
Toekomst zaaien – diversiteit oogsten
Geen octrooirecht voor zaaigoedconcerns!

Zaaigoed moet van ons allemaal blijven!

Sinds duizenden jaren hebben mensen over de hele wereld gezorgd voor de diversiteit aan 
cultuurgewassen. Het is gemeengoed en van ons allemaal. Dat we ze kunnen gebruiken, is de basis 
voor ons dagelijks brood en onze voedselsoevereiniteit. Tot op de dag van vandaag oogsten, ruilen en 
verkopen in veel landen boerinnen en boeren hun zelfgeproduceerde zaaigoed. In Nederland wordt dit 
werk nog steeds gedaan door vele kleine kwekers.

De EU wil de bestaande wetgeving over zaai- en pootgoed in Europa veranderen. De 
zaaigoedconcerns willen hun toegeëigende intellectuele eigendommen veiligstellen en octrooien (of 
patenten) op 'hun' gewasvariëteiten. Daarnaast willen ze een sterke beperking van, als het niet een 
verbod op, alle traditionele, niet geregistreerde soorten.

Tien concerns, waaronder Bayer, Monsanto, Syngenta en Limagrain, controleren al 67% van de 
wereldwijde zaaigoedmarkt. Ze willen nu ook de rest van de markt beheersen en de wereld hun 
geregistreerde soorten opdringen, die meestal alleen met goed groeien met kunstmest, pesticiden en 
intensieve irrigatie. Maar niet deze genetisch homogene industriële variëteiten zullen in toekomst de 
wereldbevolking kunnen voeden, maar de veelzijdige, regionale variëteiten die zich kunnen aanpassen 
aan klimaatveranderingen.

De onderhandelingen over de nieuwe Europese zaaigoedwetgeving verlopen tot nog toe stilletjes 
tussen de zaaigoedindustrie en de EU-ambtenaren. Dit doet het ergste vrezen. Om invloed te krijgen 
op de toekomstige zaaigoedwetgeving en om toegang te houden tot gewassen, willen we een breed 
publiek informeren en voor onze doelen winnen.

We eisen:
• Het recht, zaaigoed uit eigen oogst te winnen, te verbouwen en door te geven;
• Stimuleren van regionale diversiteit door het steunen van tuinders en telers van oude en 
biologische soorten;
• Een verbod op gentechnologie in de landbouw;
• Geen octrooien op gewassen;
• Een nieuwe toelatingsprocedure voor zaaigoed die genetisch gemodificeerde en pesticide-
intensieve soorten uitsluit;
• Een reductie van het hoge energieverbruik in de landbouw. Die wordt nu veroorzaakt door 
monoculturen, transport over lange afstanden en het gebruik van industriële variëteiten die afhankelijk 
zijn van veel kunstmest en pesticiden.

Deze eisen richten we aan de Europese Commissie in Brussel en aan de Ministers van 
Landbouw van de lidstaten van de Europese Unie.
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Meer handtekeningenlijsten kunt u bestellen bij en gevulde lijsten kunt u terugsturen aan: Pro Longo maï, Polanenstraat 79, 
1013 VS Amsterdam. Schrijven kunt u ook: info@saatgutkampagne.org
Meer informatie: www.saatgutkampagne.org 



Toekomst zaaien – diversiteit oogsten 

Geen patentrecht voor zaaigoedconcerns!
Zaaigoed moet algemeen goed blijven!
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