Uitnodiging voor een

Zadenbeurs en
Kennisuitwisseling

op zondag 17 april 2011 in Brussel
In het kader van twee actiedagen rond zaden
wordt een internationale zadenbeurs georganiseerd. Deze biedt iedereen de gelegenheid tot
uitwisseling van vrij reproduceerbare zaadvariëteiten, alsook kennis, praktijken, knowhow betreffende de productie van zaden.
Ze verenigt verschillende initiatieven die hieromtrent al bestaan in verschillende landen. Dit
biedt hen de gelegenheid hun activiteiten
voor te stellen en samenwerking tussen alle
aanwezigen te bevorderen. Die samenwerking is des te dringender aangezien
Europese en internationale wetgevingen, al
van kracht of nog in ontwikkeling, gelijkaardige initiatieven in de toekomst kunnen
belemmeren of zelfs verbieden.
Het voornaamste doel is de bevordering van
het uitwisselen en uitdelen van zaden
tussen landbouwers, amateur-tuiniers en
professionelen. Deze eeuwenoude traditie
kan iedereen inspireren die gevoelig is voor
het verlies van diversiteit van rassen en voor de
risico's van een privatisering van het leven en de
natuur. We willen ook het belang en de erosie
van theoretische en praktische kennis in de
kijker zetten en samen zoeken naar manieren
om deze kennis door te geven aan een breed
publiek. En daarvoor zijn alle middelen goed!!!
Zaden, planten in zaad, tentoonstellingspanelen,
diavoorstellingen, documenten, teksten, films,
… neem alles mee wat u geschikt lijkt om te

beantwoorden aan het doel van deze ontmoetingen. Alle voorstellen voor workshops (productie
of extractie van zaden, sensibilisering ivm
tuinieren, …) of tentoonstellingen (groenten,
fruit, granen en andere verzamelingen van biodi
versiteit) zijn welkom. Laat ons proberen alle
zintuigen te verleiden!

Op Maandagochtend 18 april is voor alle geïnteresseerden een moment voorzien voor kennismaking en discussies. We zouden ook graag
samen nadenken over de overdracht van kennis
en ervaring rond zaadproductie. Heeft u pedagogische middelen of materiaal ter beschikking?
Vrij te verspreiden? Wat lijkt u belangrijk om te
ontwikkelen? Op welke manier? Bent u bereid
mee te werken aan de uitwerking van zulke
middelen? Wilt u graag andere denkpistes
voorstellen voor deze ochtend?

Zadenbeurs praktisch:
Gelieve een nauwkeurige lijst door te geven van wat u nodig heeft: oppervlakte, tafels, stopcontacten,
affichepanelen, etc. Als u niet aanwezig kan zijn, kan u ons altijd zaden bezorgen om ze met iedereen
te delen. Meer gedeelde zaden = meer verspreide biodiversiteit. Gelieve enkel reproduceerbare en op
natuurlijke wijze geproduceerde variëteiten mee te nemen (geen F1 of F2, GGO, GGP), rekening
houdend met onvrijwillige kruisingen tussen rassen. Wij sturen zo snel mogelijk een meer
gedetailleerd programma door.

Zaad is van nature een nomade,
laat ons het helpen te reizen!
Contacteer ons via info@seed-sovereignty.org
of surf naar: www.seed-sovereignty.org/NL

