Châu Á đang bị đe dọa bởi UPOV 91

Người nông dân bản địa đến từ Madhya Pradesh, Ấn Độ, đang bán bộ sưu tập hạt giống của Bà tại Hiệp hội Nông dân Hữu cơ ở
Udaipur. Ảnh: GRAIN

Châu Á, nơi sinh sống của 60% dân số thế giới và 74% là nông dân, là mục tiêu của một chiến
dịch lâu dài và tăng cường nhằm tư nhân hóa nguồn hạt giống thông qua các luật và quy định
mới. 1 Có đến 80% số hạt giống được sử dụng ở châu Á ngày nay là do nông dân cất giữ giống từ
những vụ thu hoạch trước. 2 Các công ty vì lợi ích của mình muốn biến việc làm này (tức, nông
dân cất giữ giống) trở thành việc bất hợp pháp. Theo cách đó, họ có thể kiếm tiền bằng việc buộc
nông dân phải mua hạt giống vào mỗi vụ gieo trồng mới. Đối với nhiều nông dân và các nhóm
lợi ích chung, điều này là rất nguy hiểm, bởi vì bất cứ ai sở hữu được hạt giống đều có thể kiểm
soát được nguồn cung thực phẩm.
Việc tư nhân hóa hạt giống diễn ra thông qua hai loại luật: luật hạt giống - quy định cách thức hạt
giống được bán trên thị trường, và luật sở hữu trí tuệ - quy định việc độc quyền cho người lai tạo
giống. Cả hai loại luật này đều đi theo cùng một hướng, đó là loại trừ và cấm các loại giống bản
địa và địa phương bởi tính đa dạng và tiến hóa. Nhiều chính phủ đang nỗ lực loại trừ các loại
giống này vì chúng không phù hợp với nền nông nghiệp công nghiệp, chế biến thực phẩm hoặc
các siêu thị - ‘vị lợi ích tăng trưởng’ của các tập đoàn.
Theo các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được thống nhất năm 1994, hầu
hết các quốc gia trên thế giới đều phải quy định quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng.
Việc này có thể được thực hiện thông qua các bằng sáng chế hoặc thiết lập một hệ thống pháp lý
khác. Ngành công nghiệp hạt giống toàn cầu khá ưa chuộng hệ thống UPOV, với tên đầy đủ là
Hiệp hội quốc tế về Bảo hộ giống cây trồng mới, một loại hình ‘hệ thống bằng sáng chế’ được
thiết kế cho các giống cây trồng ở châu Âu cách đây 60 năm. Theo UPOV, các nhà lai tạo giống
(cây trồng) được độc quyền 20-25 năm đối với nguồn hạt giống với điều kiện: mới, khác biệt,
đồng nhất và ổn định. Không ai được sản xuất, tái sản xuất, bán hoặc trao đổi hạt giống của các
cây giống này nếu không có sự cho phép của nhà tạo giống. Đối với ngành công nghiệp hạt
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giống, cơ chế kiểm soát này là tối quan trọng để các công ty thu hồi vốn đầu tư cho hoạt động
nhân giống, thường được thiết kế để trói buộc người nông dân phải đồng hành sử dụng hóa chất
nông nghiệp của chính các công ty.
FTA thúc đẩy UPOV
Việc thúc đẩy các nước châu Á tham gia UPOV hoặc tối thiểu tuân thủ các quy tắc gần đây nhất:
UPOV 91 (tương đương, các quy tắc được sửa đổi lần cuối gần đây nhất) đang diễn ra dưới sự
bảo trợ của các cuộc đàm phán thương mại khác nhau. Việc làm này được diễn ra cả trong các
cuộc đàm phán thương mại song phương, như EU-Ấn Độ, hoặc các cuộc đàm phán khu vực như
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hoặc Đối tác kinh tế toàn diện khu vực
(RCEP).
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Theo TPP - được ký kết năm 2016 bởi Úc, Brunei, Chile, New Zealand, Peru, Singapore, Việt
Nam, Nhật Bản và Malaysia, về phía châu Á-Thái Bình Dương - các quốc gia thành viên có thể
tiếp tục loại trừ danh mục thực vật và động vật khỏi luật sáng chế của họ, như WTO cho phép,
nhưng họ phải tham gia UPOV 91 và phải cung cấp bằng sáng chế bảo hộ cho các phát minh “có
nguồn gốc từ thực vật”.4 Trong khi động thái này khá bất lợi, các quốc gia như Thái Lan,
Philippines và Indonesia vẫn bày tỏ quan tâm đến việc tham gia thỏa thuận thương mại này.
RCEP vẫn đang trong tiến trình đàm phán. Các văn bản đàm phán bị rò rỉ từ năm 2014 và 2015
cho thấy Nhật Bản và Hàn Quốc thúc đẩy mạnh mẽ nhất cho một thỏa thuận mà bắt buộc các bên
ký kết tham gia UPOV. Ở châu Á, chỉ có Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc,
Singapore và Việt Nam là thành viên của UPOV. Điều này có nghĩa là Ấn Độ và tám quốc gia
Đông Nam Á khác sẽ phải theo, hạn chế và hướng tới loại bỏ hết các quyền của nông dân được
lưu giữ, sản xuất và trao đổi hạt giống. Dưới sự phản kháng và áp lực từ các tổ chức nông dân và
các nhóm xã hội dân sự nên điều khoản này gần đây đã bị loại bỏ khỏi văn bản đàm phán. 5 Ngay
sau đó, Ấn Độ đã hoàn toàn rút khỏi các cuộc đàm phán.
Trong bối cảnh này, các thỏa thuận thương mại song phương trong đó có liên quan UPOV sẽ tiếp
tục được thúc đẩy, đặc biệt là các thỏa thuận liên quan đến các chính phủ châu Âu như Liên
minh châu Âu, Vương quốc Anh thời hậu Brexit và Hiệp hội thương mại tự do châu Âu. Chúng
tôi hy vọng các cuộc đàm phán thương mại mới do Mỹ dẫn đầu sẽ xuất hiện sớm với sự tham gia
của cả Philippines và Ấn Độ. Vậy thực trạng hiện nay như thế nào khi các quốc gia bị ép phải
tham gia UPOV và việc cất giữ giống tại các nông trại sẽ bị chấm dứt một ngày không xa?
Trung Quốc
Theo điều tra dân số quốc gia lần thứ sáu của Trung Quốc năm 2010, một nửa dân số của nước
này sống ở khu vực nông thôn. Trung Quốc là đất nước có bề dày lịch sử về cất giữ hạt giống và
gieo lại hạt giống đã được cất giữ. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghiệp hóa nông nghiệp ngày
một gia tăng và thúc đẩy sử dụng các giống lai, nhiều giống truyền thống đã được thay thế bằng
hạt giống thương mại. Trung Quốc là thị trường hạt giống lớn nhất thế giới với khoảng 12,5 triệu
tấn hạt giống được gieo trồng hàng năm.
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Theo quy định đầu tiên về bảo hộ giống cây trồng của đất nước này vào năm 1997, Trung Quốc
cho phép nông dân được cất giữ và tái sử dụng các giống được bảo hộ, mà không phải trả tiền
bản quyền, miễn là hạt giống đó sử dụng trên chính trang trại của họ. Điều này cũng có nghĩa,
nông dân không thể trao đổi hoặc bán những hạt giống này. Năm 2013, quy định bảo hộ giống
cây trồng đã được sửa đổi một vài điểm. Năm 2015, Trung Quốc mở rộng luật hạt giống hơn,
được sửa đổi và hiện đã hợp nhất với các quy định bảo hộ giống cây trồng năm 2013.6
Năm 1999, Trung Quốc trở thành thành viên của UPOV, tuân thủ công ước 1978. Nhưng kể từ
khi luật hạt giống mới có hiệu lực, Trung Quốc đã chịu áp lực phải tham gia UPOV 1991 từ các
công ty hạt giống.7 Đồng thời, một số công ty hạt giống hàng đầu thế giới đã sáp nhập, bao gồm
ChemChina mua Syngenta, công ty hạt giống lớn thứ ba của thế giới. Hiếm khi Trung Quốc
chứng kiến sự phản đối công khai đối với chiến lược tập đoàn do chính nhà nước tài trợ đến vậy;
và việc sáp nhập này đã bị hàng trăm ngàn người phản đối vì cho rằng thỏa thuận này sẽ dẫn đến
hậu quả cây trồng biến đổi gen sẽ được gieo trồng trên khắp cả nước, hủy hoại an ninh lương
thực và nền nông nghiệp Trung Quốc.8
Top 10: Xếp hạng thành viên của UPOV theo tống số đề xuất
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hạng

Thành viên

1

Liên minh Châu Âu

3.013

Trung Quốc

↑3

4.465

Trung Quốc

5.760

2

Mỹ

1.624

Liên minh Châu Âu

↓1

3.422

Liên minh Châu Âu

3.554

3

Nhật

1.384

Mỹ

↓1

1.557

Mỹ

1.609

4

Trung Quốc

945

Ukraine

↑13

1.345

Ukraine

1.575

5

Hà Lan

751

Nhật

↓2

1.019

Nhật

6

Liên bang Nga

718

Liên bang Nga

7

Hàn Quốc

490

Hà Lan

8

Úc

374

9

Canada

348

10

Brazil

207

Brazil

Thành viên

đề xuất

Thành viên

đề xuất

đề xuất

880

807

Hà Lan

↑1

792

↓2

763

Liên bang Nga

↓1

780

Hàn Quốc

↓1

745

Hàn Quốc

765

Úc

↓1

343

Úc

384

339

Brazil

327

Nguồn: UPOV. www.upov.int

Theo khảo sát của Trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, ngày càng nhiều nông dân ở Trung
Quốc chọn mua hạt giống từ thị trường - thay vì sử dụng hạt giống cất giữ ở nông trại. 9 Trung
Quốc hiện có 4.300 công ty hạt giống được cấp chứng nhận, với 50 công ty hàng đầu chiếm lĩnh
35% thị trường trong nước. Khi khu vực thương mại tiếp quản, giá hạt giống ngày một tăng lên.10
Nông dân chia sẻ hoặc trao đổi hạt giống của các loài được bảo hộ bị coi là vi phạm pháp luật
nhưng sẽ khó theo kiện bởi vì họ không thể trả tiền phạt. 11 Và gần đây, đã có đề xuất coi việc
xâm phạm quyền của nhà tạo giống (cây trồng) là vi phạm hình sự, kèm theo đó là việc đơn giản
hóa các thủ tục có thể khiến nhiều nông dân bán hạt giống (bất hợp pháp) sẽ bị buộc tội. 12
Ban thư ký UPOV tại Geneva gần đây đã bắt đầu một chiến dịch truyền thông xã hội để quảng
bá những lợi ích được cho là của hệ thống pháp lý của họ đối với các quốc gia ở Nam bán cầu. 13
Một số tài liệu nhấn mạnh rằng trong mười năm qua, Trung Quốc đã vươn lên dẫn đầu danh sách
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về số lượng đề xuất giấy chứng nhận bảo hộ giống cây trồng. Nhưng các nước công nghiệp vẫn
chiếm ưu thế cho đến nay (xem bảng trên).
Không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc xuất khẩu nguồn hạt giống nội địa, cao cấp sang các
nước tham gia chương trình Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) tăng vọt trong những năm
gần đây. 14 Hiệp hội Thương mại Hạt giống Quốc gia Trung Quốc chỉ ra rằng từ năm 2000 đến
2018, tổng giá trị xuất khẩu hạt giống tăng gấp năm lần, từ 132 triệu Đô la Mỹ lên 694 triệu Đô
la Mỹ. Các thị trường chính thuộc các nước BRI bao gồm Pakistan, Kazakhstan và các nước
ASEAN. Ví dụ, Tập đoàn Công nghiệp Khoai tây Laoling Xisen đang xuất khẩu hạt giống khoai
tây sang một số quốc gia thuộc nhóm BRI, trong đó có Ai Cập và Kazakhstan. Và Công ty Hạt
giống Atlas có trụ sở tại Bắc Kinh hiện đang bán 100 tấn hạt giống mỗi năm cho Pakistan.
Dường như việc Trung Quốc sẽ chính thức tham gia UPOV 1991 chỉ còn là vấn đề thời gian.
Điều này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với các nước tham gia đàm phán thương mại với
Trung Quốc, hoặc những nước là một phần của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), vì Bắc
Kinh có thể sẽ yêu cầu các nước này tuân thủ các tiêu chuẩn UPOV 1991.
Ấn Độ
Ấn Độ đã thông qua luật bảo hộ giống cây trồng vào năm 2001 để tuân thủ WTO. Luật này cho
phép nông dân tự do sử dụng, trao đổi, cất giữ và gieo lại các giống được bảo hộ miễn là họ
không bán hạt giống dưới tên thương hiệu. Luật này cũng cho phép nông dân sản xuất và phân
phối các giống truyền thống chưa đăng ký của riêng họ. Việc đưa vào một chương riêng về
quyền của nông dân là kết quả của chiến dịch vận động của các nhóm xã hội dân sự, các chuyên
gia và hiệp hội nông dân. Vì lý do này mà Ấn Độ chưa tham gia UPOV.
Năm 2019, một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra ở Ấn Độ liên quan đến các điều khoản về quyền
của nông dân. Công ty PepsiCo Ấn Độ đã đệ đơn kiện 11 nông dân ở Gujarat là những người
đang trồng giống khoai tây được bảo hộ của công ty PepsiCo, và bán sản phẩm mà không trả tiền
bản quyền. Công ty muốn họ bồi thường thiệt hại khoảng từ 28.000 Đô la Mỹ đến 140.000 Đô la
Mỹ. Một phản ứng dữ dội đã nổ ra và Công ty PepsiCo đã rút đơn kiện.
Trong cuộc chiến pháp lý, các nhóm xã hội dân sự phát hiện ra rằng chính phủ đang xem xét việc
ban hành một số quy định pháp luật để phù hợp với UPOV 91, và vài tháng sau đó, một dự thảo
Luật Hạt giống 2019 đã được ban hành để cho ý kiến. 15 Đánh giá từ văn bản này, dường như có
một áp lực gia tăng đối với chính phủ Ấn Độ về việc tham gia hoặc tuân thủ UPOV, không nghi
ngờ gì nữa để chiếm lĩnh thị trường hạt giống đang phát triển nhanh chóng của nước này đã đạt
mức 4,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018.
Tương tự như Trung Quốc, ngành công nghiệp hạt giống Ấn Độ cũng khá tham vọng và muốn
mở rộng ở Nam và Đông Nam Á. Hiệp hội hạt giống quốc gia Ấn Độ gần đây cho biết, “Chính
phủ của Modi nên đi đầu trong việc tạo ra một hệ thống toàn cầu dựa trên quyền của người tạo
giống để bảo vệ quyền thương mại của chính những người tạo giống”. Do hiện tại Ấn Độ đang
khởi động (lại) đàm phán thương mại song phương với Hoa Kỳ và EU, là hai đối tác thường bắt
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buộc các đối tác thương mại của họ trở thành thành viên của UPOV, chính vì vậy, các tổ chức
nông dân và xã hội dân sự đang trong tình trạng cảnh giác cao.
Indonesia
Tương tự như các nước châu Á khác, Indonesia cũng đang đối mặt với nhiều áp lực khi tham gia
UPOV. Điều này đến từ các thỏa thuận thương mại song phương và khu vực, cũng như hai diễn
đàn về bảo hộ giống cây trồng trong khu vực mà chính phủ tham gia (xem phần đóng khung). 16
Thỏa thuận thương mại mà Indonesia đã ký với EFTA (Ai-xơ-Len, Na Uy, Thụy Sĩ và
Lichtenstein) vào tháng 12 năm 2018 nói rõ các bên chưa là thành viên của UPOV 1978 sẽ phải
tuân thủ các quy định cốt lõi của UPOV 1991. 17 Việc ký kết thỏa thuận này đã dẫn đến quá trình
cơ quan bảo hộ giống cây trồng của Indonesia muốn đánh giá lại về việc tham gia UPOV 1991.
Chưa có gì tiến triển hơn trong việc hài hòa luật pháp quốc gia với UPOV 91, nhưng những lo
ngại về quyền tự do của người nông dân trong việc nhân giống và sử dụng hạt giống ngày một
gia tăng.
Diễn đàn bảo hộ giống cây trồng Đông Á và EU IP Key Đông Nam Á
Diễn đàn bảo hộ giống cây trồng Đông Á được thành lập năm 2007 theo sáng kiến của Nhật Bản.
18
Thành viên của diễn đàn gồm 10 quốc gia ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhật
Bản đóng vai trò thư ký của diễn đàn. Mục tiêu chính của diễn đàn là đảm bảo tất cả các thành
viên đều tham gia UPOV và kết hợp hài hòa các luật bảo vệ giống cây trồng của họ. Các hoạt
động của diễn đàn tập trung vào đào tạo và trao đổi, bao gồm với cả các nước châu Âu như Hà
Lan, để hài hòa các quy định và quy trình kiểm tra tính khác biệt, sự đồng nhất và độ ổn định
của hạt giống.
IP Key Đông Nam Á là một dự án mới của Liên minh châu Âu được ra mắt vào tháng 4 năm
2018. Dự án này được khởi xướng bởi bộ phận thương mại của Ủy ban châu Âu và đang được
Văn phòng sở hữu trí tuệ EU thực hiện. Dự án có ngân sách 6 triệu EUR để hỗ trợ EU trong các
cuộc đàm phán thương mại và đối thoại sở hữu trí tuệ với các đối tác ASEAN. Dự án nhằm mục
đích thúc đẩy các tiêu chuẩn châu Âu về hợp pháp hóa, bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ và
ủng hộ lợi ích của các nhà cải cách và người nắm giữ quyền ở châu Âu - trong trường hợp này là
các nhà lai tạo giống tư nhân - để kinh doanh hoặc đầu tư vào Đông Nam Á.
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Việc thiết lập cả diễn đàn EU và Nhật Bản cho thấy, đối với nhiều quốc gia ở châu Á, là thành
viên của UPOV thì việc thiết lập hệ thống luật pháp nghiêm minh hơn theo chiều hướng loại trừ
hoặc hình sự hóa nguồn hạt giống của người nông dân bản chất không xuất phát từ nhu cầu nội
địa và cũng không phải là ưu tiên hàng đầu. Áp lực được gia tăng đến từ các cường quốc thuộc
địa trước đây với mưu cầu đằng sau của các tập đoàn hạt giống đa quốc gia. Vậy lợi ích thực sự
phục vụ cho ai?
Nông dân lo ngại rằng UPOV chỉ thừa nhận và thúc đẩy tính đồng nhất về hạt giống và vì thế,
phương thức canh tác cây trồng. Điều này dẫn đến tình trạng xói mòn nguồn gen và làm tổn
5

thương tới nhiều người nông dân. So với bốn quốc gia EFTA, Indonesia có nguồn cây trồng và
hệ thống canh tác đa dạng nhất. Nông dân lo ngại rằng những thay đổi để tuân thủ UPOV 1991
sẽ làm gia tăng việc hình sự hóa (tức, bất hợp pháp hóa) những việc làm của người nông dân,
những người chỉ đơn thuần nhân giống và chia sẻ hạt giống của mình. Ngay cả khi không có
UPOV, nông dân ở Indonesia đã phải vật lộn để có thể nhân giống và phân phối hạt giống của
chính họ.
Từ năm 2003 đến 2010, không dưới 14 nông dân đã bị các công ty hạt giống đa quốc gia ở
Indonesia kiện vì cáo buộc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hạt giống. 20 Trong trường hợp
của PT BISI, một công ty con của Charoen Pokphand của Thái Lan, nông dân đã bị bắt và một số
phải ngồi tù nhiều tháng mặc dù thiếu bằng chứng từ từ công ty này. Và trong hầu hết các trường
hợp, nông dân không có người đại diện pháp lý để đồng hành cùng họ tại tòa và hầu hết trong số
họ không hiểu tại sao họ lại bị kết án về những việc mà họ và gia đình họ vẫn làm từ nhiều đời
nay.
Sau những vụ kiện này, một liên minh gồm nông dân, các nhóm xã hội dân sự và luật sư đã kiện
ra tòa án hiến pháp vào tháng 9 năm 2012, phản biện rằng luật trồng trọt của Indonesia đối xử
bất công với nông dân sản xuất nhỏ và nông dân (những người tự tạo giống) như thể họ là những
doanh nghiệp thương mại lớn. Tòa án phán quyết rằng ba điều khoản của luật này thực sự là trái
hiến pháp. Quyết định này cũng thể hiện: những người nông dân nghèo sẽ không cần sự cho
phép của chính phủ để thu thập hạt giống, tự sản xuất hạt giống hoặc phân phối chúng. 21
Trong một trường hợp khác, một nông dân tên là Munirwan đã bị bắt ở miền Bắc Aceh vào
tháng 7 năm 2019 sau khi bị buộc tội phân phối thương mại hạt giống lúa chưa được phép công
bố mà anh ta nhận được từ chính quyền tỉnh cho các mục đích thử nghiệm. Khi còn đang làm
việc và tiếp tục lai tạo giống, Munirwan đã có được vụ bội thu. Sau đó, anh ta đã cất giữ hạt
giống cho vụ mùa tiếp theo và bán phần còn lại. Sau nhiều áp lực của công chúng, vụ kiện
chống lại Munirwan đã bị đình chỉ và anh ta đã được thả mà không bị xử phạt.
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Bất chấp quyết định của Tòa án Hiến pháp năm 2013 và áp lực xung quanh vụ án của Munirwan,
luật trồng trọt mới với các điều khoản gây tranh cãi đã được thông qua vào tháng 9 năm 2019.
Luật này hiện tuyên bố rõ ràng là các nông dân sản xuất nhỏ tiến hành các hoạt động tìm kiếm và
thu thập nguồn gen để trồng phải báo cáo cho chính quyền địa phương và trung ương. Cũng theo
luật này, các giống cây trồng có được từ việc nhân giống của người nông dân chỉ có thể được
phân phối trong nhóm riêng của họ mà không đưa ra định nghĩa rõ ràng về thuật ngữ “nhóm”.
Luật cũng quy định rằng những nông dân sản xuất nhỏ phân phối nguồn hạt giống không được
cấp chứng nhận sẽ bị xử lý hình sự với thời gian ngồi tù từ bốn đến sáu năm.
Vì vậy, không có gì lạ khi nông dân Indonesia cảm thấy các quyền của họ liên quan đến hạt
giống ngày càng bị hạn chế.

6

Malaysia
Đến nay, chính phủ Malaysia vẫn chống lại UPOV. Theo quy định của WTO, họ đã áp dụng hình
thức bảo hộ giống cây trồng của mình vào năm 2004 với quyền cho phép nông dân được cất giữ
và tái sử dụng hạt giống được bảo hộ.
Năm 2012, chính phủ Malaysia đã tiết lộ quyết định sửa đổi luật năm 2004 để phù hợp với Công
ước UPOV năm 1991. Quyết định này đã gặp phải sự phản đối của các tổ chức xã hội dân sự,
nông dân, người tiêu dùng và các nhóm môi trường - những người cho rằng việc tuân thủ hệ
thống UPOV sẽ dẫn đến việc từ chối các quyền và thực hành của nông dân như tự do phân phối
và bán sản phẩm của chính họ. Nó sẽ thúc đẩy độc quyền, tạ o điều kiện cho việc vi phạm bản
quyền sinh học và dẫn đến mất tri thức địa phương và đa dạng sinh học ở Malaysia.
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Trong một tuyên bố khác, các nhóm đã nhấn mạnh thêm - diện tích đất trung bình cho nông dân
ở Malaysia chỉ là 1,32 ha. Đối với phần lớn nông dân sản xuất nhỏ, nguồn giống chính thường là
từ thị trường địa phương, hạt giống cất giữ ở nông trại, người thân và hàng xóm. Việc cấm các
hành vi này sẽ gây bất lợi và làm suy yếu hệ thống hạt giống của nông dân ở Malaysia. 25
Trong khi chính phủ hiện tại không chắc chắn có phê chuẩn TPP hay không thì áp lực phải tham
gia UPOV bằng việc đánh đổi quyền của nông dân vẫn tiếp tục diễn ra.
Philippines
Các kênh hạt giống không chính thức được nông dân sử dụng phổ biến nhất ở Philippines. Ngoài
ra, đối với nhiều loại cây lương thực, không có giống nào được bảo hộ hợp pháp. Hầu hết các hạt
giống được bảo hộ chỉ dành cho hai loại cây trồng là lúa và ngô. 26 Ngay cả trong những người
trồng ngô hoặc lúa, họ có xu hướng lấy hạt giống thông qua các kênh không chính thức, từ người
thân, bạn bè hoặc hàng xóm hoặc sử dụng giống còn lại từ vụ thu hoạch trước. Bên cạnh việc
giúp giảm chi phí nông nghiệp, trao đổi hạt giống giữa các nông dân giúp chia sẻ nhanh nguồn
nguyên liệu giống, và giảm thiểu sâu bệnh bởi tính đa dạng các giống nông dân có với nhau. 27 Ở
một quốc gia có thời tiết cực đoan, tạo đà cho sâu bệnh tấn công ngày càng trầm trọng thì các
giống cây trồng do người nông dân tự sản xuất đóng vai trò rất quan trọng. Ví dụ, chương trình
MASIPAG do nông dân làm chủ đã thu thập được hơn 2.000 giống lúa do nông dân tự phát triển,
trong đó có 18 giống chịu được hạn, 12 giống chịu lũ, 20 giống chịu mặn và 24 giống kháng sâu
bệnh. 28
Để tuân thủ WTO, quốc gia này đã thông qua luật bảo hộ giống cây trồng vào năm 2002. Luật
này phần lớn dựa trên UPOV 91 mặc dù nó có những ngoại lệ đặc biệt đối với những nông dân
sản xuất nhỏ. Hiện nay chính phủ đang thảo luận về việc sửa đổi Đạo luật Phát triển ngành Công
nghiệp Hạt giống năm 1992 để ngăn chặn sự tràn lan của nguồn hạt giống giả, bao gồm cả giống
ngô biến đổi gen.29 Điều này cho thấy việc trao đổi hạt giống tự giữ ở trang trại, thậm chí từ các
giống chuyển gen đang phổ biến trong các cộng đồng nông nghiệp. Trong trường hợp giống ngô
Roundup Ready của Monsanto, giá của hạt giống lưu hành trong các kênh không chính thức rẻ
hơn mười lần so với hạt giống được mua chính thức. 30
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Chính phủ Philippines đã yêu cầu UPOV đánh giá sự phù hợp của luật pháp nước này với công
ước năm 1991, nhưng không có hành động nào được thực hiện. 31 Trong khi đó, một số nghiên
cứu chỉ ra rằng nếu UPOV 91 được áp đặt lên Philippines, nông dân sẽ mất kiến thức về hạt
giống và ít có khả năng đối phó với khủng hoảng khí hậu. 32
Thái Lan
Thái Lan đã thông qua luật bảo hộ giống cây trồng vào năm 1999 để tuân thủ WTO. Luật này
được dựa trên UPOV nhưng đảm bảo nhiều quyền tự do hơn cho nông dân. Nông dân được phép
trồng lại nguồn hạt giống đã cất giữ tại trang trại đối với những giống được bảo hộ nhưng chỉ
trên mảnh đất của họ. Điều đó có nghĩa là họ không được phép trao đổi hoặc bán hạt giống. Đối
với một số cây trồng nhất định, có sự hạn chế về số lượng hạt giống mà nông dân có thể trồng
lại. Và có một quy tắc là những người tạo giống cây trồng phải chia sẻ doanh thu với Quỹ bảo vệ
giống cây trồng của nhà nước.33 Luật này được cho là đã cho phép tập đoàn đa quốc gia Charoen
Pokphand có trụ sở tại Thái Lan cùng với các tập đoàn hạt giống toàn cầu như Monsanto, Cargill
và Pioneer kiểm soát thị trường không chỉ hạt giống ngô mà còn các loại cây trồng hàng năm.34
Mặc dù sự kiểm soát của tập đoàn ngày một tăng, nhiều nông dân và các nhóm trang trại vẫn có
thể tự sản xuất hạt giống gạo và ngô chất lượng tốt để sử dụng cho chính họ và cho các nhóm của
họ. Một số nông dân đã thành lập các doanh nghiệp hạt giống cộng đồng. Một phong trào có tên
“Freedom Seeds (Hạt giống tự do)” được thành lập năm 2011 thuộc Mạng lưới Nông nghiệp
Thay thế, có thể sản xuất 100 tấn gạo giống hương nhài và giống truyền thống mỗi năm.35 Mỗi
năm, trước khi mùa trồng lúa bắt đầu, Freedom Seeds tổ chức trao đổi hạt giống, vì vậy nông dân
có thể mua, bán hoặc trao đổi hạt giống cho nhau. Một doanh nghiệp hạt giống cộng đồng khác
có tên Praaw Farmer Seeds Enterprises được thành lập cách đây 20 năm bởi một nông dân ở
Chiang Mai, có thể sản xuất được giống ngô lai năng suất cao, hiện đang chiếm lĩnh 10% thị
trường hạt giống ngô.36 Các doanh nghiệp hạt giống cộng đồng như thế này cho thấy - cộng đồng
có thể đạt được những giá trị của họ từ chính các kỹ năng của họ. Việc tự sản xuất hạt giống đem
lại một cơ hội tốt để đa dạng hóa nguồn thu ở khu vực nông thôn.
Năm 2017, Bộ Nông nghiệp Thái Lan đã lặng lẽ đề xuất sửa đổi luật năm 1999 để phù hợp với
UPOV 91 sau những nỗ lực trước đó không thành công do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Theo
BioThai và Mạng lưới Nông nghiệp Thay thế, dự thảo luật sẽ vi phạm quyền của người nông dân
và tăng sự kiểm soát độc quyền của các công ty hạt giống vì nó sẽ kéo dài thời gian bảo hộ cho
các giống mới từ 12-17 năm ở thời điểm hiện tại lên 20-25 năm. Dự thảo luật cũng sẽ bỏ điều
khoản cho phép nông dân trồng lại hạt giống được bảo hộ trên chính trang trại của họ và áp dụng
mức phạt hình sự do vi phạm. 37 Dự thảo sửa đổi cũng sẽ miễn trừ yêu cầu chia sẻ doanh thu đối
với nguồn giống cây trồng mới nếu không dựa trên nguồn nguyên liệu của Thái Lan.38
Cho đến nay, dự luật này chưa được phê duyệt. Vẫn còn nhiều tranh cãi về việc liệu nó có làm
tổn thương người nông dân và dẫn đến một thị trường hạt giống độc quyền ở Thái Lan.
39
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Việt Nam

Nông dân sản xuất nhỏ ở Việt Nam, đặc biệt là những người ở miền núi vẫn thực hành canh tác
truyền thống, có nhiều tự do hơn trong việc sử dụng, cất giữ và trao đổi hạt giống với nhau - so
với nhiều nông dân ở miền xuôi – là những người cọ xát trực tiếp với nền nông nghiệp công
nghiệp và chịu ảnh hưởng bởi hệ thống luật hạt giống thắt chặt hơn. Ảnh: GRAIN
Việt Nam gia nhập UPOV vào năm 2006. Hiện nay, quốc gia này đã trở thành hình mẫu cho
những gì mà UPOV muốn đạt được ở châu Á, và thường tổ chức các cuộc giao lưu trao đổi cho
các quốc gia như Thái Lan và Indonesia là những nước đang cố gắng hài hòa luật pháp của họ
với UPOV.
Trước khi gia nhập UPOV, gần như 100% việc nhân giống của Việt Nam nằm trong tay khu vực
công. Mười năm sau, ngành công nghiệp hạt giống ở Việt Nam đã trở nên hợp nhất cao, với tám
công ty chiếm 80% thị trường trong nước. Hầu hết trong số đó là các công ty hạt giống toàn cầu
như Syngenta, Monsanto và Sakata của Nhật Bản. 40 Do đó, nông dân sản xuất nhỏ phải đối mặt
với thách thức khi họ muốn phân phối nguồn hạt giống do chính họ sản xuất ra.
Ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi một nửa số lúa gạo của cả nước được sản xuất tại đây, hầu hết
việc nhân giống được thực hiện bởi các nông dân sản xuất nhỏ. Nông dân tự tổ chức thành các
“câu lạc bộ hạt giống” để sản xuất và phân phối hạt giống cho nhau. Trong năm 2008, người ta
tìm thấy có khoảng 300 câu lạc bộ hạt giống do nông dân điều hành ở vùng này, cung cấp hơn
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16% nguồn hạt giống gạo địa phương (trong khi chỉ có 3,5% thông qua hệ thống chính thức). Hạt
giống của giống lúa mới do nông dân phát triển đa dạng hơn, rẻ hơn và giúp tạo nguồn thu cho
hộ gia đình và phát triển các kỹ năng kinh doanh. 41 Theo pháp lệnh hạt giống của Việt Nam năm
2004, nông dân sản xuất cây trồng chủ lực không cần cấp giấy chứng nhận để phân phối hoặc
bán hạt giống của họ, mặc dù họ phải tự đảm bảo chất lượng hạt giống. Do đó, trong thực tế,
nông dân được phép nhân giống và phân phối hạt giống của mình miễn là hạt giống có chất
lượng tốt. 42
Theo tổ chức phi chính phủ Việt Nam CENDI, mặc dù các quy định ngày càng khắt khe hơn và
thực trạng quốc gia hình mẫu về UPOV, nhóm nông dân bản địa, đặc biệt là những cộng đồng
sinh sống ở miền núi vẫn thực hành phương thức canh tác truyền thống và vẫn có khả năng trao
đổi, sử dụng, cất giữ, trao đổi hạt giống với nhau nhiều hơn so với nông dân ở miền xuôi, những
người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nền nông nghiệp công nghiệp và hệ thống luật pháp.
Kết luận
Những kinh nghiệm từ các quốc gia châu Á cho thấy tính đa chiều, trái nghịch với những tuyên
bố về các lợi ích kinh tế xã hội của các thành viên tham gia UPOV. UPOV cơ bản hướng tới sự
thỏa hiệp quyền tự do của người nông dân về hạt giống của họ; và bản chất là thúc đẩy cho
ngành công nghiệp hạt giống. Việc cất giữ hạt giống và phân phối hạt giống theo các kênh không
chính thức vẫn là cách thức thực hành phổ biến ở nhiều cộng đồng ở châu Á, nên việc tham gia
UPOV 1991 sẽ là thảm họa vì nó dẫn đến các hình thức (bất hợp pháp hóa) những công việc giản
đơn hàng ngày mà người nông dân vẫn làm như: tiết kiệm, nhân giống và phân phối hạt giống.
Bảo vệ hạt giống của nông dân khỏi tiến trình tư nhân hóa và kiểm soát độc quyền của các tập
đoàn là một cuộc đấu tranh liên tục, đang trở nên khó khăn hơn khi đối mặt với các thỏa thuận
thương mại tự do, áp đặt các quy tắc sở hữu trí tuệ chặt chẽ hơn. Những bên thúc đẩy UPOV
không tìm kiếm gì - ngoài việc thay thế hạt giống bản địa của nông dân bằng các giống thương
mại đồng nhất.
Điều hết sức quan trọng là phải hết sức cẩn trọng với các hiệp định thương mại và đầu tư đang
buộc các nước châu Á tham gia UPOV hoặc tuân theo các quy tắc của nó. Tin tốt lành đó là sự
phản đối các hiệp ước này đang ngày một tăng lên. Những cuộc chiến đang diễn ra hàng ngày
cũng chỉ ra cho chúng ta những bài học kinh nghiệm. Và Bài học quan trọng nhất là chúng ta
phải chung tay cùng với các phong trào nông dân, cộng đồng bản địa và các nhà hoạt động chính
trị xã hội vì quyền an ninh lương thực song hành cùng các ngành nghề khác để ngăn chặn tiến
trình tập đoàn hóa và giành lại quyền kiểm soát/chủ động về nguồn hạt giống và văn hóa của
chính chúng ta.
Nguồn: GRAIN
3/12/2019
----------------------------------
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