Benvolguts/des conservadors/es i lluitadors/es per a les llavors,
En nom de Navdanya, us escric per a convidar-vos a formar part de la “Aliança de
ciutadans/es del món per a la llibertat de les llavors”, que serà l’inici d’una campanya
global per a informar a ciutadans/es i governs d’arreu del món de l’actual precarietat
en el subministrament de llavors i la conseqüent precarietat en la seguretat
alimentària.
Vam crear Navdanya ara fa 25 anys per a protegir la diversitat de les nostres llavors,
així com els drets dels pagesos/es a conservar, cultivar i intercanviar lliurament les
seves llavors, dins del context de les noves amenaces que suposen els acords del
“Tractat dels Drets de Propietat Intel·lectual Referent al Comerç” (TRIPS en
l’acrònim anglès), creats per la Organització Mundial del Comerç (OMC). Tractats
que en el seu moment ja van obrir les portes a comercialitzar Organismes Modificats
Genèticament (OMG), patents de llavors i la recaptació de drets a la propietat
(royalties). Un cop acceptats, un representant de Montsanto va declarar “Pel què fa a
aquests tractats nosaltres hem sigut el malalt, el qui fa el diagnòstic i el metge, tot
alhora”. Les corporacions van trobar un problema – per a ells el problema era
l’existència de conservadors de llavors. I van aportar una solució: la introducció de
patents i drets de propietat intel·lectual sobre les llavors, fent que la conservació i
manteniment de les llavors per part dels pagesos fos il·legal.
Les llavors ha passat de ser un bé comú a una matèria primera de les empreses de
llavors privades, i comercialitzades en el lliure mercat.
Avui en dia l’amenaça és encara major, si tenim en compte que:
- Hi ha hagut una ràpida erosió de la diversitat de les llavors en els últims 20
anys , així com de la seva sobirania, i el control sobre les llavors s’ha
concentrat ràpidament en un nombre reduït de grans companyies.
- Hi ha hagut un increment espectacular de la superfície cultivada d’OMG com
el blat de moro, la soja, el cotó o la colza.
- Més enllà del fet que les llavors patentades d’OMG destrueixen la diversitat,
fan un gran mal a la sobirania dels països així com als drets dels agricultors/es
a cultivar les seves llavors, consevar-les i intercanviar-les.
- S’estan creant noves lleis sobre llavors en països d’arreu del món, inclosa
l’Índia, que fomenten el registre obligatori de varietats, deixant fora de joc als
petits agricultors/es que no només no poden cultivar la seva pròpia diversitat,
sinó que alhora es veuen forçats a ser dependents de les grans corporacions.
- La contaminació genètica s’està escampant -un exemple és la pèrdua de les
llavors de cotó a l’Índia a causa de la seva contaminació pel cotó transgènic Bt,
o el cas de Mèxic, bressol del blat de moro, que ha perdut el 80% de les seves
varietats- i això només són dos exemples de la pèrdua de l’herència de les
nostres llavors.

- El pitjor és que a més de la contaminació dels seus cultius, els pagesos/es han
de patir les demandes de les grans corporacions de llavors biotecnològiques,
per “robatori” de propietat intel·lectual. Més de 80 entitats s’han ajuntat
recentment als Estats Units per a evitar que Monsanto denunciï a pagesos/es als
quals se’ls han contaminat les llavors.
- A mida que les reserves de llavors s’erosionen, i els pagesos/es es tornen més
dependents dels transgènics, el resultat és l’endeutament. El deute generat als
pagesos indis pel cotó Bt, els ha portat al suïcidi.
- La India ha signat un acord de transferència de coneixement EEUU/India
(U.S. /India knowledge Initiative) en agricultura en la que hi ha un
representant de Montsanto al consell. Els estats es veuen pressionats a signar
acords amb Montsanto. Un exemple és el conveni de col·laboració Monsanto
Rajasthan (MOU, “Memorandum Monsanto Rajasthan of Understanding” en
les seves sigles en anglès), sota el qual Montsanto obté els drets de propietat
intel·lectual en tots els descobriments genètics i de recerca en llavors realitzats
sota el MOU. Va ser després de la campanya liderada per Navdanya i el
moviment “Monsanto Abandona l’Índia”, que el govern de Rajasthan va
cancel·lar el MOU.
- Les pressions que Monsanto fa sobre el govern dels Estats Units, i la pressió
que conjuntament fan a altres governs arreu del món, són la pitjor amenaça pel
futur de les llavors i de l’alimentació.
- Wikileaks va deixar al descobert les intencions del Govern dels Estats Units
d’augmentar l’ús d’OMG a l’Àfrica i al Pakistan. La pressió en l’ús d’OMG
imposada pels representants del govern dels Estats Units, és un suport directe a
les multinacionals biotecnològiques i l’expansió dels seus mercats.
Aquestes tendències demostren un control total sobre l’abastiment mundial de
llavors i la destrucció dels fonaments de l’agricultura. Estem presenciant una
SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA DE LES LLAVORS a nivell global.
La desaparició de la nostra biodiversitat i de la sobirania de les llavors ha suposat una
gran crisi per a l’agricultura i la seguretat alimentària arreu del món. Hem d’actuar
abans no sigui massa tard.
Les llavors són el primer enllaç a la cadena alimentària i les dipositàries de l’evolució
de la vida en el futur. I per tant, el nostre deure i la nostra responsabilitat, és protegirles per a passar-les a les generacions futures. La multiplicació de llavors i el lliure
intercanvi entre pagesos/es ha estat la base del manteniment de la biodiversitat, i de la
seguretat alimentària.
Estic segura que sentireu l’emergència tan profundament com jo, així com la
necessitat d’unir forces per reclamar i protegir la diversitat i la llibertat de les nostres
llavors. Fem del 2012 l’any de “Salvem les nostres llavors” i del “Reivindicació de
les nostres llavors com a bé comú”- evitant la privatització de les patents, les lleis de
registre obligatòries, els monopolis de les llavors, l’erosió genètica i la contaminació.

Planifiquem estratègies comunes i accions globals per a que la veu del 99% de la
població s’escolti per sobre de la de Monsanto i els altres quatre gigants
biotecnològics de l’agroindústria de llavors, que van pel camí de controlar el
subministrament de l’alimentació al món, robant les nostres llavors i les nostres
llibertats.
En nom de Naydanya, us convido a contribuir en el “Informe global d’emergència de
les llavors” per fer veure a tothom els grans riscs que comporta perdre l’abastiment
de llavors. Donat que les llavors són el primer esglaó en la cadena alimentària, una
emergència en les llavors comportarà una emergència alimentària. Hem d’actuar
abans no sigui massa tard.
En l’informe sobre “La Llibertat i la Sobirania de les Llavors” volem centrar-nos en :
1. L’erosió de la diversitat de les llavors i la desaparició de varietats de
polinització lliure (al·lògames)
2. L’amenaça a la sobirania de les llavors que tenen els pagesos/es davant les
patents, la legislació sobre llavors i la contaminació d’OMG.
3. L’amenaça a les ajudes públiques.
4. La concentració del control en el subministrament de llavors per part de
multinacionals
5. L’augment dels costos de les llavors degut als royalties
6. La influència de les multinacionals sobre la recerca governamental, la
investigació pública i les polítiques agràries.
7. Les iniciatives populars de conservació de llavors i el reclam de les llavors com
un bé comú.
Si us plau envia les teves idees, esperances i somnis per a construir junts un
moviment ferm de “Ocupa les Llavors”.
Espero rebre la teva resposta positiva a aquesta proposta. Alguns de vosaltres heu
batallat als jutjats contra Monsanto, altres esteu construint moviments per reclamar la
sobirania de les llavors i la seva alliberació. Totes aquestes contribucions són
essencials. Ens cal crear més bones sinèrgies entre els diferents fils del nostre
moviment social. Informen-nos uns als altres arreu del món sobre el que hem fet per a
protegir les llavors, si heu estat testimonis d’amenaces, què preveieu que podem patir
si les multinacionals continuen monopolitzant legalment les llavors de tots/es –la
primera baula de la cadena alimentària-, i què és el què espereu que entre tots/es
podem dur a terme per a “Reivindicar les llavors com a bé comú”.
Esperem que pogueu escriure entre 10 i 15 pàgines, si és possible amb fotografies,
sobre les vostres idees i experiències amb els moviments en defensa de les llavors, i
ens pogueu enviar el vostre Informe al juliol del 2012. De manera que poguem posar
en marxa junta la campanya, durant la quinzena per a la llibertat de les llavors, que
anirà del dia 2 d’octubre, aniversari del naixement de Gandhi, fins al 16 d’octubre,

Dia Mundial de l’Alimentació, per declarar que ”No hi ha sobirania alimentària sense
sobirania de les llavors”.
Espero poder ajuntar forces amb vosaltres per fer del 2012 l’any de l’Alliberació de
les Llavors i assegurar així un futur just i sostenible per a les següents generacions,
Solidàriament,
Vandana Shiva
Dos documents que poden ajudar a entendre el tema de les llavors:
1. “El manifest del futur de les llavors” (“Manifesto on the Future of Seeds”) (2004), disponible
en diferents llengües (www.navdanyainternational.it.). Els seus principis varen suposar les
bases de la Llei Regional de la Toscana en Patrimoni de les llavors, aquell mateix any.
2. “L’emperador nu: falses promeses, fracàs tecnològic” (“The GMO Emperor has no Clothes:
false promises, failed technologies”) – publicat per Navdanya International l’any passat,
juntament amb una aliança de moviments socials (veure a sota*) (www.navdanyainternational.it). L’informe fa evident la greu amenaça de les llavors a
l’erosió genètica, la contaminació i la privatització.
*Organitzacions que hi col·laboren: Centre for Food Safety (CFS), USA; Centre of Studies for
Rural Change in Mexico (CECCAM); Network for a GE Free Latin America (RALLT), Ecuador;
Amigos de la Tierra Uruguay (REDES); Uruguay Sustenable, Conservation Land Trust, Patagonia;
Nadvanya International; Confederation Paysanne, Via Campensia, France; Save our Seeds (SOS),
Germany; Italian Association for Organic Agriculture (AIAB), Italy; Blueridge Institute,
Switzerland; International Coalition to Protect the Polish Countryside (ICPPC) Poland; World
Peace Culture Fund Genetic Resources Conservation, Russia; African Biodiversity Network (ABN);
Friends of the Earth, Africa; Gaia Foundation, UK; Navdanya, India; NO! GMO Campaign, Japan;
Gene Ethics, Australia; Madge, Australia.

Escriviu a info@seedfreedom.in

