Vrije zaden voor iedereen!
Internationale Actiedagen
Brussel, 17 tot 18 april 2011
Tienduizenden mensen in heel Europa eisen dat het recht om zaden
te produceren in handen blijft van
kleine boeren en tuiniers. Al duizenden jaren lang voedt de mensheid zich met een zeer diverse
waaier aan gewassen. Zaden die
we hebben geërfd van vorige generaties vormen de basis van het
leven en zijn essentieel voor voedselsoevereiniteit.
De grote zadentrusts zijn vastbesloten om wereldwijde controle te
verkrijgen. Dit blijkt uit genetische manipulatie, patenten op
planten en dieren, het introduceren van vergoedingen voor de reproductie van zaad ... Daarbij komen nieuwe biotechnologieen
zoals het "Terminator" systeem,
dat de vruchtbaarheid van zaden
vernietigt en het verbod op oude
plantenrassen. We moeten voorkomen dat de basis van onze
voedselvoorziening
een
bron

wordt van winst voor multinationals.
Twee jaar geleden lanceerden we
de petitie „Sowing the future-harvesting diversity“ om te protesteren tegen de geplande nieuwe EUwetten over zaden, die worden
gedomineerd door de belangen
van de grote zaadbedrijven.
Tienduizenden handtekeningen,
verzameld in heel Europa, worden
overhandigd aan het Europees
Parlement. Daarnaast zullen we
oproepen tot een onderzoek dat
moet verduidelijken of deze wetten niet in tegenspraak zijn met
het fundamentele recht op voedsel en de toegang tot zaden.
Wij willen iedereen oproepen om
deel te nemen aan deze twee actiedagen, om duidelijk te maken
dat we niet akkoord gaan met het
EU-beleid en dat we ons ertegen
zullen verzetten.

Kom dus naar Brussel! Wij zijn
niet bereid te accepteren dat de
basis van ons levensonderhoud
wordt overgedragen aan multinationals. Wij willen een toekomst
waarin de erfenis van plantendiversiteit kan worden bewaard en
doorgegeven.
De zadenbeurs zal plaatsvinden
op 17 april, door Via Campesina
uitgeroepen tot Internationale
Dag van Boerenverzet. De dag nadien, 18 april volgt een betoging
in de straten van Brussel.
Als je niet naar Brussel kan komen, organiseer dan soortgelijke
evenementen in je eigen land,
stad of dorp!

Programma:
Zondag 17 april 2011
11u -18u Cultureel Centrum van Molenbeek
(Huis van Culturen en Sociale Samenhang : Steenweg op
Merchtem 67 - St Jans Molenbeek)

Internationale Zadenbeurs en
meertalige tentoonstelling over zaden
Met deze zadenbeurs willen we de aandacht van het
publiek vestigen op een praktijk die zich de afgelopen
jaren steeds verder verspreid in heel Europa en die illegaal zou kunnen worden door de geplande EU-wetten.
16u -19u Cultureel Centrum van Molenbeek
Conferentie met presentaties en debat
„Toegang tot zaden is een mensenrecht”
Activisten uit India, Turkije en diverse Europese landen
beschrijven de situatie van zaaigoed in hun landen en
de gevolgen van de geplande EU-wetten.

Maandag 18 april 2011
10u -13u „Mundo B”, Rue d'Edimbourg 26, 1050
Bruxelles
Wereldcafé
Kennismaking, uitwisseling van ervaring en kennis, discussies over zaadproductie, behoud en vermeerdering
van biodiversiteit in onze tuinen en velden.
15u -17u Betoging
Betoging in Brussel voor de kantoren van zaadbedrijven en hun lobbyisten.
Als u wilt deelnemen aan de groeiende weerstand tegen monopolisering en privatisering van zaden, neem
dan contact met ons op!

19u tot 24u Cultureel Centrum van Molenbeek
Muziek en films, dans en demo workshop
Internet:
Kontakt:

www.seed-sovereignty.org/NL
info@seed-sovereignty.org

JANUN Göttingen

