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* Részlet Marie-Monique Robin Monsanto szerint a világ c. könyvének a Percy Schmeiserrel kapcsolatos fejezetéből
(PALLAS kiadó, 2009).

Percy Schmeiser, egy lázadó „az élő égbolt hazájából”

(...) A család, még a 19. század végén telepedett le az észak-amerikai
prérin, mint sok más európai úttörő. Percy Schmeiser, egy igazi
„túlélő”, egy szívós, kitartó harcos, mint azt szereti magáról
elmondani, és mint mindenki, akit az élet már többször, majdnem
végzetesen megtépázott. Túlélt egy súlyos munkabalesetet, és évekig
volt korlátozottan mozgásképes, de túlélt egy súlyos májgyulladást is,
amit Afrikában szedett össze. Mivel a gazdaságán kívül, a prérik
lázadója egy igazi aktív és meggyőződéses (katolikus) férfi: több
mint huszonöt évig volt a falu polgármestere, majd megyei
képviselője, és rendszeresen végez humanitárius tevékenységet.
Feleségével együtt, öt gyermeküket a nagyszülők felügyeletére
hagyva, gyakran utaztak el Afrikába vagy Ázsiába, hogy „segítsenek
az embereknek”. Percy Schmeiser ezenkívül aktív sportoló is, aki a
hosszú, hideg telek idején többször is elindult a Kilimandzsáró és a
Mont Everest (három, sikertelen kísérlet) csúcsainak meghódítására.

(...) A gazda, egy 600 hektáros családi vállalkozást üzemeltet már
ötven éve. A konfliktus a Monsantóval 1997 nyarán kezdődött,
amikor Roundupot használ a vetési terület szélén, az árokparti
részeken, és észre veszi, hogy munkájának semmi látszatja: sok
növény, bár kívül esett a megművelt területen… ellenállt a
gyomirtónak. Ezen meglepődik és felveszi a kapcsolatot a Monsanto
egyik helyi képviselőjével, aki arról tájékoztatja, hogy a Roundup
ready repce telepedett meg a földjein, amit két évvel korábban
dobtak piacra. Hónapok telnek el és 1998 tavaszán, Percy, akiről

közismert az egész környéken, hogy repce vetőmagokat nemesít, elveti az előző évi termést. Augusztusban a Monsanto-
Kanada egy képviselője keresi fel, és tájékoztatja, hogy vizsgálat indult ellene és a felügyelők génmódosított repcét találtak a
vetésben és vagy kiegyezéses megállapodásra jutnak, vagy perre viszik a dolgot.

De Percy Schmeiser nem adja fel. Ügyvédjének átad egy dossziét, és bizonyítja, hogy 1997-ben vett meg egy ültetvényt,
amelyen azelőtt Roundup ready repcét termeltek. Azt is elmagyarázza, hogy az olajos növény olyan életerős, mint egy gyom,
könnyen elterjed, a magja könnyű és szívós, életképesen megmarad a földeken több mint öt éven keresztül, majd egy madár
elhordhatja akár több ezer kilométerre is. Mivel a génmódosított repce főleg az árokparti részeken telepedett meg, ebből arra
következtet, hogy a génmódosított növények termesztésére átállt szomszédaitól szennyeződött be a földje, vagy pedig az
útról, a termést szállító kamionokról hullt le a génmódosított mag. Meg kell mondani, hogy Percy Schmeiser ellenállását
fokozza, hogy időközben mindenki számára ismerté vált, hogy a Monsanto milyen erőszakosan érvényesíti akaratát, és nem
riad vissza attól sem, hogy helikopterről lepermetezze a „vetőmag-kalózkodással” gyanúsított gazdák földjeit. Ez megtörtént
Edy és Elisabeth Krammal, a környék egyik gazdász házaspárjával, 1998 augusztusában. Nagyon „furcsa” gyakorlat – írja
Hervé Kempf – , és meg kell mondani, hogy a Monsanto sosem cáfolta meg, sőt „elismerte, egy rendőrségi feljelentésben,
hogy ügynökei mintát vettek Edy Kram repcéjéből, hogy azt laboratóriumi elemzésnek vessék alá[3].

A Monsanto kanadai leányvállalata, mindenesetre hallani sem akar semmiről sem. Bemutatja a sajtónak a különböző
mintavételekből származó vizsgálati eredményeket (a mintákat Percy Schmeiser tudtán kívül, tehát illegálisan gyűjtötték), és
több mint 90%-os[4] szennyezést mutatnak ki. A multinacionális cég úgy dönt, hogy jogi eljárást indít, miközben
folyamatosan nyomást gyakorol, hogy Percy Schmeiser belemenjen egy kiegyezéses megállapodásba. „1999 nagyon nehéz
évünk volt, meséli Hervé Kempf újságírónak. Egy autóból figyeltek minket, semmit se mondtak, semmit se tettek, csak
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néztek minket. Egyszer folyamatosan három napig maradtak. Ha oda akartunk menni hozzájuk, akkor gyorsan elhajtottak.
Kaptunk névtelen telefonhívásokat is, vadidegen emberek azt mondták: „Legyőzünk”. Annyira féltünk, hogy vettem egy
puskát, és amikor kinn dolgoztam a földeken, magammal vittem a traktoron[5].

Végül is az ügy Saskatoonba, a megyeszékhelyre kerül a bírósághoz, 2000 júniusában. Andrew McKay bíró, 2001. március
29-én hozza meg ítéletét, mindenki, aki Percy Schmeisert támogatja, legnagyobb megdöbbenésére. A bíró úgy ítéli meg, hogy
amikor az 1997-es termés egy részét vetőmagként használta fel, akkor „tudta vagy tudnia kellett volna, hogy ez ellenálló a
Roundup-ra”, Percy Schmeiser tehát megszegte a Monsanto szabadalmát. Az ítélet indoklásában a bíró kifejti, hogy a
„Roundup ready repce eredete semmit sem változtat az ügy megítélésén”, és hogy egy „gazda, akinek a földjén vetőmagot és
növényeket találunk, amelyeket elvetett, vagy a pollent a rovarok, a madarak esetleg a szél hozták oda, ez a gazda
tulajdonosa ezeknek a magoknak és növényeknek még akkor is ha nem szándékosan vetette el. Ugyanakkor nem tulajdonosa
a szabadalmazott génnek, nincs joga felhasználni se a vetőmagot, se a növényt, amely tartalmazza ezt a szabadalmazott gént
vagy sejtet”. Ellenkező ítélet esetén elfogadnánk, hogy a gazda „a Monsanto engedélye nélkül megkaparintotta az innováció
lényegi elemét”[6].

A bíró egy kézlegyintéssel elintézi az alperes ügyvédjének védekezését, aki azt magyarázza, hogy az innováció lényegi
eleme, a Monsanto génmódosított növényeinél, pontosan az, hogy Roundup gyomirtót lehessen felhasználni, Percy
Schmeiser pedig számlákkal bizonyította, hogy nem használta a Monsanto gyomirtó szerét.  A bíró azt se veszi figyelembe,
hogy a mintavételhez a Monsanto illegálisan lépett be Percy Schmeiser tulajdonára, sem pedig azt, hogy a Percy Schmeiser
által felkért szakemberek jelentősen kisebb mértékű szennyezést, vagyis génmódosított repce jelenlétet mutattak ki. Mint azt
Hervé Kempf kiemeli teljesen jogosan, „az ítélet elképesztő: azt jelenti, hogy minden gazda megszegi a génmódosított
vetőmagokat gyártó vállalatok szabadalmát akkor, amikor a földje elszennyeződik a génmódosított növényekkel”. Az
ítélettől a Monsanto valószínűleg megkönnyebbült: „Ez egy nagyon jó hír, mondja Trish Jordan, a Monsanto kanadai
képviselője. A bíró kimondta Schmeiser úrról, hogy bűnös, megszegte szabadalmi jogunkat és kártérítés megfizetésére
ítélte[7]”. Ez 15 450 kanadai dollár, vagyis 15 dollár minden egyes acre-nyi betakarított területre 1998-ban, miközben csak a
terület egy része volt elszennyezve. Ehhez még hozzá kell adni a bírósági eljárás költségeit, pedig a pert a Monsanto
kezdeményezte.

Percy Schmeiser fellebbez, de 2002. szeptember 4-én McKay bíró megerősíti az elsőfokú ítéletet. A gazda közben már
felhasználta nyugdíjpénztári megtakarításait és földje egy részét elzálogosította, hogy kifizethesse a bírósági eljárás költségeit
(200 000 kanadai dollár). De nem adja fel: „Ez már nem a Schmeiser ügy, mondja, de minden gazda ügye a világon[8].” Az
ügy a Kanadai Legfelsőbb Bírósághoz kerül, és 2004. május 21-én megszületik az állásfoglalás, amit nagyon várt már szerte a
világon mindenki, aki aggódik a génmódosított növények elterjedése miatt. Öt szavazattal négy ellenében, a bírók
megerősítik a két előző bírósági ítéletet, de furcsa módon a gazdát felmentik a kártérítési összeg és a bírósági eljárás
költségének megfizetése alól. Lényegét tekintve ez az ítélet is borzasztó, hiszen megerősíti, hogy a gazdák felelősek földjeik
génmódosított növényekkel történő elszennyeződéséért. De az ítélet jelzi, hogy a bírók zavarban vannak. „Egyik kezükkel
visszaveszik, amit a másik kezükkel nyújtanak[9]”, mondja Richard Gold, a McGill Egyetem (Montreal) szellemi
tulajdonjogra specializált szakértője. De a Monsantónak ez egy újabb győzelem, amit nem habozik kihasználni: „A bírósági
döntés megerősít minket abban, hogy helyes úton járunk[10]”, mondja Trish Jordan, a Monsanto kanadai képviselője.

*A könyv megjelenése óta, a Schmeiser házaspár megnyerte a Monsanto elleni pert.
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A rendezvény az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósul meg.
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