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Dotychczas prawo do żywności nie obejmowało nasion i bioróżnorodności w 
rolnictwie, ale nadszedł czas, aby to zmienić. Chłopskie systemy nasiennictwa 
odpowiadają za wyżywienie świata i są odporne na klęski żywiołowe. Mimo to stoją w 
obliczu poważnych zagrożeń z powodu ekspansji rolnictwa przemysłowego oraz 
niszczenia bioróżnorodności rolniczej. Aktywiści prawa do żywności mogą wzmocnić 
pracę producentów żywności na małą skalę w celu ochrony ich systemów rolniczych, 
rybołówstwa, pasterskich i agroekologicznych, poprzez zapewnienie nasionom i 
bioróżnorodności ich zasłużonego miejsca.

JAKIE SĄ GŁÓWNE ZAGROŻENIA DLA NASION I RÓŻNORODNOŚCI 
BIOLOGICZNEJ W ROLNICTWIE W DZISIEJSZYM ŚWIECIE?

Chłopi stopniowo tracą swoje nasiona. Ich zbiorowe systemy nasienne stają się 
nielegalne, a genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) prowadzą do ich 
niszczenia. Polityka rolna Zielonej Rewolucji, umowy handlowe, a ostatnio krajowe i 
międzynarodowe ramy prawne chroniące prawa własności intelektualnej (PWI) są 
odpowiedzialne za ingerencję w nasiona chłopskie.2

Systemy ochrony PWI, takie jak Międzynarodowy Związek Ochrony Nowych 
Odmian Roślin (UPOV) został opracowany w celu ochrony interesów przemysłu 
nasiennego oraz hodowlanego.3 Systemy te poważnie utrudniają dostęp do nasion 
poza UPOV poprzez ograniczanie praktyk chłopskich i systemów zarządzania 
nasionami. W Tanzanii i Kolumbii, między innymi, praktyki chłopskie zostały 
uznane za nielegalne i karalne.

Co więcej, systemy ochrony PWI mają tendencję do tworzenia monopoli, co 
daje im możliwość do czerpania zysków i zwiększania swojej siły rynkowej. Szacuje 
się, że Monsanto, DuPont oraz Syngenta kontrolują 53% globalnego komercyjnego 
rynku nasion4.  Wielka szóstka agrochemicznych korporacji (BASF, Bayer, Dow, 
DuPont, Monsanto, Syngenta) ogłosiły niedawno, że przygotowywują się do fuzji, co 
doprowadzi do jeszcze większej koncentracji rynku.5 Ekonomiczne, ekologiczne oraz 
społeczno-polityczne ryzyka wynikające ze zmonopolizowanego systemu 
zaopatrzenia w nasiona są niezliczone.

Kolejne poważne zagrożenia wiążą się z niszczeniem roślinnej 
bioróżnorodności. Ten smutny stan rzeczy jest wynikiem oczyszczania terenu, presji 
demograficznej, nadmiernego wypasu, degradacji środowiska oraz uprzemysłowienia 
praktyk wykorzystywanych w rolnictwie, rybołówstwie oraz hodowli.6 
Uprzemysłowione systemy nasiennictwa i hodowli faworyzują standaryzację oraz 
jednorodność. Te cechy mają negatywny wpływ na czynniki, które stanowią podstawę 
bioróżnorodności.7 Niszczenie bioróżnorodności rolnej jest szczególnie 
problematyczne, w świetle obecnych zmian klimatycznych, stojących na drodze 
realizacji prawa do żywności oraz odpowiedniego odżywiania.

Nasiona w rękach ludzi
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100 LAT ZMIAN W ROLNICTWIE:
TENDENCJE ORAZ LICZBY ZWIĄZANE Z BIORÓŻNORODNOŚCIĄ W 
ROLNICTWIE
• W XX wieku „około 75% różnorodności genetycznej roślin zanikło w

wyniku porzucenia przez rolników lokalnych odmian oraz populacji
miejscowych na rzecz genetycznie jednakowych, wysokowydajnych odmian.

• 30% ras zwierząt gospodarskich jest zagrożonych wyginięciem; sześć ras 
ginie każdego miesiąca.

• Do roku 1999, 75% światowej żywności było wytwarzane tylko z 12 roślin i 
pięciu gatunków zwierząt."8

CO WIEMY O NASIONACH, BIORÓŻNORODNOŚCI ROLNICZEJ 
ORAZ PRAWIE DO ŻYWNOŚCI I ODPOWIEDNIEGO ODŻYWIANIA?

Dwunasta Uwaga Ogólna Komitetu ONZ ds. Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Kulturalnych (CESCR) stwierdza, że podstawą prawa do żywności i 
odpowiedniego odżywiania jest, między innymi, dostępność żywności w ilości oraz 
jakości wystarczającej do zaspokojenia potrzeby jednostek, wolnej od szkodliwych 
substancji oraz akceptowalna przez daną kulturę. „Dostępność” rozumiana jest jako 
możliwość pozyskania żywności bezpośrednio z terenów produkcyjnych lub innych 
zasobów naturalnych, lub do dobrze funkcjonujących systemów dystrybucji, 
przetwórstwa oraz rynku (paragraf 12). Oznacza to, że nasiona, rośliny oraz zwierzęta 
są niezbędne do pozyskania żywności w tym samym stopniu co ziemia i woda.9 W 
związku z tym, państwa stron (dotychczas 164) Międzynarodowego Paktu Praw 
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (ICESCR) są zobowiązane do 
poszanowania, ochrony oraz zapewniania dostępu do oraz wykorzystania nasion, 
roślin oraz zwierząt potrzebnych ludziom dla wyżywienia.10

 Relacja między prawem do żywności i odpowiedniego odżywiania, 
nasionami oraz różnorodnością w rolnictwie została po raz pierwszy wyraźne 
wyrażona w FAO Right to Food Guidelines.11 Jednakże te wytyczne nie wspominały o 
prawach rolników do zachowania, wykorzystania, wymiany oraz sprzedaży materiału 
siewnego, zgodnie z Artykułem 9 Międzynarodowego Traktatu o zasobach 
genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa (ITPGRFA).12 Wytyczne nie zawierają 
wskazówek jak szanować, chronić i zapewniać dostęp do oraz wykorzystywać 
nasiona, rośliny oraz zwierzęta. Ostatecznie, są to elementy, które przyczyniają się do 
realizacji prawa do żywności i odpowiedniego odżywiania.

 Warto zauważyć, że były specjalny sprawozdawca ONZ do spraw prawa do 
żywności i odpowiedniego odżywiania, Olivier De Schutter, podkreślił, że do 
obowiązków państwa należy zarówno konserwowanie i wzmacnianie nieformalnych 
oraz tradycyjnych systemów nasiennictwa rolników, jak i regulowanie komercyjnych 
systemów. Oznacza to, że rolnicy powinni mieć zapewniony dostęp do produktów na 
rozsądnych warunkach.13 Bazując na tym, podjęto się prób zrozumienia wpływu 
systemów ochrony praw własności intelektualnej na prawa człowieka, takich jak 
ustawa o Konwencji UPOV z 1991 r. (UPOV 1991) o prawie chłopów do żywności.

 Na tle tych zagrożeń, uzyskanie szerszej świadomości na temat podstawowej 
zależności między nasionami, a bioróżnorodnością w rolnictwie i prawem do 
żywności i odpowiedniego odżywiania jest niezbędne. Szczególnie w kontekście 
suwerenności żywnościowej.14 Kluczowe możliwości można znaleźć w aktualnej 
debacie dotyczącej wdrożenia praw rolników w ramach  ITPGRFA jak również 
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w dyskusjach w Radzie Praw Człowieka ONZ na temat prawa do nasion i 
bioróżnorodności w ramach projektu Deklaracji o Prawach Chłopów i Innych Osób 
Pracujących na Obszarach Wiejskich.15 Związek między prawem do żywności i 
odpowiedniego odżywiania, a prawami chłopów i rolników do nasion i 
bioróżnorodności musi zostać wzmocniony.

W KIERUNKU LEPSZEGO ZROZUMIENIA, JAKI ZWIĄZEK MAJĄ 
PRODUCENCI ŻYWNOŚCI NA MAŁĄ SKALĘ Z BIORÓŻNORODNOŚCIĄ W 
ROLNICTWIE.16

Prawo do żywności i odpowiedniego odżywiania odnosi się do ‘adekwatności’ 
w kontekście żywienia, ekonomii społecznej, kultury, klimatu oraz ekologii.17 Aby 
zrozumieć to pojęcie, musimy zgłębić, w jaki sposób producenci żywności na małą 
skalę uzyskują dostęp, wykorzystują oraz jaki mają związek z nasionami, roślinami i 
zwierzętami w celu zaopatrywania społeczeństwa w żywność.

W Azji Południowej oraz w Afryce Subsaharyjskiej, między innymi, większość 
chłopstwa, a przede wszystkim kobiety, nadal korzysta z chłopskich systemów 
nasiennictwa.18 Dostęp do nasion jest możliwy tylko dzięki formalnym, komercyjnym 
i wspieranym przez państwo systemom nasiennictwa.

Producenci żywności na małą skalę nie używają sformułowań jak „zasoby 
genetyczne” lub „bioróżnorodność” mówiąc o nasionach, roślinach, zwierzętach, 
insektach oraz mikroorganizmach. Ludzie, którzy nadal czują się powiązani z 
tradycyjnym systemem używają zwrotów, które są zakorzenione w ich 
światopoglądzie i wierzą, że natura jest żywa, a ludzie należą do rodziny wszystkich 
żywych stworzeń. Na przykład, rdzenni mieszkańcy Peru traktują swoje zwierzęta 
hodowlane jak braci i siostry.

Ludzie i inne żywe stworzenia kształtują swoje istnienia poprzez niezmienną 
relację opartą na wzajemnej interakcji; jest to proces koewolucji. Bioróżnorodność 
uosabia dynamiczną, stale zmieniającą się oraz płynną mozaikę relacji pomiędzy 
ludźmi, roślinami zwierzętami oraz innymi organizmami, a środowiskiem 
naturalnym. Zatem bioróżnorodność jest manifestacją kreatywności jak i wiedzy 
chłopów, zajmujących się środowiskiem naturalnym w celu zaspokajania własnych 
potrzeb, jednocześnie dążąc do autonomii.19 W rzeczy samej, dla wielu ludzi żyjących 
w ubóstwie na całym świecie, jedyną szansą na przetrwanie od zawsze było poleganie 
na naturze.

Oczywiste jest, że  chłopskie „odmiany” nasion i rasy zwierząt hodowlanych są 
nierozerwalnie powiązane z kulturą, specyficznymi systemami produkcji, jak i ziemią, 
pastwiskami, lasami, rzekami i jeziorami. Żadna odmiana chłopska z danego 
terytorium lub ekosystemu nie będzie mogła przetrwać bez wsparcia i konserwacji od 
strony społeczności.20 W rzeczy samej, nasiona chłopskie są tak dobrze 
przystosowane do swojego lokalnego środowiska i kultury, że mogą zostać 
wykorzystane w celu odbudowy terenów rolnych po klęskach żywiołowych. 
Przykładem może być trzęsienie ziemi w Nepalu.21

Kobiety i mężczyźni dysponują wiedzą dotyczącą różnych dziedzin związanych 
z rolnictwem, które w równym stopniu przyczyniają się do dobra ludzkości. Na 
przykład w Afryce i Ameryce Łacińskiej kobiety najczęściej zajmują się zbieraniem 
roślin, domowymi ogrodami, udomowieniem roślin oraz zielarstwem.22 Mogą też być 
opiekunkami nasion i związanej z nimi wiedzy. Kryteria, według których kobiety 
wybierają pewne nasiona roślin uprawnych to między innymi: czas gotowania, jakość 
posiłku i jego wartości odżywcze, smak, odporność na uszkodzenia ptaków, łatwość 
zbierania, przetwarzanie, konserwowanie oraz przechowywanie. Mężczyźni natomiast 
przywiązują więcej uwagi do plonów, przystosowania do różnych rodzajów gleby oraz 
łatwość przechowywania.

Keeping Seeds in Peoples’ Hands

15    Więcej informacji na temat prac otwartej 
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Kenya, Peru and the Philippines. Zurych: Berne 
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fileadmin/media/rtfn-watch.org/ENGLISH/pdf/
Watch_2013/Watch_2013_PDFs/
Watch_2013_eng_WEB_final.pdf#page=47.
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Guatemala” in this issue of the Right to Food and 
Nutrition Watch.
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ZGŁĘBIAJĄC ŚWIADOMOŚĆ NA TEMAT WIĘZI POMIĘDZY PRAWEM DO 
ŻYWNOŚCI I NASIONAMI, A BIORÓŻNORODNOŚCIĄ W ROLNICTWIE.

Przejdźmy teraz do pytania, jakie działania powinny zostać podjęte przez państwa w 
celu poszanowania, ochrony i umożliwienia dostępu do oraz wykorzystania nasion, 
roślin oraz zwierząt potrzebnych do wyżywienia.
 Nasiona i zwierzęta hodowlane to nie towar, który chłopi mogą dowolnie 
kupować i sprzedawać. Nie są również naukowym wynalazkiem. W tym sensie dostęp 
ludzi z obszarów wiejskich  do nasion i zwierząt hodowlanych nie powinien być 
określany jako dostęp do towarów (lub „materiałów genetycznych”) produkowanych 
przez przemysł i naukę. Z punktu widzenia praw człowieka, dostęp do nasion, roślin i 
zwierząt jest postrzegany jako zbiorowa i podlegająca ewolucji więź z naturą w danym 
terytorium. Oznacza to, że systemy chłopskie, które stoją za bioróżnorodnością w 
rolnictwie, powinny być docenione, chronione i promowane przez państwa.
  Pełne poszanowanie praw kobiet jest kluczowe dla ochrony bioróżnorodności w 
rolnictwie. Kobiety będą mogły podejmować własne decyzje w kwestii selekcji oraz 
ochrony upraw, oraz zwierząt, tylko jeśli będą miały kontrolę nad ziemią i wodą oraz 
będą miały możliwość uczestniczenia na tych samych warunkach w kształtowaniu 
polityki i określaniu priorytetów badawczych.
Aby zapewnić istnienie i dalszy rozwój chłopskich nasion i zwierząt hodowlanych, 
państwa mają obowiązek regulować komercyjne i napędzane przez państwo systemy 
w taki sposób, aby wspierać systemy chłopskie, a nie zagrażać im.

ZAKOŃCZENIE

Nowe sposoby poszanowania, ochrony oraz zapewniania ludziom dostępu do nasion, 
roślin i zwierząt, oraz ich wykorzystania, będące niezbędne do wyżywienia samych 
siebie, muszą zostać priorytetami w trwającym rozwoju prawa do żywności, w ramach 
suwerenności żywnościowej. Zbiorowa więź, która łączy ludzi zamieszkujących 
obszary wiejskie z nasionami, roślinami, zwierzętami, terytoriami oraz naturą jest 
kluczowa. Ta więź jest tak głęboko zakorzeniona w godność ludzi z obszarów 
wiejskich, że jej ochrona uzasadnia prawo człowieka do nasion i bioróżnorodności. 
Ta od dawna oczekiwana zmiana w prawie do żywności i odpowiedniego odżywiania 
stanie się wkrótce rzeczywistością, dzięki przyszłej deklaracji ONZ o prawach 
chłopów i innych ludzi pracujących na obszarach wiejskich.23

OBSERWACJE 1.1 Prawa Rolników do Nasion: Konflikty w Międzynarodowych                                     
Reżimach Prawnych        

Karine Eliane Peschard 24

Prawo rolników do zachowania, używania, wymiany i sprzedaży odmian nasion 
będących pod ochroną, to jedno z najbardziej kontrowersyjnych kwestii spornych w 
międzynarodowych negocjacjach w sprawie uprawy genetycznie modyfikowanych 
roślin dla wyżywienia i rolnictwa. Rozprzestrzenianie się globalnej własności 
intelektualnej, handlu i systemów ochrony środowiska w ciągu ostatnich 25 lat 
doprowadziło do powstania norm przeciwnych. W odniesieniu do praw rolników do 
nasion, prawa zawarte w umowach handlowych są sprzeczne z prawami 
Międzynarodowej Unii Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV)25 oraz 
Międzynarodowego traktatu o zasobach genetycznych roślin dla żywności i 
rolnictwa.26

23    Prosze zajrzeć do Obserwacje 1.1 "Prawa 
Rolników do Nasion: Konflikty w 
Międzynarodowych Reżimach Prawnych” 
poniżej.

24   Karine Eliane Peschard jest badaczką podoktorancką
prodoktorancką SNF w Graduate Institute of 
International and Development Studies w 
Genewie. 
Specjalne podziękowania dla Stiga 
Tanzmanna (Bread for the World - 
Organizacja Protestancka) i Sofii Monsalve 
Suárez (FIAN International) za ich wsparcie w 
recenzji. Niniejsze obserwacje zostały 
pierwotnie napisane w języku angielskim.

25    Po więcej informacji na temat paktu UPOV, patrz:   
www.upov.int

26   Po więcej informacji na temat Międzynarodowego
traktatu o zasobach genetycznych roślin dla 
żywności i rolnictwa, patrz: 
www.planttreaty.org. 
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Żaden z zapisów tego artykułu nie może być interpretowany w sposób 
ograniczający prawa rolników do zachowywania, użytkowania, wymiany i 
sprzedaży pozyskanych w gospodarstwie nasion/materiału rozmnożeniowego, 
zgodnie z krajowym ustawodawstwem, o ile to właściwe.

Pomimo iż te sprzeczności pozostają nierozwiązane, sektor przedsiębiorstwa 
stara się wykorzystać agrobioróżnorodność w celach prywatnych. Na przykład, 
inicjatywa DivSeek, uruchomiona w 2012 roku, ma na celu „odkrycie ukrytych 
danych genetycznych upraw” poprzez sekwencjonowanie materiału genetycznego 
roślin przechowywanego w krajowych i międzynarodowych bankach genów.29 
Materiał ten został zebrany od społeczności rolników, zakładając, że pozostanie on w 
domenie publicznej.30 Poprzez zrzeszenie 69 członków instytucji i korporacji (w tym 
czołowych firm agrobiotechnologicznych Bayer Crop Science, DuPont Pioneer, 
Monsanto i Syngenta), DivSeek umożliwia korporatyzację tych zasobów. Wyraźnie 
widać, że rolnicy nie są brani pod uwagę w tej inicjatywie, która nie wspomina o 
dostępie dla rolników i podziale korzyści. Jeśli taka inicjatywa zostanie dopuszczona, 
wysiłki  Międzynarodowego Traktatu o Zasobach Genetycznych Roślin dla Żywności 
i Rolnictwa mających na celu egzekwowanie praw rolników, zostaną zamienione w 
farsę. 

Należy zwrócić uwagę na nieścisłości w międzynarodowym systemie prawnym. 
Rosnącym restrykcjom dotyczącym odwiecznych sposobów oszczędzania nasion 
towarzyszyła subtelna, ale niepokojąca zmiana w języku: prawa rolników do nasion są 
coraz częściej określane jako „przywileje” i „wyjątki”, podporządkowane 
dominującym „prawom” hodowców. Obecne starania na rzecz uznania prawa do 
nasion i zasobów biologicznych w projekcie Deklaracji Narodów Zjednoczonych o 
prawach chłopów i innych osób pracujących na obszarach wiejskich mają na celu 
ustanowienie prymatu tych praw jako praw człowieka, które nie powinny być 
podporządkowane handlowi i własności intelektualnej.

Nasiona w rękach ludzi

27   Więcej informacji na temat TPP, patrz: Khan, 

Tessa. “The Trans-Pacific Partnership: A 
Threat to Human Rights.” Right to Food and 
Nutrition Watch (2015): 51. Dostępny pod 
adresem: www.rtfn-watch.org/fileadmin/
media/rtfn-watch.org/ENGLISH/pdf/
Watch_2015/
RtFNWatch_EN_web.pdf#page=51.

28    Pięć państw (z dwunastu) będzie musiało 
przystąpić do UPOV 1991, z powodu TPP: 
Brunei, Chile, Malezja, Meksyk, Nowa 
Zelandia. W związku z członkostwem w 
UPOV 1991, sześciu członków TPP może 
naruszyć swoje zobowiązania dotyczące praw 
rolników na mocy Międzynarodowy traktat o 
zasobach genetycznych roślin dla żywności i 
rolnictwa.

29   Więcej informacji na temat DivSeek 
pod adresem: www.divseek.org.

30    Więcej informacji, patrz: Kastler, 
Guy, Antonio Onorati and Bob Brac.  
Supra note 19. 
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W preambule Międzynarodowego traktatu o zasobach genetycznych roślin dla 
żywności i wyżywienia jest napisane, że prawo do zachowania, wykorzystania, 
wymiany i sprzedaży materiału siewnego lub materiału rozmnożeniowego 
pochodzącego z ich gospodarstw jest podstawą praw rolników. Inne międzynarodowe 
umowy dotyczące praw własności intelektualnej (IP) oraz handlu rygorystycznie 
ograniczają te prawa.

 Akt Międzynarodowej Unii Ochrony Nowych Odmian Roślin, zrewidowany 
w roku 1991, skutecznie uniemożliwia realizację praw rolników. Akt UPOV z roku 
1978 dawał rolnikom prawo do zachowania, wymiany i sprzedaży nasion. Po 
dokonanej rewizji w 1991 roku, prawo rolników do nasion stało się wyjątkiem 
opcjonalnym i pozostawione do uznania rządom sprawującym władzę w danym 
kraju; ogranicza się do użytku własnego i musi spełniać warunek „ochrony prawnych 
interesów hodowcy” (Artykuł 15.2).

Artykuł 27(3)(b) Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Praw 
Własności intelektualnej (TRIPS) umożliwia pewną elastyczność w zakresie ochrony 
odmian roślin. Jednak wiele krajów rezygnuje z tej elastyczności, zawierając 
dwustronne lub regionalne umowy handlowe, które zawierają postanowienia 
dotyczące własności intelektualnej odmian roślin, które wykraczają poza minimalne 
wymagania TRIPS. Stąd np. Państwa członkowskie niedawno zawartego Partnerstwa 
Transpacyficznego (TPP)27 są zobowiązane do przystąpienia do ustawy o Konwencji 
UPOV z 1991 roku (UPOV 1991).

 Te ograniczenia dotyczące prawa rolników do zachowania, wymiany i 
sprzedaży nasion są sprzeczne z prawami zawartymi w Międzynarodowym Traktacie 
o Zasobach Genetycznych Roślin dla Żywności i Rolnictwa . W artykule 9.3 traktatu 
jest napisane, że:
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Obserwacje 1.2 Prawa Chłopów do Nasion Stoją na Czele Praw Człowieka
Guy Kastler 31

Rolnictwo na potrzeby lokalne  stanowi trzy-czwarte globalnej konsumpcji 
żywności. Chłopi, którzy produkują żywność, nie mają środków finansowych na 
zakup nasion komercyjnych i niezbędnych produktów. Pozbawiając ich prawa do 
reprodukcji i wymiany ich własnych nasion, producenci jedzenia na małą skalę 
popadają w zadłużenie, bankrutują i migrują do dużych miast, czasem prowadzi 
nawet do samobójstwa. Jest to niedopuszczalne naruszenie prawa do pracy oraz 
prawa do żywności i odpowiedniego odżywiania.

 Nasiona komercyjne są zazwyczaj przeznaczone wyłącznie dla monokultur 
eksportowanych do bogatych krajów, aby nakarmić ich zwierzęta, ubrać ich ludzi i 
wypełnić paliwem ich baki. Jak również wzmagają spekulacje w przemyśle rolno-
spożywczym w kwestii globalnego wskaźnika głodu. Zmuszanie chłopów do zakupu 
nasion komercyjnych każdego roku podważa bezpieczeństwo żywności większości 
globalnej populacji, która jest uzależniona od upraw rolnych. Nasiona komercyjne są 
poddawane selekcji w zakładach hodowli nasion lub w laboratoriach, z daleka od pól 
rolnych. Są przystosowane do znormalizowanych warunków upraw na stanowiskach 
doświadczalnych i opierają się na wykorzystaniu nawozów chemicznych i 
pestycydów. Mogą one następnie być stosowane wszędzie w celu wymazania 
zróżnicowania w lokalnych środowiskach. Te selekcje przemysłowe spowodowały 
zmniejszenie różnorodności upraw o prawie 75% na świecie32. Ponadto, laboratoria 
dodają teraz geny odporności do patogenów i herbicydów. Te transgeniczne odmiany 
szybko rozprzestrzeniają się globalnie, powodując uodpornianie patogenów na geny 
odporności, co z kolei prowadzi do wzrostu stosowania pestycydów. To samo dotyczy 
herbicydów, na które odporne stają się również nasiona zewnątrzpochodne.

 Lokalne nasiona chłopskie jako jedyne pozwalają na przystosowanie upraw 
do każdego ekosystemu, bez potrzeby wykorzystania produktów w ogromnych 
ilościach. Co więcej, te nasiona umożliwiają stałą odbudowę bioróżnorodności, 
poprzez masową selekcję spośród upraw lokalnych oraz regularne uzupełniane 
niewielkim udziałem nasion egzogennych. Lokalna adaptacja i stale odnawiająca się 
różnorodność to kluczowe czynniki trwałej odporności upraw roślin spożywczych w 
kontekście obecnych kryzysów klimatycznych, środowiskowych, zdrowotnych i 
gospodarczych. Sytuacja wygląda wręcz przeciwnie mówiąc o specyficznej, a zatem 
krótkotrwałej odporności selekcji przemysłowych.

 Chłopskie systemy nasiennictwa opierają się na prawach chłopów do 
przechowywania, używania, wymiany i sprzedaży ich własnych nasion. Chłopi 
przekazali całość roślinnych zasobów genetycznych z ich własnej selekcji roślin do 
badań i przemysłu - bezpłatnie. Nie są całkowicie przeciwni wprowadzonym 
ulepszeniom, ale odrzucają narzucone bariery prawne i technologiczne (na przykład 
nasiona hybrydy F1, nasiona zwane jako „terminator”) stosowane przez przemysł w 
celu wprowadzenia monopolu poprzez zakazanie chłopom używania i wymiany 
własnych nasion. Chłopi odrzucają również zanieczyszczenie ich upraw i dzikiej 
bioróżnorodności, które stopniowo osłabia rośliny i zatruwa zwierzęta, jak i ludzi. 
Nasiona chłopskie nie mogą współżyć z nasionami terminatora, z Ustawy o 
Konwencji UPOV z 1991 roku (UPOV 1991), patentami na nasiona i geny nasion, ani 
z GMO, ponieważ doprowadzają one do wyniszczania bioróżnorodności oraz praw i 
zdrowia chłopów.

31 Guy Kastler jest facylitatorem w Réseau 
Semences Paysannes, Aiguillon in France. 
Więcej informacji pod adresem:  

www.semencespaysannes.org.  
Specjalne podziękowania dla Karine Eliane 
Peschard (Graduate Institute of International 
and Development Studies) i Stiga Tanzmanna 
(Bread for the World - Organizacja 
Protestancka) za ich wsparcie w recenzji. 
Niniejsze obserwacje zostały pierwotnie 
napisane w języku francuskim..

32 Guendel, Sabine. “What is agrobiodiversity?” 
In FAO. Building on Gender, Agrobiodiversity 
and Local Knowledge. Rzym: FAO, 2005. s. 
1–6. Dostępny pod adresem: www.fao.org/3/a-
y5956e.pdf.
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W sytuacji gdy rozwiązania dyplomatyczne prowadzą od jednej zamkniętej 
granicy do drugiej, a raporty mówią o kolejnych katastrofach, jedyne rozwiązanie 
można znaleźć w społeczeństwie. Jednak syryjskie społeczeństwo musi zmierzyć się z 
przeszkodami nie do pokonania. Od rozpoczęcia rewolucji w 2011 r. społeczność 
międzynarodowa nie była w stanie chronić prawa do żywności i odpowiedniego 
odżywiania mieszkańców Syrii. W ostatnich latach społeczności w całej Syrii znalazła 
się w stanie oblężenia - głównie przez reżim syryjski i jego sojuszników36. Jednak głód 
jest również skutkiem braku aktualnej oceny sytuacji w Syrii oraz próby uzyskania 
dostępu do oblężonych społeczności. 

Jestem rolnikiem sieci działającej na rzecz suwerenności żywnościowej, która 
wspiera syryjskich aktywistów, który niedawno wrócił z zamkniętej granicy syryjsko-
tureckiej. Wiosną 2016 roku byłem świadkiem, jak dziesiątki tysięcy ludzi zostało 
opuszczonych w Grecji. W Europie naruszenia praw uchodźców można łatwo 
udokumentować, ale na granicy syryjskiej wzmożona militaryzacja uniemożliwia   
kontakt z cywilami i dokumentowanie kamer. Po zamknięciu granic praca 
społeczeństwa obywatelskiego musiała zostać wstrzymana.

Za zamkniętymi granicami setki tysięcy ludzi są uwięzione - niezależnie od 
tego, czy próbują uciec, czy zostać. Niemniej jednak wiele społeczności na terenie 
całej Syrii podtrzymuje istnienie społeczeństwa obywatelskiego, walcząc jednocześnie 
o produkcję żywności i realizację prawa do niej. Jedną z oddolnych organizacji 
działającą na rzecz tego celu jest 15th Garden38. Jest to sieć miejskich i domowych 
ogrodów oraz wiejskich projektów rolniczych, która powstała w 2013 roku, w celu 
utworzenia małych lokalnych związków rolników, jak i znalezienia pragmatycznych 
rozwiązań problemów związanych z  produkcją żywności na terenach oblężonych. 
Sieć ta jest wspierana przez rolników i ogrodników z różnych krajów w Europie i 
dociera do społeczności uchodźców w Syrii i poza nią. Zajmuje się wymianą nasion 
warzyw, równocześnie odrzucając stosowanie hybryd i GMO oraz dopłat rolniczych, 
które prowadzą do uzależnienia od nich. The 15th Garden również nauczy na temat  
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33    Więcej informacji, patrz: 
Monsalve Suaréz, Sofía. “The right to seeds and 
biological diversity in the UN Declaration on the 
Rights of Peasants and Other People Working 
in Rural Areas.” FIAN Inter national Briefing 

(March, 2016).  Dostepny pod adresem:  
www.fian.org/fileadmin/media/publications_ 
2016/droits_semences_UK_web.pdf.

34    Więcej informacji na temat projekty deklaracji 
i cytowanego artykułu, patrz: documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/046/42/
PDF/G1604642.pdf. 

35  Julia Bartal jest aktywnym rolnikiem z 
Niemiec Wschodnich. Pracuje w państwowym 
gospodarstwie rolnym o powierzchni 45 
hektarów, który produkuje warzywa i miód oraz 
hoduje bydło, kozy i konie. Pracowała w 
sieciach solidarności w Palestynie i Syrii, w 
ramach 15th Garden (sieć solidarnościowa 
wspierająca Syryjskich rolników), i jest 
członkinią Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft (AbL), niemieckiej organizacji 
członkowskiej La Via Campesina’s (LVC). LVC 
ito międzynarodowy ruch, który koordynuje 
organizacje chłopskie składające się z małych i 
średnich producentów, pracowników rolnych, 
kobiet wiejskich i społeczności tubylczych z Azji, 
Afryki, Ameryki i Europy. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie: 
www.viacampesina.org. 
Specjalne podziękowania dla Pauli Gioia 
(European Coordination Via Campesina - 
ECVC) i Ansara Jasima (zwolennika 15th 
Garden) za ich wsparcie w opracowaniu i 
recenzji. Te obserwacje zostały pierwotnie 
napisane w języku angielskim.

36 Break the Sieges and Siege Watch to dwie 
inicjatywy, które regularnie lokalizują tereny 
oblężone, gdzie występuje głód w Syrii. 
Obecnie 52 miasta i społeczności są 
oblężone: 49 przez reżim syryjski i 3 
rzekomo przez siły islamistyczne, takie jak 
ISIS. Szacuje się, że dotkniętych jest milion 
osób. Więcej informacji można znaleźć na 
stronach: www.breakthesieges.org and  
www.siegewatch.org.

37    Kosze z żywnością są regularnie dostarczane 
 na obszary, na których rolnicy nadal 
funkcjonują, co jeszcze bardziej niszczy ich 
lokalne możliwości przetrwania. Projekty 
rozwojowe są wdrażane, ale dostawy nasion 
ONZ do Syrii, w tym powiązane dane, są 
kontrolowane i zatwierdzane przez rząd Syrii. 
Chociaż organizacje międzynarodowe, takie 
jak FAO, mają biura w Syrii i Turcji, proces 
zatwierdzania przechodzi przez biuro w 
Damaszku (osobista rozmowa z FAO). 
Opakowania zawierają nasiona hybrydowe, 
pestycydy i nawozy. GIZ (niemiecka agencja 
pomocy) dostarczyła pestycydy, ale nie 
załączyła odzieży ochronnej (osobiste 
rozmowy z lokalnymi rolnikami i 
aktywistami). Więcej informacji można 
znaleźć na stronie:  www.carnegieendowment.
org/2015/06/04/food-insecurity-in-war-torn-
syria-from-decades-of-self-sufficiency-to-food-
dependence/i9hg.

38    Po więcej informacji, patrz:
Montgomery, Katarina. “Greening the Rubble: 
Syrians Embrace Urban Farming to Stave off 
Starvation.” News Deeply, Październik 28, 2014. 
Dostepny pod adresem: www.newsdeeply.com/syria/
articles/ 2014/10/28/greening-the-rubble-syrians-
embrace-urban-farming-to-stave-off-starvation. 
Zobacz także: La Via Campesina. “The struggle 
for freedom and food sovereignty: a letter of 
solidarity to the farmers of Syria.” Lipiec 7, 
2014. Dostępny pod adresem: www.viacampesina. 
org/en/index.php/main-issues-mainmenu-27/human-
rights-mainmenu-40/1633-the-struggle-for-
freedom-and-food-sovereignty-a-letter-of-
solidarity-to-the-farmers-of-syria.
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Chłopi pokładali nadzieję w propozycji wzmocnienia praw do nasion i 
bioróżnorodności w projekcie Deklaracji o Prawach Chłopów i Innych Osób 
Pracujących na Obszarach Wiejskich, obecnie poddanej dyskusji w Radzie Praw 
Człowieka ONZ33. Projekt deklaracji34 potwierdza prawa chłopów do „ochrony, 
wykorzystania, utrzymania i rozwijania własnych nasion, upraw i zasobów 
genetycznych lub tych wybranych przez nich.” Potwierdza również ich prawa do 
„zachowania, przechowywania, transportu, wymiany, i sprzedaży, wykorzystywania 
nasion, upraw i materiału rozmnożeniowego zachowanych w gospodarstwie”. 
Ponadto tekst stanowi, że chłopi mają „prawo do ochrony, utrzymania i rozwijania 
różnorodności biologicznej w rolnictwie” i potwierdza ich prawo do wiedzy 
tradycyjnej. Dotyczy również prawa do ochrony nasion chłopskich i systemów 
rolniczych przed skażeniem genetycznym, piractwem biologicznym i kradzieżą oraz 
wszelkimi działaniami, które zagrażają bioróżnorodności i wiedzy tradycyjnej; 
zbiorowe prawa chłopów „do utrzymania ich tradycyjnych systemów agrarnych, 
pasterskich i agroekologicznych, od których zależy ich utrzymanie i odnowa rolniczej 
różnorodności biologicznej”; prawo do wyłączenia swoich zasobów genetycznych, 
rolniczej bioróżnorodności oraz własnej wiedzy i technologii z praw własności 
intelektualnej; oraz „prawo do udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach 
związanych z ochroną i zrównoważonym użytkowaniem rolniczej różnorodności 
biologicznej”.

Obserwacje 1.3 15th Garden: Sieć Wspierająca Suwerenność Żywnościową Ludzi w 
Syrii
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upraw, zbiorów i rozmnażania lokalnych nasion. Przeprowadza warsztaty w Syrii i 
poza nią, łącząc syryjskich i międzynarodowych producentów i aktywistów żywności. 
Sieć wykorzystuje kreatywne sposoby pozwalające na dzielenie się wiedzą, jednym z 
nich są poradniki na temat rozmnażania nasion, naturalnych metod nawożenia i 
uprawy warzyw, które mogą przedostać się przez blokady. Niektóre ogrody na 
terenach oblężonych mogą zaspokoić nawet do 20% potrzeb społeczności, a w czasie 
żniw ceny na czarnym rynku spadły do   poziomu sprzed oblężenia. 

Społeczność międzynarodowa od pięciu lat zaniedbuje syryjskie 
społeczeństwo. Najnowsza polityka dotycząca zamkniętych granic odbija się na 
podmiotach społeczeństwa obywatelskiego. Opinia publiczna jest kształtowana przez 
pytania o to, jak „zarządzać” przepływem uchodźców i w jaki sposób zwalczać 
ekstremizm. Jednak rozwiązania proponowane przez rządzących nie sprawdzają się w 
praktyce, jako że nie biorą pod uwagę potrzeb, jak i możliwości mieszkańców Syrii. 
Najwyższy czas, aby świat uznał rolę odgrywaną przez organizacje oddolne, sieci 
wspierające suwerenność żywnościową, rolników i miejskich ogrodników w 
przełamywaniu barier i powstrzymywaniu głodu w Syrii.




