
Lezing 'Bevrijd de zaden' (Elly Jansen, ASEED)

* Elly Jansen van ASEED gaf uitleg over de monopolisering van de zadenhandel door multinationals 
die daarbij worden ondersteund door de EU. Het bedreigt de vrije zadenuitwisseling, de ontwikkeling 
van zaden en kan zelfs leiden tot meer honger in de wereld. Elly vertelde ook de gezamenlijk acties die 
kleine boeren, telers, maatschappelijke organisaties en particulieren hiertegen ondernemen.

Meer hierover ook in de brochure "Wie wind zaait, zal storm oogsten - Over de monopolisering van 
zaaizaad" van ASEED.

Uit de inleiding: "De invloed van het grootschalige bedrijfsleven op de wereldwijde voedselproductie  
neemt snel toe. Ook de mondiale handel in zaaigoed laat dat duidelijk zien. Een steeds kleiner aantal  
gigabedrijven monopoliseert de markt. Terwijl wordt gewerkt aan de nieuwe Europese regelgeving  
voor landbouwgewassen, nemen wereldwijd opererende bedrijven onopvallend de Europese markt  
over. Deze brochure beschrijft in het kort de stand van zaken in Nederland en Europa en gaat in op de 
consequenties die de huidige ontwikkelingen zullen hebben op de landbouw."

* Een van de acties is de zadenbeurs 'Reclaim the Seeds' die op 10 en 11 maart plaats wordt 
georganiseerd aan de Plantage Doklaan 8-12 in Amsterdam.

"Voordat alle zaden en planten weer de grond in kunnen organiseren we in het weekend van 10 en 11 
maart 2012 een zadenbeurs in Amsterdam. Dit moet een evenement worden waar tuinders, mensen met  
een volkstuin en collectieven zaden kunnen ruilen, weggeven en verkopen. Hiermee willen we bereiken  
dat de diversiteit aan groente en andere voedselgewassen behouden blijft en dat de zaden uit handen  
blijven van grote agro-bedrijven."

* Een link naar de dia's die Elly bij haar verhaal vertoonde, zal binnenkort hier worden toegevoegd.

Twee andere organisaties die zich in Nederland bezig houden met de zadenuitwisseling zijn de stichting 
Zaadgoed en Slow Food Nederland

http://www.slowfood.nl/zoeken
http://www.zaadgoed.nl/
http://www.zaadgoed.nl/
http://www.aseed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=872&Itemid=1&lang=nl
http://www.aseed.net/pdfs/Monsantosizing_brochure_nl.pdf
http://www.aseed.net/pdfs/Monsantosizing_brochure_nl.pdf
http://www.aseed.net/

