DECLARAȚIE DE POZIȚIE A ASOCIAȚIEI ECO RURALIS
PRIVIND DREPTUL LA SEMINȚE

Noi, țărani și țărănci din toate colțurile României, mici producători de hrană, ciobani și apicultori
pastoraliști,crescători de animale, muncitori în agricultură, meșteșugari, păstrători de semințe, de
cunoștințe, practici și obiceiuri țărănești, organizați în Asociația Eco Ruralis, cu ocazia Adunării Generale
din 5-6 octombrie 2019, adoptăm următoarea Declarație, prin intermediul căreia ne exprimăm și ne apărăm
Dreptul nostru ancestral la Semințe.
Țăranii și țărăncile sunt principalii contributori la reînnorirea și îmbogățirea continuă a biodiversității
agricole. De secole, din generație în generație, semințele cultivate, adaptate și îmbunătațite de noi, alături de
practicile și cunoștințele țărănești au stat la baza producției de hrană variată, sănătoasă și nutritivă atât pentru
satele noastre, cât și pentru populație, în general. Contribuția noastră este vie, atât în trecut, cât și în viitor.
Populațiile locale de semințe, în mâinile noastre, oferă o bază rezistentă și diversă la schimbările climatice
actuale și viitoare, precum și o resursă la îndemână în situații de criză – de mediu, alimentară, umanitară.
Pentru a ne duce mai departe munca și contribuția esențială la menținerea biodiversității și asigurării de
hrană variată, nutritivă pentru toți, dreptul țăranilor de a cultiva, multiplica, schimba și vinde semințe trebuie pe
deplin respectat și pus în vigoare. Tratatul Internațional privind Resursele Genetice Vegetale pentru
Alimentație și Agricultură, prin Articolul 9, recunoaște aceste drepturi și obligă guvernele să le respecte, iar
România este semnatară a tratatului. Cu toate acestea, piața este dominată de câteva mari companii
multinaționale (de semințe și agrochimice). Accesul nostru este blocat prin impunerea de standarde industriale
pe care semințele noastre nu le pot respecta. Nu dorim să mai fim împinși pe piața informală, „de nișă”,
„alternativă”, punând astfel în pericol agrobiodiversitatea, propria noastră siguranță materială, bogăția
culturii țărănești și suveranitatea alimentară.
O nouă amenințare asupra dreptului nostru la semințe o reprezintă noile Organisme Modificate Genetic,
tehnici noi de modificare genetică a semințelor, promovate de companiile de biotehnologie și impuse în
câmpurile noastre și pe piață. Noi, membrii Eco Ruralis, înțelegem ce reprezintă noile OMG și considerăm că
otrăvesc pământul, pânza freatică, sănătatea umană, a animalelor și a mediului înconjurător. Mai mult, prezența
OMG-urilor în câmpuri pun în pericol biodiversitatea și chiar existența semințelor țărănești, prin contaminarea
lor și erodarea resurselor genetice. Vrem ca decizia Curții Europene de Justiție care recomandă stricta
reglementare a noilor OMG, să fie respectată și pusă în aplicare de toate statele, astfel încât să nu circule
libere pe piață, să poată fi identificate, iar semințele noastre să poată fi protejate.
Mai mult decât atât, este esențial să evităm prin orice mijloace ca semințele țărănești și
caracterele lor să poată fi brevetate și ca cineva să aibă drept de proprietate intelectuală asupra lor.
Drepturile țăranilor sunt opusul brevetelor și decurg direct din dreptul la hrană; semințele țărănești sunt
rezultatul unei munci colective și formează baza agriculturii în general. Așadar, semințele trebuie să rămână un
bun comun accesibil și neîngrădit de forme de proprietate intelectuală.
Producția de sămânță pentru propria comunitate și piața locală, precum și promovarea semințelor
țărănești și tradiționale prin organizarea în comun a distribuției naționale anuale a asociației și participarea la
schimburi de semințe reprezintă o parte importantă a muncii noastre în asociația Eco Ruralis. Ne angajăm să
lucrăm în procesele de creare și definire a politicilor publice, precum este noul Regulament în Agricultura
Ecologică, pentru ca țăranii producători de semințe tradiționale, netratate, naturale, în sistem
gospodăresc, să poată fi certificați și recunoscuți ca producatori de sămânță.

Sărbătorim cu speranță adoptarea Declarației Națiunilor Unite pentru Drepturile Țăranilor, Țărăncilor
și ale Altor Persoane care Trăiesc în Mediul Rural. Declarația reafirmă contribuția țăranilor la protejarea și
dezvoltarea biodiversității, ca bază pentru producția de hrană, precum și contribuția la asigurarea dreptului la
hrană adecvată și securitate alimentară peste tot în lume. Conform Articolului 19, „Țăranii și alte persoane
care lucrează în mediul rural au dreptul la semințe, incluzând:
(a) Dreptul la protejarea cunoștințelor tradiționale referitoare la pentru resursele genetice vegetale
pentru alimentație și agricultură;
(b) Dreptul de a participa în mod echitabil la împărtășiera beneficiilor care decurg din utilizarea
resurselor genetice vegetale pentru alimentație și agricultură;
(c) Dreptul de a participa la luarea deciziilor cu privire la aspecte legate de conservarea și utilizarea
durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentație și agricultură;
(d) Dreptul de a păstra, utiliza, schimba și vinde semințele sau materialul de înmulțire vegetativ salvate
în fermă. ”
Ne dorim ca Articolele 19 și 20 din această Declarație, privind dreptul țăranilor la semințe și
dreptul țăranilor la biodiversitate, să devină uneltele noastre, iar prin munca în asociația Eco Ruralis și
în mișcarea țărănească La Via Campesina să folosim Declarația în propunerea de politici europene și
naționale, care să servească nevoilor noastre și să ne protejeze munca și traiul.
Astăzi, 6 octombrie 2019, în Adunarea Generală a Membrilor Eco Ruralis, declarăm că ne vom
apăra dreptul la semințe țărănești și tradiționale și prin munca noastră vom continua să le păstrăm vii în
câmpuri și grădini și să le transmitem noilor generații de țărani. De asemenea, nu vom înceta să lucrăm la
nivelul politicilor publice pentru a obține dreptul de a folosi și vinde semințele tradiționale, țărănești,
naturale, netratate, non-hibrid și nemodificate genetic. Aceasta este misiunea și responsabilitatea noastră.
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