Convite para um

Intercâmbio Internacional
sobre Sementes
em Bruxelas, a 17 de Abril de 2011

No contexto dos dois dias de acção europeus
que vão decorrer em Bruxelas contra as leis de
sementes previstas pela UE, pensámos em organizar um intercâmbio sobre sementes para
dar impulso à iniciativa. O intercâmbio pretende
juntar as iniciativas que, nos seus vários países,
decidiram lutar por esta forma de difusão das
sementes sem barreiras. Queremos que as
nossas experiências comuns possam ser
partilhadas e anseamos por um estreitamento dos nossos laços. Laços esses que
serão de extrema importância quando as
leis europeias de sementes, actualmente
em preparação, dificultarem ou simplesmente proibirem a realização de intercâmbios de sementes.
Ambicionamos também chegar a e conquistar um público mais vasto em
Bruxelas.
Em primeiro plano encontra-se a transmissão gratuita de sementes sob a forma de
oferenda e a troca entre jardineiros,
agricultores e todas as pessoas que contribuem
para que as sementes sejam a base da
alimentação e da preservação da diversidade
biológica.
A nossa relação com as sementes está a ser
ameaçada de forma cada vez mais grave pela
privatização crescente da vida. E, com a perda
da diversidade de flora e fauna, perder-se-á também o conhecimento teórico inerente a uma experiência acumulada durante séculos. Procuramos formas de preservar este conheci-

mento e de o transmitir ao maior número possível de seres humanos.
E todos os meios não serão demais. Sementes,
rebentos, bancas, imagens, textos, filmes...
Tragam tudo o que for possível e que se identifique com os nossos objectivos. Podem também
organizar mesas-redondas (sobre a exploração
de sementes, ou orientação em horticultura, por

exemplo) ou exposições. Queremos apelar a todas as sensibilidades.
Segunda-feira, 18 de Abril, voltaremos a reunir
todos os participantes para aprofundar o intercâmbio. Aí pretendemos conversar em especial
sobre a transmissão de experiências e conhecimento. Quem tem já material pedagógico que
possa disponibilizar? Quais são os interesses
principais de cada grupo, como podemos apoiálos e como chegamos a um número grande de
pessoas?

Questões práticas:
Caso estejam interessados em participar, enviem-nos uma descrição dos meios de que vão precisar
no local: tamanho das bancas, ligação eléctrica, quadros para cartazes, etc. Caso não possam estar
presentes, enviem-nos sementes com uma breve descrição do local e da forma como decorreu o seu
crescimento para que outros as possam colocar à disposição do evento. Por favor, tragam apenas
sementes que sejam biológicas, ou seja, que não sejam híbridas e, obviamente, geneticamente
manipuladas, bem como todas as sementes que não foram obtidas de forma controlada. Contamos
igualmente com que as vossas sementes tenham amadurecido em condições naturais.

As sementes não conhecem fronteiras,
vamos ajudá-las a viajar pelo mundo!
Internet: www.seed-sovereignty.org/PT
Para mais informações e inscrições, escrever para: info@seed-sovereignty.org

