Geleceği Ekmek – Çeşitliliği Biçmek
Tohum endüstrisinde patent istemiyoruz! Tohumlar insanlığın ortak mirası olarak kalmalıdır!
Ürün çeşitliliği, dünyanın her yerinde yıllar boyu gerçekleştirilen insan etkinliklerinin bir meyvesidir,
herkese ait ortak bir maldır. Temel gereksinimiz olan olan ekmeğimiz ve gıda egemenliği için biyokültürel
çeşitliliğe ulaşımın garantiye alınması zorunludur. Dünyanın bir çok bölgesinde çiftçiler tohumlarını
üretmeye, değiş tokuş etmeye ve satmaya devam etmekteler.
Avrupa Birliği tohumla ilgili yasal düzenlemesini 2011 yılı itibarıyle değiştirmeye karar verdi. Tohum
endüstrisi kendi ürün çeşitlerinin fikri haklarını ve patentlerini güvence altına almak istemekte. Bu endüstri
aynı zamanda, çiftçiler ve bahçecilikle uğraşanlar tarafından nesiller boyunca geliştirilmiş kayıt altına
alınmamış tüm çeşitleri daha katı bir kontrol altına almanın bir yolunu aramakta. Hatta kontrolün ötesinde,
bu çeşitlerin tamamıyla yasaklanmasını sağlamaya çalışmaktadır.
Aralarında Bayer, Monsanto, Syngenta ve Limagrain'in de bulunduğu on şirket halihazırda dünya tohum
pazarının %67'sini kontrol etmekte. Bu şirketler pazarın geri kalanını da genellikle kimyasal gübre, pestisit
ve sulamayla büyüyebilen kendi kayıtlı çeşitlerini dünyanın geri kalanına empoze ederek fethetmek
istiyorlar. Oysa, gelecekte dünyayı doyurabilecek olan, genetik olarak homojen endüstriyel tohum çeşitleri
değildir. İklim değişikliğine uyum gösterebilen farklı çeşitlerde, bölgesel türlere güvenmek zorundayız.
Yeni Avrupa tohum yasasıyla ilgili tüm müzakereler kapalı kapılar ardında, tohum endüstrisinin temsilcileri
ve AB Bürokratları arasında gerçekleşmekte. Bu koşullar altında olumlu bir sonuç umut etmiyoruz. Yeni
tohum yasası konusunda etkili olabilmek amacıyla, hedeflerimiz için kamuoyunda farkındalık yaratmamız
gerekmekte.

Taleplerimiz:
•
Kendi hasadımızdan tohum çıkarma, yeniden ekme, dağıtma ve başkalarına verme hakkı
•
Organik çeşitleri muhafaza eden ve seçen erkek ve kadınları destekleyerek bölgesel çeşitliliğin
geliştirilmesi
•
Tarımda genetik değişim teknolojilerinin yasaklanması
•
Bitkilerdeki patentlerin yasaklanması
•
GDO'ları ve yoğun kimyasal kullanımını gerektiren türleri dışarıda bırakan yeni tohum türlerini
tanıtmaya yönelik yeni bir yasa
•
Monokültür üretim şeklinin sonuçları olan enerji yoğun endüstriyel üretime, uzun yol kateden
nakliyeye ve kimyasal gübre ve pestisit gerektiren endüstriyel ürünlere son verilmesi
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