270.000 biologische boeren verenigen zich tegen Monsanto
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Positieve ontwikkelingen in de landbouw. Meer dan 270.000 biologische boeren
verenigen zich tegen de agrarische reus Monsanto.

De boerenbedrijven zetten zich in om een deel van de voedselvoorraad biologisch te houden en
bovendien willen ze zich beschermen tegen beschuldigingen wanneer genetisch
gemodificeerde zaden op hun akkers belanden.

Consumenten zijn machtig. Al meer dan een decennia is er een omslag gaande waarbij men
overgaat van een denkwijze dat alles sneller, vetter en goedkoper moet naar een wereldbeeld
met duurzame en lokale producten die goed zijn voor de Aarde, de gezondheid, de dieren en
ons lichaam.

Met de gepatenteerde zaden wordt de natuurlijke omgeving geïnfiltreerd. De boeren die nu
opstaan tegen Monsanto willen voorkomen dat hun biologische maïs, sojabonen en vele andere
gewassen niet besmet raken met de genetische gemodificeerde zaden. Bovendien proberen ze
te bewerkstelligen dat Monsanto hen niet langer voor de rechter kan slepen wanneer de zaden
die ze juist willen vermijden op hun akkers terecht komen.

Op 30 maart jongstleden heeft de Public Patent Foundation (PUBPAT) namens 60
boerenfamilies, producenten van zaden en biologische landbouworganisaties een rechtszaak
aangespannen tegen Monsanto om de patenten van de chemiegigant op genetisch
gemodificeerde zaden aan te vechten.

De organisaties achter de aanklager tellen meer dan 270.000 leden, waaronder duizenden
gecertificeerde biologische boeren. “De genetische besmetting van organische zaden en
organische gewassen door Monsanto eindigt nu,” zei Jim Gerritsen, een biologische boer uit de
Amerikaanse staat Maine en voorzitter van de Organic Seed Growers and Trade Assocation
(OSATA). “Boeren hebben het recht om hun keuze te maken op de markt, om zelf te beslissen
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wat ze hun familie te eten geven.”

“Het is belangrijk dat de boeren een stok achter de deur krijgen bij het gerechtelijk apparaat om
de macht van Monsanto op de markt en in de rechtbank terug te dringen,” zei Mark A. Kastel
van het Cornucopia Instituut , één van de deelnemende organisaties.
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