
Zasiać przyszłość – zbierać różnorodność 
Żadnych praw patentowych dla koncernów nasiennych!

Nasiona muszą pozostać wspólną własnością dla wszystkich!
Od tysięcy lat ludzie na całym świecie uprawiają najróżniejsze rośliny użytkowe. Są one wspólnym dobrem 
należącym do wszystkich ludzi. To, że możemy z nich korzystać, leży u podstaw chleba naszego 
powszedniego i naszej niezależności żywieniowej. W wielu krajach rolnicy do dzisiaj uprawiają, sprzedają i 
wymieniają miedzy sobą wyhodowane przez siebie nasiona.
Unia Europejska chce zmienić obowiązujące w tym zakresie w Europie uregulowania prawne. Przy tej okazji 
koncerny nasienne domagają się zapewnienia im zgłoszonego przez nich prawa własności oraz prawa do 
opatentowania wyhodowanych przez nich gatunków oraz ograniczenia lub nawet całkowitego zakazu 
stosowania wszystkich niezarejestrowanych gatunków roślin uprawianych dotychczas przez rolników 
indywidualnych.
Dziesięć koncernów- miedzy nimi Bayer, Monsanto, Syngenta i Lamagrain - już dzisiaj kontroluje 67% 
światowego rynku nasiennego. Te koncerny nie chcą rezygnować z pozostałego udziału w rynku i pragną 
wmusić całemu światu ich własne gatunki, które do prawidłowego wzrostu wymagają  najczęściej nawozów 
chemicznych, pestycydów i sztucznego nawadniania. Ale niestety nie te wysokotechnologiczne, sztucznie 
wyhodowane gatunki roślin wyżywią w przyszłości ludność całego świata, tylko te zróżnicowane, regionalne 
gatunki, zdolne do przystosowywania się do zmieniających się warunków klimatycznych.
Negocjacje w sprawie nowego europejskiego prawa dotyczącego nasiennictwa przebiegają dotychczas po 
cichu pomiędzy przedstawicielami przemysłu nasiennego i funkcjonariuszami UE i niestety można się obawiać 
najgorszego. Aby mieć wpływ na kształt przyszłego prawa dotyczącego nasiennictwa pragniemy zwrócić 
uwagę opinii publicznej właśnie na ten problem.

Żądamy: 
• prawa do możliwości otrzymywania materiału 

siewnego z własnych upraw, jego dalszej hodowli 
i rozpowszechniania; 

• wspierania regionalnej różnorodności materiału 
siewnego poprzez wspomaganie /pomoc dla 
osób które, zajmują się  zachowywaniem i 
uprawą gatunków biologicznych (naturalnych); 

• zakazu stosowania techniki modyfikacji 
genetycznej w rolnictwie; 

• zakazu patentowania roślin; 
• nowego prawa dopuszczania materiału 

siewnego, które wyklucza gatunki 
zmodyfikowane genetycznie oraz gatunki 
poddane intensywnej modyfikacji chemicznej;  

• redukcji wysokiego zużycia energii w rolnictwie, 
które spowodowane jest zastosowaniem 
gatunków przemysłowych, nawozów sztucznych i 
pestycydów  oraz poprzez monokultury i daleki 
transport.   

Nazwisko Adres i  e-mail Podpis dalsze 
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