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Deklaracija v duhu resnice, življenja in pravičnosti:

„Varjumo naše naravno bogastvo, biotsko raznovrstnost in iz tega
izhajajočo prehransko varnost!“ - nujen klic k ukrepanju
Temeljna človekova pravica do gojenja rastlin je osnova človeške civilizacije. Skozi stoletja smo ljudje
gojili rastline za hrano, prodajo, prehrano, ustvarjanje čudovitih vrtov in parkov, kakor tudi novih habitatov za
prostoživeče živalstvo in rastlinstvo.
Vse to sedaj resno ogroža uvedba nove uredbe EU, ki predvideva nadzor nad pridelavo, trženjem in prodajo
VSEH VRST RASTLINSKEGA RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA: semena, gomolji, rastoče rastline in
celo divjerasle rastline. Predlagana uredba bo, v želji po varovanju potrošnikov, omejila možnosti ljudi na področju
pridelave in prodaje rastlin.
Med pogajalskimi skupinami je prisotna velika podpora pravicam kmetov. Predlog komisije(1) sicer priznava
pravice kmetov in vrtnarjev do izmenjave in prodaje semen in rastlin v samo določenih primerih s katerimi bi
zagotovili ohranitev, izbiro in prost dostop do rastlinskega materiala, vendar so ti pomanjkljivo in slabo opredeljeni.
Kljub temu, predlagana določila nezadostno ščitijo pravice ljudi do pridelave, prodaje in izmenjave rastlin, kakor
tudi niso dovolj učinkovita, da bi zaščitila potrošnike pred komercialnim interesom omejevanja žlahtniteljskih
dejavnosti, kar lahko v prihodnosti resno ogrozi prehransko varnost ter pravice kmetov, vrtnarjev in drugih
skupnosti do vzgajanja in gojenja lastnih rastlin.
Zaskrbljeni smo, da interesi velikih korporacij po lastninjenju naših semen in omejevanju žlahtniteljskih
dejavnosti s strani ljudi, dobivajo prednost pred pravicami malih pridelovalcev in kmetov, kakor tudi prednost pred
potrebo po varovanju naše naravne dediščine, biotske raznovrstnosti in iz tega izhajajoče prehranske varnosti v
času podnebnih sprememb.
Soočamo se z vedno večjimi pritiski, ki ogrožajo prihodnost naše oskrbe s hrano in zmanjšujejo osnovne vire,
zvišujejo ceno naftnih goriv, prispevajo k hitrim klimatskim spremembam, izgubi habitatov ter krčenju biotske
raznovrstnosti. Ohraniti in razvijati moramo potenciale naše naravne pestrosti.
Kot predstavniki organizacij kmetov, vrtnarjev, malih posestnikov, varuhov biotske raznovrstnosti, žlahtniteljev
in članov evropske civilne družbe, ki smo se 24. novembra 2013 zbrali na Dunaju (Avstrija), izražamo veliko
zaskrbljenost zaradi Predloga uredbe o rastlinskem razmnoževalnem materialu [2013/0137 (COD)], ki ga je
Evropska komisija predstavila javnosti 6. maja 2013. Resno nas skrbi samopreskrba s hrano, ohranjanje biotske
raznovrstnosti, prehranska varnost, kakor tudi zdravje in svoboda evropskih državljanov.

Odločno zahtevamo:
1. Ljudje, ne glede na to ali so kmetje ali vrtnarji, ne smejo biti obvezani k nakupu semen ali drugih
kategorij »rastlinskega razmnoževalnega materiala« komercialnih ponudnikov. Vsaka uredba mora
kmetom, vrtnarjem in drugim kolektivom zagotavljati pravico do uporabe, izmenjave in prodajaje lastnih
(1) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o pridelavi rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanju njegove
dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu), Bruselj, 6.5.2013, COM(2013) 262 final , 2013/0137 (COD)
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semen in rastlin z ozirom na Mednarodno pogodbo o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo
(ITPGR-FA).
Industrijski standard ne sme postati standard za trg s semeni in rastlinami. To pomeni uvajanje tehničnih
in zakonskih definicij, ki jih naravne rastline ne morejo izpolnjevati in ki ne priznavajo pomena biotske
raznolikosti.
Prosto žlahtnjenje rastline ne bi smele biti predmet obvezne registracije sort ali certifikacije semen
in rastlin. Biotska raznovrstnost kot javna dobrina, tako kot voda, bi morala imeti prednost pred
komercialnimi interesi.
O vseh predlogih, ki lahko na kakršen koli način vplivajo na biotsko raznovrstnost, bi se moralo
posvetovati z javnostjo, njeni izvoljeni predstavniki pa bi morali sprejeti končno odločitev. Varovanje
biotske raznovrstnosti ni »tehnična podrobnost« v smislu Pogodbe o delovanju EU.
Zahteve po označevanju bi morale biti zelo transparentne in obenem odražati tudi tehniko žlahtnjenja,
skupaj z novimi mikrobiološkimi metodami, kakor tudi morebitnimi tehničnimi in zakonskimi
omejitvami uporabe.
Uradni nadzor nad semeni in rastlinami bi moral ostati v javni službi in ne bi smel predstavljati finančne
obremenitve za majhne pridelovalce (mikro podjetja).

Podpisniki deklaracije:
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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