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Monsanto - ook in Nederland actief - ook in Nederland ongewenst

Spandoeken laten laten zien dan Monsanto ook in Nederland actief, maar dat het bedrijf ook hier 
niet gewenst is. Bij vestigingen in Enkhuizen, Bergschenhoek, Wageningen en Mijdrecht zijn bij de 
ingang op de ja-nee-sticker gebaseerde teksten opgehangen:

Nee, geen Monsanto en geen Bayer met hun gif, monocultuur en patenten
Ja, wel agro-ecologische landbouw, biodiversiteit en climate Justice

Van 14 tot en met 16 oktober vindt in Den Haag het Monsanto Tribunaal plaats. Gepensioneerde 
rechters en advocaten zullen de vervuilende en uitbuitende activiteiten van dit grote chemische 
bedrijf toetsen aan internationale en nationale wetgeving. Monsanto is een internationaal bekend en 
berucht bedrijf dat symbool staat voor de misstanden in de landbouw wereldwijd. Na velen Marches
Against Monsanto weten veel mensen van rechtszaken vanwege mais en koolzaad in thuisland VS, 
van ontbossing en verdrijvingen door hun soja in Latijns Amerika en van zelfmoorden vanwege 
wurgcontracten met katoenzaad in India. Dit zal allemaal aan bod komen tijdens het tribunaal. 

Wat echter minder bekend is, is dat Monsanto ook zeer actief is in Nederland en hier de afgelopen 
decennia grote groentezaadbedrijven heeft overgenomen en zo ook hier een dominante speler is 
geworden. Monsanto is ook in Nederland geen ver-van-mijn-bed-probleem. Het bedrijf heeft de 
grote groentezaadbedrijven Seminis in Enkhuizen (Noord-Holland), De Ruiter Seeds in 
Bergschenhoek (ten noorden van Rotterdam) en Western Seed in het Westland overgenomen. Het 
bedrijf heeft een wereldwijd marktaandeel van zo'n 14% op het gebied van groentezaden, bij 
landbouwzaden in het algemeen ligt het aandeel op zo'n 29%. En dit zijn algemene cijfers, bij 
sommige gewassen is het aandeel veel groter en in een aantal gevallen is er bijna geen alternatief 
meer voorhanden voor de zaden van Monsanto.

De overname van Monsanto door het Duitse chemieconcern Bayer maakt het er niet beter op. Ook 
Bayer is al jaren actief in Nederland en bezit Nunhems, een grote zadenproducent en -veredelaar uit
het Limburgse Nunhem. En het hoofdkantoor van Bayer in Nederland is gevestigd in Mijdrecht net 
onder Amsterdam. Bayer en Monsanto samen hebben op het gebied van groentezaad een 
wereldwijd marktaandeel van 28%.

De invloed van Monsanto en andere grote agri-concerns strekt zich ook uit tot de wetenschap. Bij 
de landbouwuniversiteit in Wageningen bestaat er een innige verstrengeling tussen het bedrijfsleven
en de universiteit. Veel onderzoek wordt (deels) gefinancierd door grote multinationals. Het is dus 
ook niet verwonderlijk dat Monsanto ook in Wageningen een researchvestiging heeft.

Bij ASEED hoeven we de uitslag van het tribunaal niet af te wachten. We weten al dat Monsanto 
zeer verwerpelijk en schadelijk bezig is. Bij het vormen van onze mening zijn onze eigen ethische 
waarden belangrijker dan officiële wetten en regelgeving. Monsanto's voornaamste activiteiten gaan
ten kosten van vele mensen en het milieu. Het bedrijf is zo groot en machtig dat het voor 
gemeenschappen moeilijk is zich hiertegen te verzetten. Om deze redenen heeft ASEED de 
afgelopen jaren diverse keren actie gevoerd tegen Monsanto. En we zullen hier mee doorgaan, 
ongeacht de uitkomsten van het Monsanto Tribunaal. Bye, bye, Bayer.

Voor iedereen die ook genoeg heeft van Monsanto, Bayer en de industriële landbouw hebben we 
ook ja-nee-stickers gemaakt met dezelfde boodschap. 
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Links voor meer informatie:
Het Monsanto Tribunaal: www.monsanto-tribunal.org
ECT Group over markaandelen in de landbouw: 
www.etcgroup.org/files/files/etc_breakbad_23dec15.pdf
ASEEDs acties tegen Monsanto: http://aseed.net/aseeds-acties-tegen-monsanto/
ASEED over de overname van Monsanto door Bayer: 'Bayer koopt Monsanto, maar wat maakt het 
uit?' http://aseed.net/bayer-koopt-monsanto-maar-wat-maakt-het-uit/


