คาประกาศอิสระภาพทางพ ันธุกรรม
พันธุก รรม เป็ นหั ว ใจสาคัญ ทีส
่ ุดของระบบการผลิตอาหารที่มั่นคงยั่งยืน จากนโยบาย 4.0 และ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐมีแนวโน ้มจะยิง่ ขยายความเหลือ
่ มล้ า ทางเศรษฐกิจ และสังคม มากขึน
้
เปิ ดทางให ้ทุนและอาจปิ ดกัน
้ เกษตรกรรายย่อย ขณะเดียวกันพันธุกรรมก็เป็ นเครือ
่ งมือสาคัญของการทา
ธุรกิจการเกษตรทีส
่ ามารถสร ้างกาไรมหาศาล ดังนั น
้ พันธุกรรมหรือเมล็ ด พันธุ์ จึงตกเป็ นเป้ าหมายในการ
ครอบครองของบรรษั ทการเกษตรต่าง ๆ มาโดยตลอด ทัง้ โดยการใช ้กลไกด ้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุเ์ ป็ นตัว
ควบคุม ได ้แก่ พันธุผ
์ ลผลิตสูง พันธุล
์ ูกผสม ไปจนถึงการดัดแปลงพันธุกรรม และใช ้กฎหมายเป็ นเครือ
่ งมือ
ในการขัดขวางการพัฒนาและจัดจาหน่ายเมล็ดพันธุข
์ องเกษตรกรรายย่อย
ในปั จจุบน
ั วิกฤตการการเปลีย
่ นแปลงภูมอ
ิ ากาศซึง่ ได ้นาพาพิบต
ั ภ
ิ ัยน้ าท่วม ภัยแล ้ง รุนแรงและ
บ่อ ยครั ง้ ขึน
้
ประกอบกับ ระบบเศรษฐกิจ ทุ นนิยมเสรี ที่ใ กล ้ชิด และเป็ นหนึ่งเดียวกับ การใช ้อ านาจรั ฐ
อีกทัง้ ข ้อจากัดต่อการมีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายของภาคประชาชน จะยิง่ สร ้างภัยคุกคามต่อความอยู่
รอดของเกษตรกรรายย่อย
สองทศวรรษทีผ
่ า่ นมา เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกได ้ตระหนั กถึงภารกิจ
อันส าคั ญ ในการอนุ รัก ษ์ รวบรวมพันธุกรรมท ้องถิน
่ และสถาปนาการครอบครองปั จ จัยการผลิต อันส าคั ญ
ความเป็ นเจ ้าของทรั พยากรพั นธุก รรมอัน เป็ นต ้นทุน ส าคั ญ ในสร ้างเศรษฐกิจ และความมั่ นคงทางอาหาร
ของครอบครัวเกษตรกรรายย่อย และชุมชน
เครือ ข่า ยเกษตรกรรมทางเลือ ก ประเทศไทย เครือ ข่า ยอิส รภาพทางพั น ธุ ก รรม และผองเพื่อ นพี่น อ
้ ง
เกษตรกรทัง้ หลาย
ขอประกาศเจตนารมณ์รว่ มกัน ณ ทีน
่ วี้ า่
เรามีความตระหนั กว่าชัยชนะอันยิง่ ใหญ่ ณ ผืนดินแผ่นดินของเรา คือ การสถาปนาและการยืนหยัด ในการ
เป็ นเจ ้าของพันธุกรรมท ้องถิน
่ และใช ้พันธุกรรมท ้องถิน
่ ในการผลิตในวิถช
ี วี ต
ิ และสร ้างเศรษฐกิจอย่างจริงจัง
เราจะยืนยันในสิทธิ อานาจ การเข ้าถึง และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพันธุกรรม การมีส่วนร่วม
ทางการตลาดอย่างเป็ นธรรม
เราขอเสนอให ้เกิดการพัฒนาการวิจั ย ทีม
่ าจากความต ้องการของเกษตรกร และการผลักดัน สนั บสนุนการ
อนุรักษ์
ณ ถิน
่ ทีอ
่ ยู่
เราจะผนึกกาลังกันติดตาม ตรวจสอบ กฎหมาย นโยบายทีเ่ ป็ นภัย คุกคาม ต่อสิทธิชม
ุ ชนและสิทธิของ
เกษตรกรรายย่อย
และสุดท ้ายเราจะพัฒนา และสร ้างความร่ว มมือ ระหว่างชุม ชนเกษตรกรภายใต ้ความหลากหลายของภูม ิ
นิเ วศและวั ฒนธรรม เพือ
่ ความมั่นคงในฐานทรัพ ยากรพั นธุก รรมร่ว มกัน ผ่า นการหลวมรวมจิต วิญ ญาณ
สร ้างพลังร่วมกันของกระบวนการเกษตรกรรายย่อยทั่วทุกภูมภ
ิ าคในประเทศ

ประกาศ ณ งานมหกรรมพันธุกรรมพืน
้ บ ้าน ครัง้ ที่ 10 ณ พิพธิ ภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความหลากหลายทางพันธุกรรม สร ้างเศรษฐกิจทีเ่ ป็ นธรรม สร ้างเกษตรกรรมทีย
่ งั่ ยืน

ประกาศไว ้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

