedaan, hoe zwak en slecht gedefinieerd ook,
ten behoeve van de agrodiversiteit. Maar de voorgestelde maatregelen zijn niet toereikend om ieders recht om
planten te telen, te verkopen en te ruilen, te beschermen. De regels zijn niet solide genoeg om te voorkomen dat
commerciële belangen tot beperking van teelt en veredelingsactiviteiten leiden, met tot gevolg dat de toekomstige
voedselzekerheid en het recht van boeren, tuinders en gemeenschappen om zelf gewassen te telen gewassen op het
spel staat.
Het verontrust ons dat de belangen van megabedrijven, die zich onze zaden toe-eigenen en die trachten te
voorkomen dat mensen in de toekomst gewassen kunnen blijven veredelen, prioriteit krijgen over de rechten van
kleine telers en boeren, maar ook over de absolute noodzaak om onze natuurlijke erfenis aan biodiversiteit en de
bijbehorende voedselzekerheid veilig te stellen, nu er een toekomst met klimaatverandering voor ons ligt.
De toekomst van de eigen voedselvoorziening komt steeds meer onder druk te staan door afnemende
hulpbronnen, stijgende brandstofkosten, een snel veranderend klimaat, het verdwijnen van habitats en afnemende
biodiversiteit. Het is noodzaak om onze natuurlijke biodiversiteit te behouden en te ontwikkelen.
Wij, als vertegenwoordigers van boerenorganisaties, tuinders, kleine boerenbedrijven, plantenbeschermers,
veredelaars en burgerorganisaties, die op 24 november 2013 zijn samengekomen in Wenen, zijn zeer bezorgd over
de voorstellen voor Teeltmateriaalwetgeving [2013/0137 (COD)] zoals vastgesteld op 6 mei 2013 door de Europese
Commissie. We maken ons ernstig zorgen betreffende de voedselsoevereiniteit, het behoud van biodiversiteit,
voedselzekerheid en de gezondheid en vrijheid van Europese burgers.

Onze dringende eisen zijn:
1. Mensen, of het boeren betreft of tuiniers, moeten niet verplicht worden om zaden en ander teeltmateriaal
enkel van commerciële leveranciers te kopen. Regulering moet de rechten van boeren, tuinders en
(1) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de productie en het op de
markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) , Brussel, 6.5.2013, COM(2013) 262 final , 2013/0137 (COD)
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collectieve initiatieven op gebruik, uitwisseling en verkoop van eigen planten en zaden garanderen, met
respect voor de Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Plantenverdrag (ITPGR-FA)
De industriële standaard moet niet de vastgestelde norm zijn voor de zaden- en plantenmarkt. Deze
standaard impliceert een technische en juridische definitie waar natuurlijke planten niet aan kunnen
voldoen, en doet geen recht aan de waarde van biodiversiteit.
Vrij reproduceerbare planten moeten niet worden onderworpen aan verplichte registratie van variëteit
of certificering van zaden en planten. Biodiversiteit moet prioriteit krijgen vóór commerciële belangen,
omdat het een gemeenschappelijk goed betreft, net als water.
Voor ieder voorstel dat van invloed is op de biodiversiteit moet publieke raadpleging plaatsvinden,
en de besluiten moeten worden genomen door gekozen vertegenwoordigers. Het beschermen van de
biodiversiteit is geen „technisch detail“ zoals omschreven in het Verdrag over het functioneren van de
EU.
De vereiste etikettering moet werkelijk transparant zijn en de technologische ontwikkelingen weergeven,
inclusief nieuwe microbiologische veredelingstechnieken, en alle technische of juridische beperkingen
die van toepassing zijn.
De officiële instanties die toezicht op zaden en planten houden moeten een overheidsdienst blijven, die
kosteloos is voor kleine ondernemers (micro-enterprises)..

Ondertekenaars van deze verklaring:
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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