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Julkilausuma elämän, oikeudenmukaisuuden ja totuuden hengessä

Biodiversiteetti ja luonnosta peräisin olevien ravintokasvien
perintö turvattava
Yhteiskunta ja kulttuuri perustuvat ihmisten oikeuteen kasvattaa kasveja ravinnokseen. Vuosituhansien ajan
ihmiset ovat kasvattaneet kasveja ravinnoksi, myytäväksi, vaihtoon sekä luodakseen kauniita puutarhoja ja
puistoja, joissa on tilaa myös villeille elämän muodoille.
Tämä perintö ja oikeus ovat nyt vaarassa tuhoutua. Euroopan komission ehdotuksessa uudeksi asetukseksi
esitetään KAIKEN kasvinlisäysmateriaalin (siemenet istukkaat ja taimet ja jopa luonnonvaraiset kukat)
tuotannon, myynnin ja markkinoinnin valvontaa. Asetus rajoittaisi viljelykasvien valintaa ja myyntiä.
Rajoituksia perustellaan tarpeella suojella kuluttajaa.
Tämän julkilausuman sopimusosapuolet kannattavat tietyssä määrin viljelijän oikeuksien tunnustamista.
Komission ehdotus tunnustaa puutarhureiden ja maanviljelijöiden oikeudet vaihtaa ja myydä siemeniä
viljelykasvien biologisen monimuotoisuuden, valinnanvapauden ja viljelykasvien saatavuuden säilyttämiseksi
esittäen muutamia myönnytyksiä. Ne eivät kuitenkaan ole riittäviä eivätkä selkeitä. Ehdotetut säännöt
eivät riittävässä määrin turvaa ihmisten viljelyoikeuksia eivätkä estä kaupallisia etuja rajoittamasta
kasvinjalostustoimintaa. Tämä voi muodostua ruokaturvan ja viljelijöiden ja yhteisöjen oikeuksien uhaksi
tulevaisuudessa.
Olemme huolestuneita siitä, että suuryritysten halu yksityistää siemenemme ja estää ihmisten perinteinen
kasvinjalostus ovat etusijalla verrattuina pienyritysten ja viljelijöiden oikeuksiin, perinteisten viljelykasvien
suojeluun ja biologiseen monimuotoisuuteen. Jälkimmäiset ovat edellytyksiä ilmastonmuutoksen uhkaamalle
tulevaisuuden ruokaturvalle. Ruoan saatavuutta uhkaavat biologisen monimuotoisuuden vähenemisen
ja nopean ilmastonmuutoksen lisäksi luonnonvarojen ehtyminen, polttoainekustannusten kasvu ja
luonnonvaraisten elinympäristöjen väheneminen. Luomakunnan biologinen monimuotoisuus on säilytettävä ja
sitä on kehitettävä viljelykasvien osalta.
Me, viljelijäyhdistysten, puutarhureiden, kasvinjalostajien, perinnekasviyhdistysten ja pientilallisten
edustajat sekä Euroopan kansalaisyhteiskunnan jäsenet olemme vakavasti huolestuneita Euroopan unionin
valmisteilla olevasta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvien lisäysaineiston
tuottamisesta ja asettamisesta saataville markkinoilla (asetus kasvien lisäysaineistosta 2013/0137 (COD)).
Olemme erityisen vakavasti huolestuneita liittyen ruokasuvereniteettiin, omavaraisuuteen, biodiversiteetin
säilyttämiseen, ruokaturvaan sekä Euroopan kansalaisten vapauteen ja terveyteen.
(1) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI kasvien lisäysaineiston tuottamisesta ja asettamisesta saataville markkinoilla
(asetus kasvien lisäysaineistosta 2013/0137 (COD))
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Vaadimme seuraavaa:
1. Ihmisiä, kuten maanviljelijöitä ja puutarhureita, ei saa pakottaa ostamaan kasvinlisäysaineistoa
kaupallisilta tuottajilta. Kaikkien asetusten tulee taata viljelijöiden, puutarhureiden ja yhteisöjen oikeudet
käyttää, vaihtaa ja myydä omia siemeniään ja kasvejaan ja lisäksi taata ihmisoikeudet ja maatalouden
kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen ITPGRFA -sopimuksen toteutuminen.
2. Teollisuuden omaksumat normit eivät saa olla siemen- ja kasvimarkkinoiden normeja. Teollisuuden
siemenstandardit eivät tunnusta biologisen monimuotoisuuden merkitystä ja ne sisältävät sellaisia
teknisiä ja lakiteknisiä määritelmiä, joiden puitteisiin luonnonmukaiset kasvit eivät sovi.
3. Vapaasti lisättävissä olevien kasvien lajikkeiden rekisteröinnin ja siementen sertifioinnin tulisi olla
vapaaehtoista. Biologisen monimuotoisuuden tulisi olla etusijalla kaupallisiin intresseihin verrattuna ja se
tulisi nähdä julkisena hyödykkeenä kuten vesi.
4. Kaikista biologiseen monimuotoisuuteen vaikuttavista säädösesityksistä tulee käydä julkista keskustelua.
Demokraattisesti valittujen edustajien tulee tehdä päätökset näistä asioista. Biodiversiteetin suojelua ei
tule pitää ainoastaan ”teknisenä yksityiskohtana”  EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen tarkoituksessa.
5. Pakkausten merkintöjen tulee olla aidosti yksiselitteisesti ymmärrettävät. Niiden tulee kuvastaa
teknistä kehitystä, mukaan lukien uudet mikrobiologiset jalostustekniikat sekä tiedottaa teknisistä ja
lainsäädännöllisistä siementen käyttöä koskevista rajoituksista.
6. Kasvien ja siementen viralliset tarkastukset pitää tarjota julkisena palveluna ja niiden tulee olla pienille
toimijoille ilmaisia.

Allekirjoittajat:
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

