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The Exploitation of Plant Genetic Information

Samenvatting

Biologische diversiteit is niet langer het exclusieve domein van biologen en
milieu wetenschappers. Sinds de opkomst van nieuwe biotechnologische technieken in de jaren '70, is ook de industrie betrokken geraakt bij de bescherming van
natuurlijke bronnen. Met name chemische en farmaceutische bedrijven die gespecialiseerd zijn in biotechnologie hebben belangstelling gekregen voor het gebruik
van genetische informatie in planten, insecten, micro-organismen, en menselijke
bloedcellen. Deze biologische bronnen bevatten een nieuwe industriële grondstof
voor de productie van nieuwe medicijnen, voedingsmiddelen, en nieuwe rassen:
genetische informatie. De controle op, en modificatie van genetische informatie
biedt de industrie nieuwe mogelijkheden voor het vervaardigen van medicijnen en
plantenrassen.
De industriële belangstelling voor biodiversiteit draagt bij aan het besef dat
alledaagse planten, insecten, en andere organismen mogelijk een economische
waarde vertegenwoordigen. In de jaren 80 vormde dit besef het startschot van een
intense controverse over de vraag wie mag profiteren van de exploitatie van
genetisch informatie. De controverse heeft een sterk internationaal karakter, met de
OECD lidstaten en ontwikkelingslanden als voornaamste strijdende partijen.
Biologische diversiteit wordt met name gevonden in relatief ongerepte gebieden in
ontwikkelingslanden, terwijl de kennis nodig voor het exploiteren van genetische
informatie in OECD landen geconcentreerd is.
De controverse over de exploitatie van genetische informatie laaide met name
op tijdens de voorbereiding van twee internationale verdragen: het biodiversiteitsverdrag, en het verdrag over de bescherming van het intellectuele eigendom,
in de Engelse taal afgekort tot TRIPS. Het biodiversiteitsverdrag werd ondertekend
tijdens de milieuconferentie van de Verenigde Naties (UNCED) in Rio de Janeiro,
in 1992. Het biodiversiteitsverdrag stimuleert de conservering van biologische
bronnen en biedt aangesloten landen een juridisch raamwerk voor het opstellen van
nationale regelgeving inzake de toegang tot, en de commerciële benutting van de
biologische diversiteit binnen de eigen landsgrenzen. Het TRIPS-verdrag vloeide
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voort uit de Uruguayronde van multilaterale handelsbesprekingen welke werden
beëindigd in 1994. Het verdrag verplicht lidstaten onder andere om plantgerelateerde innovaties te beschermen door middel van octrooien of een andere vorm van
intellectueel eigendom. De biotechnologie-industrie beschouwt wereldwijde
bescherming als een belangrijk middel ter voorkoming van iedere vorm van
ongeoorloofd gebruik van gemodificeerde genetische informatie.
Controverses over de exploitatie van genetische informatie werden met name
zichtbaar tijdens de voorbereiding en implementatie van het biodiversiteitsverdrag
en het TRIPS-verdrag. Dit verklaart waarom het merendeel van de sociaal-wetenschappelijke analyses zich concentreert op deze besluitvormingsprocessen. Het
nadeel van deze focus is dat het een generaliserend beeld oproept over de ongelijke
verhoudingen tijdens de onderhandelingen tussen 'Noord' en 'Zuid'. De controverse wordt daarbij vaak gereduceerd tot een aaneenschakeling van onderhandelingen tussen Noordelijke en Zuidelijke staten over wetsartikelen en financiering.
De intentie van dit boek is de sociaal-economische oorzaken van de internationale controverse over genetische informatie te onderzoeken. De diepere oorzaak
wordt niet zozeer in het verdelingsvraagstuk gezocht, maar in een fundamenteel
sociaal proces: de industrialisatie van de landbouw. Industrialisatie kan worden
beschouwd als de dominante factor in de geleidelijke transitie van de boerenarbeid
tot een industrieel productieproces. Stap voor stap worden typische landbouwactiviteiten overgenomen door industrieel vervaardigde goederen: paarden worden
vervangen door tractoren, mest door kunstmest, traditionele landrassen door
wetenschappelijk veredelde rassen, en zelfgeproduceerde zaden door commercieel
zaad. In sommige gevallen wordt het voedselproduct zélf door een industrieel
product vervangen.
Het tempo van het proces van agro-industrialisatie verschilt sterk per land en
regio en is bepalend voor de positie van de nationale landbouwsector in de internationale arbeidsverdeling van de voedselproductie. In de internationale voedselproductieketen spelen landen de rol van producent, exporteur, of importeur. Hoe hoger
de graad van agro-industrialisatie, des te meer mogelijkheden landen hebben om
voedselproducten met een hogere toegevoegde waarde te vervaardigen en te
exporteren, en zo hun positie in de internationale arbeidsverdeling te versterken.
Het boek laat zien dat de concurrentiepositie van de nationale landbouwsector
nauw samenhangt met het vermogen om nieuwe plantenrassen te ontwikkelen ofte
importeren. In de meeste landen is het beleid ten aanzien van gewasontwikkeling
erop gericht dit vermogen te vergroten. Het beleid omvat maatregelen ter stimulering van gewasontwikkeling, van de conservering van landrassen en wilde
planten, en maatregelen ter bescherming van de gewasontwikkelingsindustrie. Het
uitgevoerde beleid is afhankelijk van politieke keuzes die bepalen hoe de industrialisatie van de voedselproductie moet plaatsvinden. In de organisatie van de voedselproductie worden drie strategieën onderscheiden:
(i) een marktgeleide industrialisatie van de landbouw
(ii) een staatsgereguleerde industrialisatie van de landbouw: en
(iii)een niet-geïndustrialiseerde. op de boer gerichte, landbouw.
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Het centrale argument in het boek is dat een bepaalde landbouwproductiestrategie
de keuze voor een bepaald type plantenrassen impliceert. Dit verklaart waarom een
verschil van mening over de keuze voor een bepaalde productiestrategie aanleiding
kan geven tot conflicten over het benodigde gewasontwikkelingsbeleid. Conflicten
over veredelingstechnologie, over de verzameling en conservering van genetische
bronnen, en over de wijze waarop privaat veredelingswerk wordt beschermd en
gestimuleerd, kunnen worden vergeleken met 'vonken' afkomstig van fricties
tussen verschillende voedselproductiestrategieën.
De fricties tussen concurrerende voedselproductiestrategieën - en daarom ook
conflicten over gewasontwikkelingsstrategieën - hebben een lange geschiedenis.
De inzet van deze conflicten heeft echter verschild per historische periode. Er kunnen drie historische 'Agro-Food Orders ' worden onderscheiden. De Orders verwijzen elk naar een specifieke periode in de landbouwproductie en worden getypeerd
door: (a) een specifieke internationale arbeidsverdeling in de landbouw, en (b) een
specifieke regulering die deze arbeidsverdeling ondersteunt. Wanneer de regulering en de arbeidsverdeling niet meer op elkaar aansluiten raakt de Agro-Food
Order onderhevig aan een crisis waarin de basis wordt gelegd voor een nieuwe
Order. De Eerste Agro-Food Order begon in de jaren zeventig van de negentiende
eeuw en eindigde in de jaren dertig van de twintigste eeuw. De Tweede Agro-Food
Order de periode beslaat de jaren dertig tot de jaren tachtig. De Derde Order kwam
op in de jaren '80, en zal waarschijnlijk haar hoogtepunt in de 21ste eeuw bereiken.
De Eerste Agro-Food Order wordt besproken in hoofdstuk 2. Deze Order
wordt gekenmerkt door twee verschillende handelsstromen. De traditionele, intrakoloniale handel was gebaseerd op het complementaire karakter van producten
afkomstig uit verschillende klimaten. Deze handel vond plaats zowel tussen, als
binnen de Europese koloniale mogendheden. Daarnaast bestond er een internationale handel tussen de kapitalistische kernlanden. Deze bestond uit (producten
van) gewassen uit gematigde streken. De landbouwcrisis van 1870 maakte
duidelijk hoe kwetsbaar de kapitalistische kernlanden waren voor goedkope import
en lage prijzen, en zette overheden ertoe aan maatregelen te nemen ter versterking
van de concurrentiepositie van de eigen sector. Overheden in Europa en de VS
begonnen de zaadmarkt te reguleren en fundamenteel onderzoek te stimuleren.
Beide maatregelen vormden de basis voor de rationalisering van de gewasontwikkeling. Het terugdringen van fraude in de zaadsector verhoogde de kwaliteit van
zaden en stimuleerde verdere kapitaalsinvesteringen in gewasontwikkeling.
Overheidsbemoeienis in gewasontwikkeling schiep een belangrijke voorwaarde voor de herontdekking van Mendel's bevindingen over de erfelijke eigenschappen van levende organismen. Mendeliaanse genetica schiep de voorwaarden
voor een effectievere controle op de ontwikkeling van nieuwe rassen, en voor een
productieverhoging in gematigde streken. In de VS werd genetica voor het eerst op
gewasontwikkeling toegepast met het doel alternatieve gewassen te ontwikkelen
ter vermindering van de tarweoverschotten. Vanwege het gebrek aan inheemse
soorten in de gematigde streken van Noord Amerika initieerde het Amerikaanse
Ministerie van Landbouw (USDA) een uitgebreid systeem voor het verzamelen en
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conserveren van planten en zaden.
In Europa bestond er minder animo voor de financiering van genetisch onderzoek op gewassen uit gematigde streken. Gedurende de gehele Eerste Agro-Food
Order richtten Europese overheden hun aandacht meer op tropische landbouw in
hun koloniale gebieden. De relatief late toepassing van Mendel's werk in Europa
komt ook tot uitdrukking in de verzamelings- en conserveringsstrategieën.
Doordat Europese overheden zich bleven concentreren op de uitwisseling van
afzonderlijke tropische planten tussen de koloniale botanische tuinen, verliep de
omschakeling naar plantenselectie op basis van genetische eigenschappen traag.
Door de toename van investeringen in gewasontwikkeling ontstond een
nieuwe belangengroep van gewasontwikkelaars. De groep pleitte voor een actieve
rol van de overheid in de wettelijke bescherming van nieuwe plantenrassen. De
roep om bescherming van plantenrassen was vooral afkomstig van de tuinbouwsector. De concurrentie in deze sector was hevig, vooral ook door de relatieve eenvoud waarmee fruit- en sierteeltgewassen kunnen worden vermeerderd. Het gebrek
aan technologische controle op het reproductieproces en de afwezigheid van
betrouwbare maatstaven voor het vergelijken van rassen waren de belangrijkste
redenen waarom wettelijke bescherming van planten pas aan het einde van Eerste
Agro-Eood Order mogelijk werd. En zelfs toen werd deze bescherming alleen in de
VS en Duitsland geboden en was in feite beperkt tot bloemen en fruit.
Hoofdstuk drie bespreekt hoe de internationale voedselcrisis in de jaren '30
overheden in de VS en Europa ertoe aanzette meer steun te geven de landbouw en
meer betrokken te raken bij gewasontwikkeling. Duitsland en de VS waren bij uitstek landen waarin de overheid zich intensief met gewasontwikkeling begon te
bemoeien. Om een structurele verandering van de landbouwproductie te bewerkstelligen ontwikkelden beide landen een langlopende, door de staat gereguleerde strategie. Deze strategie omvatte specifiek beleid ten aanzien van gewasontwikkeling, het
verzamelen en conserveren van planten, en de bescherming van commerciële
zaadbedrij ven. Duitsland werd gedreven door het Nationaal Socialistische streven
naar autarkie in de voedselproductie, wat leidde tot een bundeling van politieke,
wetenschappelijke en militaire krachten. De sterke betrokkenheid van de
Amerikaanse overheid in gewasontwikkeling kwam voort uit het economische herstelprogramma van de Democraten in de jaren '30: de New Deal.
De verbreiding van Mendeliaanse genetica gedurende het eerste decennium
van de 20ste eeuw leidde tot een serie doorbraken in gewasontwikkeling en conservering. In plaats van fenotypische eigenschappen werden genetische eigenschappen steeds meer bepalend voor het onderzoek naar en de evaluatie van eigenschappen van planten. De nieuwe genetische criteria verruimden de categorie van
planten met een mogelijke economische waarde aanzienlijk. Niet alleen moderne
rassen, maar ook landrassen en, tot op zekere hoogte, wilde soorten werden in toenemende mate aangemerkt als bron voor verdere veredeling. Deze ontwikkeling
bereidde de weg voor een geheel nieuwe wetenschappelijke activiteit waarvan de
Russische geneticus Vavilov de belangrijkste vertegenwoordiger werd: het op
wereldschaal verzamelen van planten als bron van genetische informatie. De strate-
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gische waarde van genetische informatie van gewassen uit gematigde streken werd
met name onderkend door de voornaamste militaire machten van die tijd: de Sovjet
Unie, Duitsland, en de VS. Het waren deze landen die tijdens het interbellum
voorop liepen in de verzameling en conservering van zaden en planten.
Het nieuwe gewasontwikkelingsbeleid in Duitsland en de VS omvatte geen
uitbreiding van de intellectuele eigendomsbescherming voor veredelaars. Het Nazi
regime beëindigde de trend om planten te octrooieren. In plaats van
octrooibescherming genoten Duitse veredelaars echter een de facto bescherming
die voorvloeide uit een maatregel welke de handel in zaden welke niet door veredelaars waren geproduceerd verbood. In de VS bleef de reikwijdte van de Plant
Patent Act voornamelijk beperkt tot fruit en sierteeltgewassen. De productie van
hybride rassen werd sterk gestimuleerd door de Democraten en werd gezien als een
geheel nieuw paradigma ter bescherming van plantenrassen.
Hoofdstuk vier bespreekt hoe de Amerikaanse, staatsgereguleerde landbouwproductiestrategie van de New Deal, in de naoorlogse periode door OESO landen
werd overgenomen. De verbreiding van deze productiestrategie was een van de
kenmerken van het Tweede Agro-Food Order (jaren '30 - jaren '70). In deze periode begonnen overheden van OESO landen een centrale rol in de landbouw en
gewasontwikkeling te spelen. De overheidsbemoeienis concentreerde zich op twee
terreinen: de financiering van fundamenteel onderzoek, en de beperking van
ongeoorloofde vermeerdering van nieuwe plantenrassen.
Publieke investeringen in fundamenteel onderzoek richtten zich met name op
terreinen die buiten het financiële bereik van de overwegend kleine, door families
beheerde zaadbedrijven lagen, zoals genetica. Overheidssteun aan het gewasontwikkelingsonderzoek heeft zonder twijfel sterk bijgedragen aan de geweldige
toename van de opbrengst van de belangrijkste voedselgewassen in de naoorlogse
periode. Een zelfde beeld kan worden geschetst voor het conserveringsbeleid in de
VS. Het Amerikaanse National Plant Germplasm System (NPGS) uit de jaren '60
sloot nauw aan bij de behoeften van de gewasontwikkelingsindustrie. Het NPGS
zou nooit door de private veredelingsindustrie zelf kunnen zijn opgericht. Een
Europese tegenhanger voor het Amerikaanse beleid is niet van de grond komen.
Deels kan dit worden verklaard uit de voorkeur voor Europese veredelaars voor de
eigen geniteurcollecties. Onenigheid binnen het Europese landbouwestablishment
speelde ook een rol.
Een andere manier om private investeringen in gewasontwikkeling aan te moedigen bestond uit overheidssteun aan commerciële zaadbedrijven in het bestrijden van
ongeoorloofde vermeerdering van planten. Hybride rassen die met omvangrijke
steun van de USDA waren ontwikkeld, voorkwamen dit probleem bij bepaalde
gewassen zoals maïs, gierst en zonnebloem. Ongeoorloofde vermeerdering van
gewassen waarvoor geen hybride rassen werden ontwikkeld kon langs juridische
weg worden bestreden. Met dit doel ontwikkelden Europese overheden in de jaren
'60 het kwekersrecht. Kwekersrecht bood veel minder bescherming dan het octrooi
dat de voorkeur genoot van private veredelingsbedrijven. Nationale overheden en
internationale, industriële organisaties verzetten zich echter tegen octrooien op
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planten uit vrees voor monopolievorming en aantasting van het industriële
octrooisysteem.
Gedurende het Tweede Agro-Food Order werden de gedekoloniseerde
gebieden onderdeel van de internationale handelsstroom van voedselproducten uit
gematigde streken. Deze handelsstroom werd in toenemende mate gedomineerd
door de transnationale agro-industrie. Hoewel tijdens de Groene Revolutie de
nationale voedselproductie van ontwikkelingslanden sterk toenam, werden deze
landen ook belangrijke importeurs van graan uit Europa en de VS. Daarnaast liet
het coherente karakter van het Amerikaanse conserveringssysteem toe dat de
USDA in de jaren '60 en '70, dit systeem naar ontwikkelingslanden exporteerde.
Hoewel ook de FAO plannen ontwikkelde voor een wereldwijd conserveringssysteem, moest deze VN organisatie het stellen zonder de steun van machtige
donoren: de Wereldbank, en de Rockefeller- en Ford Foundations. Deze krachtige
partners zorgden ervoor dat het Amerikaanse conserveringssysteem het won van de
initiatieven van de FAO.
Tijdens de Derde Agro-Food Order (vanaf begin jaren '80) worden nationaal
gewasontwikkelingsbeleid en nationale productie geleidelijk ontkoppeld.
Tegelijkertijd verliest de staat haar dominante rol in de organisatie van de landbouw en
gewasontwikkeling. Hoofdstuk vijf laat zien dat na de jaren '80 de publieke
investeringen in het landbouwonderzoek afnemen, en private investeringen toenemen.
Vooruitgang in de ontwikkeling van genetische modificatie vormde een belangrijke
reden voor de belangstelling van privaat industrieel kapitaal in gewasontwikkeling.
Nieuwe technieken maakten het mogelijk om, onder gecontroleerde omstandigheden, genetische informatie te isoleren en recombineren. De nieuwe technieken
bleken sneller en preciezer dan conventionele veredelingstechnieken, en maakten
het zelfs mogelijk genen van verschillende soorten (bijvoorbeeld planten en microorganismen) te combineren. Genetische modificatie bood chemische en farmaceutische bedrijven de mogelijkheid zich te ontpoppen tot 'life science' bedrijven
die dezelfde biotechnologische kennis toepassen voor het vervaardigen van nieuwe
medicijnen en plantenrassen.
De 'life science' bedrijven hebben de organisatie van de gewasontwikkeling
drastische veranderd door de basis te leggen voor de opkomst van industriële gewasontwikkelingsconglomeraten. Conglomeraten zijn clusters van bedrijven uit
diverse industriële sectoren en bestaan voornamelijk uit veredelings- en biotechnologie bedrijven, en bedrijven gespecialiseerd in de analyse van genomen. Alle
bedrijven zijn verbonden met, of maken onderdeel uit, van de 'life science' bedrijven. Zes van de grootste gewasontwikkelingsconglomeraten worden nader
beschouwd. De conglomeraten worden genoemd naar de bedrijven die bepalend
zijn voor de bedrijfsstrategie: Monsanto (VS), DuPont/Pioneer (VS). ELM/Pulsar
(Mexico), Novartis (Zwitserland). Rhone Poulenc/Limagrain (Frankrijk) and
Zeneca/Cosun (Engeland en Nederland). Gezien hun ongeëvenaarde financiële en
technologische capaciteit ligt het in de lijn der verwachting dat deze industriële
conglomeraten de overheid als meest dominante factor in de gewasontwikkeling
aaan vervangen.

238

The Exploitation of Plant Genetic

Information

De gewasontwikkelingsconglomeraten zijn in OECD landen gevestigd maar
beogen de wereldmarkt te bestrijken. Een groeiende vraag naar commercieel zaad
in ontwikkelingslanden en de afname van publieke investeringen in het landbouwonderzoek spoort de commerciële landbouw in ontwikkelingslanden aan om
rassen van conglomeraten te kopen. Deze ontwikkeling geeft aan dat er in de gewasontwikkeling een arbeidsverdeling ontstaat, waardoor de industriële conglomeraten 's werelds belangrijkste toeleveranciers van plantenrassen worden.
De centrale positie van gewasontwikkelingsconglomeraten vindt zijn weerslag
in de steun voor wereldwijde conserveringsinitiatieven. Vooruitgang in de ontwikkeling van genetische modificatie en gecomputeriseerde screeningsmethoden van
commercieel interessante DNA sequenties hebben de conserveringsstrategieën van
bedrijven aanzienlijk verbreed. De zaadbanken die tijdens de voorafgaande AgroFood Orders werden gebouwd bevatten slechts een beperkt deel van het totale
spectrum van genetisch materiaal waarin de conglomeraten geïnteresseerd zijn. In
bijna alle biologische organismen uit tropisch bossen, moerasland, in de akkers van
kleine boeren, of in de lichamen van leden van inheemse volkeren, wordt nu naar
genetische informatie met een mogelijke industriële toepassing gezocht.
De snel groeiende investeringen in genetische modificatie en de toenemende
concurrentie in de gewasontwikkelingssector hebben de bestaande systemen voor
de bescherming van intellectueel eigendom van veredelaars ontoereikend gemaakt.
Zowel kwekersrecht als hybridisering hebben tot doel ongeoorloofd gebruik van
rassen voor verdere vermeerdering tegen te gaan; ze kunnen echter niet voorkomen
dat genetische informatie in deze rassen wordt gebruikt voor de productie van
nieuwe rassen. Daarom proberen de biotechnologiebedrijven genetische informatie van planten met een octrooi te beschermen. Octrooien beschermen tegen elk
ongeoorloofd gebruik van genetische informatie, en alle rassen - inclusief de volgende generaties - die deze informatie bevatten.
Sinds de jaren '80 zijn zowel in Europa als in de VS de mogelijkheden om
plantgerelateerde uitvindingen te octrooieren sterk uitgebreid. De ontwikkelingslanden volgen snel, deels als gevolg van het TRIPS-verdrag, deels als gevolg van de
import van moderne rassen uit OESO landen. De 'import' van intellectueel eigendomsbescherming is zelfs een voorwaarde geworden voor het behoud van de concurrentiekracht van de nationale landbouw. De implicaties van intellectueel eigendom
voor de producenten van de nationale- en exportgewassen worden nader beschouwd.
In het laatste hoofdstuk wordt de huidige controverse over de exploitatie van
genetisch plantenmateriaal geanalyseerd tegen de achtergrond van ontwikkelingen op
het gebied van gewasontwikkeling in ontwikkelingslanden. Concurrerende landbouwproductiestrategieën en het daaraan gerelateerde gewasontwikkelingsbeleid in
Chili en Colombia worden als cases gebruikt om na te gaan hoe ontwikkelingslanden
reageren op de opkomende internationale arbeidsverdeling in de gewasontwikkeling.
In 1994 en/of 1996 werden in beide Latijns Amerikaanse landen ongeveer honderd mensen uit 75 organisaties of departementen geïnterviewd. De groep geïnterviewde personen bestond uit vertegenwoordigers van Ministeries van Industrie,
Landbouw en Milieu, nationale- en transnationale zaadbedrij ven, publieke onder-
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zoeksinstituten, organisaties van producenten, en NGOs van boeren en inheemse
gemeenschappen. De interviews maakten duidelijk dat er in beide landen een
sterke verdeeldheid bestaat over het te volgen beleid t.a.v. gewasontwikkeling.
Organisaties van veredelaars en van exporteurs van landbouwproducten geven de
voorkeur aan een relatief vrije toegang voor buitenlandse onderzoekers tot de biodiversiteit binnen de landsgrenzen. Ook pleiten zij voor intellectuele eigendomsbescherming op planten. Het verzet tegen vrije toegang tot biodiversiteit en intellectuele eigendomsbescherming komt met name van boeren en inheemse gemeenschappen die niet in staat zijn deel te nemen aan de geïndustrialiseerde landbouw.
De gemeenschappen lijken weinig baat te hebben bij de opkomende internationale
arbeidsverdeling in de gewasontwikkeling omdat het hen ontbreekt aan voldoende
land, kapitaal, afzetmogelijkheden, en infrastructuur. Ondanks nationale, rurale
ontwikkelingsprogramma's kunnen de kleine boeren hun activiteiten niet uitbouwen tot commercieel levensvatbare familiebedrijven. Als gevolg hiervan worden zij in toenemende mate buiten de markteconomie geplaatst en op hun eigen
niet-geïndustrialiseerde overlevingsstrategie teruggeworpen.
De implementatie van nieuwe conserverings- en intellectuele eigendomsregulering biedt boeren en inheemse groepen in Chili en Colombia de mogelijkheid uitdrukking te geven aan hun afkeer tegen de dominante productiestrategie. Het
beschermen van planten middels intellectueel eigendom wordt door hen sterk
afgekeurd omdat dit wordt beschouwd als een stimulans voor een geïndustrialiseerde,
exportgeoriënteerde productiestrategie waarvan weinig te verwachten valt. De implementatie van het biodiversiteitsverdrag wordt kritisch gevolgd omdat het de
mogelijkheid biedt te ageren tegen de wereldomspannende strategieën voor de
conservering van biodiversiteit die vooral de belangen van industriële conglomeraten dienen. Onze conclusie is daarom dat conflicten over het gebruik van genetische informatie van planten niet door middel van compensatiemechanismen kunnen worden beslecht. De conflicten zouden wel kunnen worden verzacht indien
onderzoekers, zowel uit de publieke als de private sector, serieus aandacht gaan
geven aan de strategie naar een niet-geïndustrialiseerde landbouwproductie, en de
conserverings- en intellectuele eigendomsregulering worden aangepast. Tenslotte
worden enkele suggesties voor zulke aanpassingen aangedragen.
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