Zaproszenie na

międzynarodową giełdę
wymiany nasion
Bruksela 17 kwietnia 2011
W ramach dwudniowej akcji (17-18 kwietnia
2011) w Brukseli przeciwko postanowieniom
planowanych przepisów unijnych o nasiennictwie zaplanowaliśmy giełdę wymiany nasion.
Giełda ta ma na celu umożliwienie spotkania się
wielu międzynarodowych inicjatyw, które wybrały
taką formę nieograniczonego rozprowadzania
materiału siewnego. Pragniemy wymienić się doświadczeniami oraz zawiązać nowe i zacieśnić
istniejące kontakty. Będą one szczególnie ważne
gdy unijne przepisy utrudnią lub nawet zabronią
giełd wymiany.
W Brukseli pragniemy także dotrzeć do szerszej
publiczności i uzyskać jej poparcie. Najistotniejszym zagadnieniem naszej akcji jest nieodpłatne
przekazywanie nasion w formie podarunku lub
wymiany między ogrodnikami, rolnikami i
wszystkimi innymi osobami, dla których uprawa
stanowi podstawę egzystencji lub które poprzez
wysiew nasion przyczyniają się do zachowania
biologicznej różnorodności gatunków.
Nasz kontakt z nasionami zagrożony jest coraz
bardziej przez prywatyzycję wszystkich żyjących
istot. Z utratą różnorodności gatunków zwierząt i
roślin wiąże się nierozerwalnie utrata wielowiekowego doświadczenia i związanej z nim teoretycznej wiedzy. Poszukujemy drogi, która
umożliwiłaby ocalenie tej wiedzy i przekazanie
jej jak największej liczbie ludzi.
Do tego nadają się wszelkie środki: nasiona, sadzonki, wystawy, tablice informacyjne, zdjęcia,

teksty, filmy…Zabierzcie ze sobą wszystko co
może być pomocne w osiągnięciu naszego celu.
Istnieje możliwość zaoferowania z Waszej strony
prowadzenie forum dyskusyjnego (np. o
pozyskiwaniu nasion, zagadnienia wprowadzające do ogrodnictwa itp…) lub przedstawienie wystawy na ten temat. Chcemy poruszyć
wszystkie zmysły odbiorców.

W poniedziałek, 18 kwietnia spotykamy się ponownie z wszystkimi uczestnikami aby pogłebić
wymianę. Przy tej okazji, szczególnie chcielibyśmy omówić sposoby przekazywania wiedzy i doświadczenia. Kto jest w posiadaniu materiałów
dydaktycznych, które mogłyby zostać udostępnione innym? Jak kształtują się zainteresowania
poszczególnych grup i jak można je wspierać?
W jaki sposób dotrzemy do jak największej grupy odbiorców?

Pytania praktyczne:
Jeśli chcecie wziąć udział w giełdzie wymiany prześlijcie nam opis urządzeń, które potrzebne są Wam na
miejscu: wielkość stołów, czy potrzebne jest przyłączenie do prądu, tablice i plakaty itd. Jeśli nie możecie
przyjechać osobiście przyślijcie nam nasiona, z krótkim opisem gdzie i w jaki sposób zostały wysiane i
zebrane, tak aby inni mogli przekazać je dalej. Proszę przywieźcie lub przyślijcie tylko nasiona, które mogą
być wysiane – nie są hybrydami i oczywiście nie są manipulowane genetycznie i jeśli to możliwe nasiona,
które nie powstały w wyniku niekontrolowanych krzyżówek. Liczymy także na to, że Wasze nasiona
dojrzewały w warunkach naturalnych.

Z natury swej nasiona nie znają granic pomóżcie im wędrować.
Dalsze pytania, informacje i zgłoszenia przesyłajcie na adres:
Internet www.seed-sovereignty.org/PL Mail: info@seed-sovereignty.org

