Wolne nasiona
dla wszystkich!
Międzynarodowa akcja na rzecz
suwerenności materiału siewnego

Bruksela 17-18 kwiecień 2011
W zachowanie różnorodności materiału siewnego w rękach ogrodników i rolników angażują się tysiące ludzi w Europie. Tym samym pragną oni ocalić podstawę
naszego wyżywienia.
Przeciwko temu opowiada się
przemysł nasienny. Chce on ostatecznie przejąć kontrolę nad materiałem siewnym na całym świecie. Manipulacja genetyczna, patenty na rośliny i zwierzęta a także opłaty za uprawę otworzyły ludziom oczy na ten problem. Do
tego dołączają się technologie
terminatora (GURT), które niszczą zdolności rozrodcze nasion i
wprowadzają zakaz uprawy tzw.
gatunków rolniczych.

Tą sytuację potępiliśmy w akcji
zbierania podpisów „Siać przyszłośc, zbierać różnorodność“
(„Zukunft säen-Vielfalt ernten“).
Obecny stan prac nad przepisami
unijnymi dotyczącymi nasiennictwa naznaczony jest interesami
przemysłu nasiennego.
Dziesiątki tysiący ludzi złożyło
podpis pod naszym apelem a my
przedłożymy te podpisy Komisji
Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego i zażądamy sprawdzenia czy przepisy unijne nie naruszają prawa do wyżywienia i prawa do materiału siewnego. Zapraszamy Was do wspólnej, dwudniowej akcji, w której wyrazimy
nasz sprzeciw wobec polityki EU.

Program:
niedziela, 17 kwietnia 2011
godz. 11-18, centrum kulturalne „Molenbeek“
międzynarodowa giełda wymiany nasion
wielojęzyczna wystawa na temat materiału
siewnego/nasion
Na przykładzie giełdy przedstawiona zostanie
praktyka wymiany nasion jaka rozwinęła się w
ostatnich latach w wielu krajach Europy, a która
poprzez planowane przepisy unijne zostanie
zakazana lub ograniczona.
Godz. 16-19, centrum kulturalne „Molenbeek“
referaty i dyskusje
„prawo człowieka do materiału siewnego“
Aktywiści z Indii, Turcji i innych państw
przedstawiają sposoby postępowania z materiałem
siewnym w ich krajach i omawiają konsekwencje
wprowadzenia planowanych przepisów unijnych.
godz. 19-24, “Au Quai” & “Molenbeek”
muzyka, filmy, taniec i warsztat
przygotowywujący demonstrację

Przyjeżdzajcie do Brukseli! Nie
dopuścimy aby podstawy naszej
egzystencji zostały wydane w
ręce koncernów! Zachowamy i
przekażemy na przyszłość różnorodność naszych gatunków.
To nastąpi 17 kwietnia, „La Via
Campesina“ ogłosiła ten dzień
międzynarodowym dniem oporu
rolników. Jeśli nie możecie przybyć do Brukseli organizujcie w
ten dzień podobne akcje w Waszych państwach, miastach i
wsiach!

poniedziałek, 18 kwietnia 2011
godz. 10-13, centrum kulturalne „Au Quai“
World-Café
Nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń i
wiedzy, dyskusja nad wspólną praktyką pracy z
nasionami i zachowaniem różnorodności roślin
uprawnych w ogrodach i na polach.
godz. 14-17, w drodze do Parlamentu
Europejskiego
Demonstracja przed brukselskimi biurami
koncernów przemysłu nasiennego i ich organizacji
lobbistycznych.
Proszę skontaktujcie się z nami jeśli także chcecie
przyłączyć się do tego programu i do oporu
przeciwko monopolowi i prywatyzycji nasion i
całego materiału siewnego!

Internet: www.seed-sovereignty.org/PL
kontakt: info@seed-sovereignty.org

