af Gert Poulsen
Let’s liberate diversity! Møde - Lad os befri Diversiteten!
Let’s liberate Diversity! er et netværk af 12 community seed banks og frøsamlere i Europa. Den 7 – 9.
November afholdte de det 10. møde i Mèze syd for Montpellier i Frankrig. Det var arrangeret som en del af den
store franske Semences Paysannes (Bondefrø) internationale møde.
Der blev afholdt to workshops af den Europæiske koordinering i Let’s liberate diversity! (EC-LLD)
#WORKSHOP1. Oprettelse af EU-netværket af on-farm avlere og in situ-lokaliteter: udfordringer og flaskehalse.
Inden for rammerne af det igangværende EU- projekt DYNAVERSITY præsenterede den Europæiske
Koordinering af LLD (EC-LLD) sin vision og mission. De ville også præsentere igangværende netværksaktivitet
og diskutere om mål og behov for et europæisk netværk., men tiden var knap og vi fik bare udleveret deres
Vision og Missions papir til hjemmelæsning og efterfølgende kommentering.
Til slut fik Sinead Fortune, der repræsenterer Gaia-Fondens program for fødevaresuverænitet i England tid til
at præsentere deres program for os. De øvrige 15 deltagere havde også anledning til kort at præsentere vore
respektive organisationer. Der var repræsentanter fra de fire nordiske lande.
#WORKSHOP 2. Definition og design af innovative frøsystemer: definition af grænser mellem formelle og
uformele frøsektorer.
Ricardo Bocci fra Rete Semi Rurali, Italien fremlagde nogle af sine resultater af seed systems analyser fra det
nyligt afsluttede DIVERSIFOOD-projekt. Hans konklusion var at det ikke er entydigt muligt at sætte skarpe
grænser mellem såkaldte uformelle og formelle frøsystemer baseret på de konkrete casestudier.
Heller ikke her nåede vi så langt, men vi blev lovet at få instruktioner i hvordan vi selv vil kunne monitere vore
nationale seed system til sammenligning med organiseringen i andre lande.
Bela Bartha (ProSpecieRara) gav derefter en præsentation af frø produktion og de forskellige
distributionsmåder de bruger in ProSpecieRara. Han demonstrerede deres registrering og monitering af
frøproduktion og –distribution. Han opfordrede til samarbejde om udvikling og standardisering af data og
databaser.
Fredag formiddag var der et for mig overaskende indlæg om at FN’s generalforsamling den 17. December 2018
havde vedtaget en deklaration for Bønders rettigheder og andre folk der arbejder i landområder.
I atikkel 19.1 Bønder og andre folk som arbejder i landområder har ret til frø, i overensstemmelse med artikel
28 i denne deklaration, omfattende:
a)retten til beskyttelse af traditionel viden relevant for plantegenetiske ressourcer for fødevarer og landbrug
(herefter PGRFA)
b) retten til ligelige at deltage i fordeling af de goder der kommer ved udnyttelse af PGRFA
c) retten til at deltage i at lave beslutninger i sager der relaterer til bevaring og bæredygtig anvendelse PGRFA.
d) retten til at bevare/ gemme, anvende , bytte og sælge deres farm-saved frø eller formerings materiale.
Deklarationen står over national lovgivning, men er ”ikke bindende”?
Deklarationen er resultatet af La Via Campesinas mere end tyve års politiske arbejde.
Deklarationen kan downloades her: https://digitallibrary.un.org/record/1650694

