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Είχα την ευκαιρία, πριν λίγο καιρό, να πάρω μια συνέντευξη από τον Μασαχίκο 
Γιαμάντα, πρώην Υπουργό Γεωργίας της Ιαπωνίας, και ήδη ένα από τους 
σημαντικότερους ακτιβιστές υπέρ της τροφικής ανεξαρτησίας της χώρας του. 
Ανταμώσαμε σε ένα διεθνές Συνέδριο για την Οικονομία της Ευτυχίας στο Πράτο 
της Ιταλίας, όπου ο Γιαμάντα έδωσε μια ομιλία κλειδί σχετικά με την δημιουργία 
μιας νέας κίνησης πολιτών για την προστασία των παραδοσιακών σπόρων της 
Ιαπωνίας από την αρπακτικότητα των μεγάλων εταιρειών. 

∆ιψώντας να μάθω περισσότερα, ζήτησα από τον Γιαμάντα μια συνέντευξη πριν 
αποχωρήσει από την Ιταλία. Καθώς δεν είχε περιθώριο παρά μια ώρα, σπεύσαμε 
να βρούμε ελεύθερο τραπεζάκι σε μια κοντινή καφετέρια. Μαζί μας, σε χρέη 
διερμηνέα, ήταν  ο Κέιμπο Οΐβα, συγγραφέας του βιβλίου Keibo Oiwa « Slow is 
Beautiful: Culture as Slowness,» που ενέπνευσε το κίνημα «Ζήσε Βραδέως» στην 
Ιαπωνία. Μ’ ένα φλυτζάνι ιταλιάνικο καφέ μπροστά του, ο κ. Γιαμάντα απαντά 
λοιπόν στις πολλές μου ερωτήσεις. 

Από την παραδοσιακή γεωργία στην μεταπολεμική εκβιομηχάνιση  

Μου εξιστορεί ο Γιαμάντα, ότι γεννήθηκε σε κάποιο αγρόκτημα στην ιαπωνική 
ύπαιθρο στην διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Εκείνη την εποχή, οι ιάπωνες 
αγρότες ασκούσαν μικτή δραστηριότητα – καλλιεργούσαν σοδειές αφ’ ενός, ενώ 
παράλληλα επιδίδονταν και στην κτηνοτροφία, προς όφελος και των δύο ασχολιών 
τους. 

 «Ο καθένας στα χωριά διατηρούσε λίγα γουρούνια και κανα-δυο αγελάδες, 
καλλιεργώντας παράλληλα και κάμποσες ποτιστικές σοδειές. Τα βασικά δημητριακά 
–ρύζι, σιτάρι, και η σόγια- εναλλάσσονταν στα χωράφια μέσα στη χρονιά. ∆ηλαδή, 
μετά το ρύζι και το σιτάρι ακολουθούσε η σόγια, εμπλουτίζοντας το έδαφος με άζωτο. 
Αυτός ήταν ο παραδοσιακός τρόπος καλλιέργειας στην χώρα μας,» λέει ο Γιαμάντα. 

Όμως αυτό άρχισε να αλλάζει ύστερα από την μεταπολεμική αμερικανική κατοχή 
της Ιαπωνίας και την εκτεταμένη αναδόμηση που ακολούθησε. Από την μία, οι 
συνθήκες βελτιώθηκαν για πολλούς αγρότες, καθώς η έγγειος μεταρρύθμιση 
αναδιένειμε την ανεκμετάλλευτη ιδιωτική αγροτική γη, με την μέθοδο της 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από την κυβέρνηση και της εκμίσθωσής της για 
καλλιέργεια σε αγρότες έναντι μέρους της παραγωγής τους ως ενοικίου. 
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Προκειμένου να αποφύγει την επανασυγκέντρωση της γης στα χέρια των ολίγων, η 
κυβέρνηση περιόρισε την ιδιοκτησία καλλιεργητικής γης ανά νοικοκυριό στην 
έκταση που μπορούσε να καλλιεργήσει η οικογένεια χωρίς την χρήση εξωτερικής 
εργασίας – δηλαδή περίπου στα 1-4 εκτάρια (2,5 – 10 στρέμματα) ανάλογα με την 
περιοχή. Η μεταρρύθμιση είχε ως αποτέλεσμα καλύτερες συνθήκες για τους 
ιάπωνες αγρότες και ένα νομικά προστατευόμενο τοπίο από μικρά οικογενειακά 
αγροκτήματα που παραμένει και σήμερα. 

Ταυτόχρονα, η κατοχή από τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ- ανερχόμενες σε 
μερικές εκατοντάδες χιλιάδες στρατιωτών- οδήγησε σε μια διαδικασία ραγδαίας 
εκβιομηχάνισης, παράλληλα με την μίμηση του αμερικάνικου τρόπου ζωής, 
περιλαμβανομένων και των διατροφικών συνηθειών. Αυτό σήμανε μια στροφή από 
την παραδοσιακή διατροφή με ρύζι, ψάρια, λαχανικά και προϊόντα σόγιας, προς μια 
δίαιτα πλούσια σε κρέας και λίπη. Μέσα σε μια περίοδο πενήντα χρόνων (1955-
2005) η κατανάλωση του κρέατος εννεαπλασιάστηκε και η κατανάλωση λίπους 
πενταπλασιάστηκε, ενώ η κατανάλωση ρυζιού έπεσε στο μισό. [1] Ο 
«εξαμερικανισμός» οδήγησε επίσης στην ραγδαία υιοθέτηση της «μοντέρνας 
καλλιέργειας» - της εξειδικευμένης και βιομηχανοποιημένης γεωργίας  μεγάλης 
κλίμακας – και στην διογκούμενη εξάρτηση από εισαγόμενα τρόφιμα. 

Από αγρότης πολιτικός οραματιστής 

Ο νεαρός Γιαμάντα ακολούθησε τη νέα μόδα της εξειδίκευσης και στράφηκε 
αποκλειστικά στην χοιροτροφία, με 5.000 γουρούνια. Στην αρχή τα πράγματα 
πήγαιναν καλά, λέει, όμως η επιχείρησή του, όπως και πολλών άλλων 
«μοντέρνων» γιαπωνέζων αγροτών, με την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 
1970, έπεσε έξω. Ως τότε όμως η αγροτική παραγωγή της Ιαπωνίας είχε προσδεθεί 
για τα καλά σε μια ασταθή παγκόσμια οικονομία, βασισμένη στα ορυκτά καύσιμα. 
Ο πετρελαϊκός αποκλεισμός του 1973-74 οδήγησε σε μια γρήγορη άνοδο του 
κόστους των ζωοτροφών, παράλληλα με μια πτώση της τιμής του κρέατος, καθώς 
οι καταναλωτές υποχρεώθηκαν να σφίξουν το ζωνάρι στη διάρκεια της κρίσης. 
Όπως πολλοί γιαπωνέζοι αγρότες εκείνο τον καιρό, ο Γιαμάντα βρέθηκε κι αυτός 
μοιραίως στριμωγμένος μεταξύ υψηλού κόστους παραγωγής και χαμηλών τιμών 
πώλησης για το προϊόν του. Επιχείρησε να στραφεί στην λιανική πώληση, 
ανοίγοντας ένα κρεοπωλείο, όμως και πάλι δεν μπόρεσε να επιβιώσει οικονομικά. 

Η πικρή προσωπική πείρα του Γιαμάντα ως εκσυγχρονισμένου αγρότη μέσα σε μια 
ρευστή παγκόσμια οικονομία τον οδήγησε στην αμφισβήτηση του τρόπου με τον 
οποίο μεταβαλλόταν η αγροτική παραγωγή, και να εκτιμήσει την αξία των 
ιαπωνικών παραδοσιακών αγροκτημάτων ποικίλης καλλιέργειας και μικρής 
κλίμακας, που λειτουργούσαν χωρίς να εξαρτώνται από ακριβές πρώτες ύλες ή 
μεγάλα τραπεζικά δάνεια. Ο ίδιος πείστηκε πως ο σωστός δρόμος  για να πάει 
μπροστά η αγροτική παραγωγή ήταν να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η ποικιλία και 
η περιεκτικότητα της ιαπωνικής αγροκαλλιέργειας, με τα πολλά οικογενειακά 
αγροκτήματά της, αντί να επιδιώκεται η περαιτέρω εκβιομηχάνιση και εξειδίκευση.   
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Πήρε τότε την μεγάλη απόφαση να ξανακαθίσει στα θρανία και έγινε δικηγόρος. 
Αργότερα, μπήκε στην πολιτική και εκλέχτηκε βουλευτής το 2003. Έξι χρόνια 
αργότερα έγινε υφυπουργός Γεωργίας, ∆ασών και Αλιείας, και το 2010 ανέλαβε 
υπουργός στο ίδιο υπουργείο. 

Ως υπουργός, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να δηλώσει δημοσίως: 
«Το μοντέλο της βιομηχανικής γεωργίας υπήρξε ένα σφάλμα και απέτυχε… στην 
θέση του, είναι ανάγκη να ενισχύσουμε την μικρή, οικογενειακή αγροτική 
επιχείρηση».  

Ο Γιαμάντα πήρε άμεσα συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής αυτής της πεποίθησης 
θεσμοθετώντας ένα εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα για τις αγροτικές οικογένειες. 
Όπως ισχύει στις περισσότερες χώρες σήμερα, δεκαετίες ολόκληρες χαμηλού 
αγροτικού εισοδήματος είχαν οδηγήσει τους νέους στην απομάκρυνση από την ζωή 
στην ύπαιθρο, αφήνοντας μόνους τους ηλικιωμένους να καλλιεργούν τη γη. Η 
μέση ηλικία των αγροτών είχε φτάσει τότε τα 65 χρόνια (σήμερα είναι 67), ενώ ο 
αριθμός των απασχολουμένων στην γεωργία είχε πέσει από τα σταθερά 14 
εκατομμύρια ανθρώπους μόλις στα 2,2 εκατομμύρια το 2015.[2]  Και όχι μόνο αυτό, 
παρά και τα δύο τρίτα από αυτούς βασίζονταν σε δεύτερη δουλειά και σε συντάξεις 
προκειμένου να τα βγάλουν πέρα.  

Το εγγυημένο βασικό εισόδημα οδήγησε στο επιθυμητό αποτέλεσμα: μια αισθητή 
αύξηση στον αριθμό των νεαρών ατόμων που ασχολούνταν με την γεωργία. 
Ξαφνικά οι νεότερες γενιές μπορούσαν πλέον να επιστρέψουν στο οικογενειακό 
αγρόκτημα χωρίς να διακινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα. 

Έξω στο κρύο        

Το γεωργικό όραμα του Γιαμάντα –ένα μοντέλο δηλαδή περισσότερο 
εντοπιοποιημένο βασισμένο σε οικογενειακά αγροκτήματα με μια ποικιλία 
καλλιεργειών- δεν ταίριαζε στην  γραμμή του κυβερνώντος Φιλελεύθερου 
∆ημοκρατικού Κόμματος, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Σιντζό Άμπε. Και δεν 
ήταν αυτό το μόνο σημείο στο οποίο διέφεραν. Ο Γιαμάντα ήταν επίσης ιδιαίτερα 
επικριτικός απέναντι στην Υπερ-Ειρηνική Συνεργασία (ΤΡΡ) –τη συμφωνία 
«ελευθέρου εμπορίου» στην οποία η ιαπωνική κυβέρνηση επεδίωκε τότε να 
προσχωρήσει.[3] Ως υπουργός Γεωργίας, ο Γιαμάντα προειδοποίησε ότι η ΤΡΡ θα 
υπονόμευε την τροφική αυτονομία της Ιαπωνίας και θα στρίμωχνε ακόμα 
περισσότερο τους μικρούς αγρότες. Όπως ήταν επόμενο, ο Γιαμάντα απαλλάχτηκε 
από τα υπουργικά του καθήκοντα στα τέλη του 2011, από δύο μόλις χρόνια αφ’ 
ότου είχε αναλάβει . 

Τον ρωτάω τι απέγινε με το εγγυημένο βασικό εισόδημα μετά την αποχώρησή του. 
Μ’ ένα διακριτικό χαμόγελο, απαντά, «Καταργήθηκε, ή καλύτερα ξεχάστηκε, ως το 
2018… Αλλά υπάρχουν καλά νέα: το κόμμα της Αντιπολίτευσης [το Συνταγματικό 
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∆ημοκρατικό Κόμμα] λογαριάζει να το επαναφέρει φέτος. Το εγγυημένο ελάχιστο 
εισόδημα των  αγροτικών οικογενειών είναι ο πρώτος στόχος του. 

Οι παραδοσιακοί σπόροι της Ιαπωνίας υπό απειλή    

Ο Γιαμάντα είναι από κείνους που δεν το βάζουν κάτω. Με την εμπειρία του στον 
αγροτικό τομέα, τα νομικά και την πολιτική, υπήρξε ο ιδεώδης εμπνευστής ενός 
πολιτικού κινήματος από τα κάτω προκειμένου να προστατευθεί η συνέχιση των 
καλλιεργειών με γιαπωνέζικους παραδοσιακούς σπόρους, που είχε κινδυνεύσει 
όταν η κυβέρνηση της χώρας επιχείρησε το 2013 να καταργήσει τον Νόμο για τους 
Βασικούς Σπόρους Καλλιέργειας –ένα νόμο 67 χρόνων που προστάτευε την 
παραγωγή με ντόπιους σπόρους. Κατά τον Γιαμάντα, αυτή η κυβερνητική 
πρωτοβουλία (κοντά σε άλλα μέτρα απελευθέρωσης), συνιστούσε μια 
«υποχρεωτική συνδρομή εισδοχής» για την ένταξη της χώρας στην Υπερ-Ειρηνική 
Συνεργασία και μια χειρονομία καλής θέλησης απέναντι στις ομάδες πίεσης υπέρ 
των πολυεθνικών αγροεπιχειρήσεων.   

Ο Νόμος του 1952 για τους Βασικούς Σπόρους Καλλιέργειας απαιτεί η κάθε μία από 
τις 47 διοικητικές περιφέρειες της Ιαπωνίας να κρατάει εκλεκτούς σπόρους από τις 
κύριες βασικές καλλιέργειες: σόγια, ρύζι, σιτάρι, κριθάρι και βρώμη. Με τον σκοπό 
αυτόν, οι περιφέρειες λειτουργούν αγροτικούς πειραματικούς σταθμούς που 
αναπαράγουν μια μεγάλη κλίμακα από ποικιλίες προσαρμοσμένες σε διαφορετικές 
τοποθεσίες και καλλιεργητικές συνθήκες. Οι αγροτικοί σταθμοί, με την υποστήριξη 
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, τις τελευταίες επτά δεκαετίες έχουν πουλήσει 
υψηλής ποιότητας σπόρους, γονιμοποιημένους φυσικά στο ύπαιθρο και 
προσαρμοσμένους στις τοπικές συνθήκες, σε προσιτές τιμές. Ο νόμος αποτελεί 
παράδειγμα πολιτικής με όραμα: αναγνωρίζει ένα κεντρικό θεμέλιο για την 
μακροπρόθεσμη διατήρηση της υγείας μιας οποιασδήποτε κοινωνίας –την 
ικανότητα να διατρέφει εαυτήν. Για να την επιτύχει, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτε 
τόσο σημαντικό όσο η διατήρηση της παραγωγής παραδοσιακών ντόπιων σπόρων, 
αντί να στηρίζεται σε μια περιορισμένη κλίμακα εμπορικών σπόρων ‘παντός 
καιρού’. 

Την Πρωταπριλιά του 2018, ο Νόμος για τους Βασικούς Σπόρους Καλλιέργειας 
ανακλήθηκε. Η κατάργησή του συνέπεσε χρονικά με την έγκριση  ενός «Νόμου για 
την Ενίσχυση της Αγροτικής Ανταγωνιστικότητας», που θεσπίζει την 
«κοινοποίηση» πληροφοριών για την παραγωγή σπόρων –ή για την ακρίβεια, την 
δωρεάν μεταφορά τεχνογνωσίας από θεσμούς του δημόσιου τομέα προς τον 
ιδιωτικό. [4] Στην ουσία, αυτό σημαίνει την ιδιοποίηση μιας λαϊκής κοινής γνώσης 
προς ιδιωτικό όφελος, με σκοπό το κέρδος. Η αντίθετη κατάσταση θα είχε θεωρηθεί  
παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων των μεγάλων αγροεπιχειρήσεων. 

Αγρότες, τροφικοί συνεταιρισμοί, ΜΚΟ και άλλες ομάδες πολιτών ανησυχούν 
ιδιαίτερα για τις συνέπειες σε βάρος των αγροτών και της διατροφικής ασφάλειας 
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της χώρας. Με την κατάργηση του Νόμου περί προστασίας των σπόρων, πολλοί 
πειραματικοί σταθμοί πιθανότατα θα πάψουν να υφίστανται, καθώς και η 
υποστήριξη της παραγωγής ντόπιων σπόρων, πράγμα που θα πλήξει πολύ σκληρά 
τους μικρούς παραγωγούς στη χώρα. Στο μεταξύ, οι διάφοροι πολυεθνικοί γίγαντες 
διανομής σπόρων καραδοκούν, προκειμένου να πάρουν στα χέρια τους την 
παραγωγή και την εμπορική εκμετάλλευση των σπόρων. Κατά πάσαν πιθανότητα, 
οι αγρότες θα καταλήξουν να εξαρτώνται για τον σπόρο τους από τις μεγάλες 
αγροεπιχειρήσεις. Και καθώς οι εμπορικοί σπόροι των μεγαλοεταιρειών είναι κατά 
κανόνα υβριδικοί (δηλαδή τα χαρακτηριστικά τους δεν περνούν στην επόμενη 
γενιά, ενώ πολλοί απ’ αυτού έχουν σχεδιασθεί επίτηδες να είναι στείροι), οι 
αγρότες δεν θα έχουν άλλη επιλογή παρά να αγοράζουν νέους σπόρους, χρόνος 
μπαίνει χρόνος βγαίνει. 

Η μεγαλύτερη έγνοια του Γαμάντα, ωστόσο, είναι η πλούσια ποικιλία των σπόρων 
της Ιαπωνίας –ιδιαίτερα όσον αφορά την κυριότερη σοδειά της, το ρύζι, που έχει 
καλλιεργηθεί στην Ιαπωνία πάνω από 2.500 χρόνια. Υπάρχουν πάνω από 300 
ποικιλίες που διαφέρουν στην γεύση, στο άρωμα, και στην υφή, αλλά και στην 
προσαρμοστικότητά τους στην ευρεία κλίμακα βιοκλιματικών συνθηκών που 
υφίστανται στην Ιαπωνία. 

Ενώ η ντόπια παραγωγή σπόρων οδηγεί αναπόφευκτα στην υψηλή διαφοροποίηση, 
η παραγωγή σπόρων στα χέρια λίγων πολυεθνικών αγροεπιχειρήσεων οδηγεί στο 
εκ διαμέτρου αντίθετο –σε μια μικρή κλίμακα εμπορικών ποικιλιών. Η Ιαπωνία 
συνεπώς κινδυνεύει να χάσει την μεγάλη ποικιλία της σοδειάς της δια παντός. 

Και αυτή είναι μια απειλή εξαιρετικά αληθινή. Σύμφωνα με τον παγκόσμιο 
Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας, το 75% των σπόρων σοδειάς έχει εξαφανισθεί 
μεταξύ του 1900 και 2000.[5] Στις ΗΠΑ, όπου οι αγροεπιχειρήσεις και τα 
εξειδικευμένα αγροκτήματα μεγάλης κλίμακας έχουν επικρατήσει από καιρό, η 
απώλεια υπολογίζεται στο 93% μέσα σε 80 μόλις χρόνια.[6] 

Μετά τις πρόσφατες μεγάλες συγχωνεύσεις των μεγαλύτερων γεωργικών 
αγροεπιχειρήσεων του κόσμου, μόλις τρεις όμιλοι ελέγχουν τώρα τις μισές 
πωλήσεις σπόρων παγκοσμίως: οι DowDuPont, Bayer-Monsanto, και Syngenta-
ChemChina, πράγμα που θα σημάνει τελικά την περαιτέρω μείωση στην ποικιλία 
των σπόρων. Η μεγαλύτερη πηγή εσόδων για τις εταιρείες αυτές, εν τούτοις, δεν 
είναι η πώληση σπόρων αλλά τα γεωργικά χημικά που πάνε μαζί μ’ αυτούς. Όπως 
το διατυπώνει ο ερευνητής δημοσιογράφος Μαρκ Σαπίρο, «Ο συνδυασμός 
εταιρειών παραγωγής χημικών αφ’ ενός, και παραγωγής σπόρων αφ’ ετέρου, 
δημιουργεί σπόρους που γεννώνται εξαρτημένοι από τα χημικά προκειμένου να 
επιβιώσουν –γενιές ολόκληρες σπόρους μαστουρωμένους από κούνια.» [7] 

Στην αντεπίθεση  
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Ο Γιαμάντα μου λέει πως, αφού τον απομάκρυναν από την κυβέρνηση, αυτός 
ένωσε τις δυνάμεις του με μια σπουδαία ομάδα 150 δικηγόρων η οποία έχει 
προσβάλει ως αντισυνταγματικές τόσο την συμφωνία ΤΡΡ όσο και την κυβερνητική 
απόφαση για την κατάργηση του νόμου προστασίας των σπόρων. Η προσβολή της 
ΤΡΡ στο δικαστήριο είναι δύσκολη υπόθεση. Όπως όλες οι συνθήκες του 
«ελευθέρου εμπορίου», οι γραπτές συμφωνίες είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και 
διατυπωμένες έτσι ώστε να προκαλούν σύγχυση. Ο Γιαμάντα εξηγεί πως τα 30 
κεφάλαια της πιο πρόσφατης εκδοχής της ΤΡΡ καλύπτουν πάνω από 8.000 σελίδες. 
Όταν τον ερωτώ για την έκβαση της δίκης, μου λέει: 

 «Πρώτα τους εγκαλέσαμε στο τοπικό δικαστήριο και ύστερα στο εθνικό. Και τις δύο 
φορές χάσαμε. Ωστόσο το δικαστήριο αναγνώρισε ότι η ΤΡΡ βρίσκεται πίσω από την 
κατάργηση του Νόμου για την προστασία των βασικών σπόρων. ∆εν το βάζουμε κάτω: 
φέρνουμε τώρα την υπόθεση στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, αφού η ΤΡΡ παραβιάζει τα 
άρθρα 25 και 13 του συντάγματός μας. ∆εν είναι μόνο οι σπόροι μας που κινδυνεύουν, 
είναι και το νερό μας, που τώρα πρόκειται κι αυτό να ιδιωτικοποιηθεί και να πουληθεί 
σε ξένες εταιρείες.» 

Η στρατηγική που χρησιμοποιεί ο Γιαμάντα είναι δίκοπη. Παράλληλα με την 
αντιπαράθεση στον κορυφαίο θεσμό του νομικού συστήματος, ενεργοποιεί και ένα 
λαϊκό κίνημα ώστε να ξεκινήσει η αλλαγή από τα κάτω. Επί ένα χρόνο έχει 
διατρέξει την χώρα, από τη μια αγροτική κωμόπολη  στην άλλη, για να εμψυχώσει 
και να οργανώσει τοπικές και περιφερειακές ομάδες, ώστε να αντισταθούν στις 
πολυεθνικές και να πιέσουν τις τοπικές κυβερνήσεις (σε επίπεδο περιφέρειας) να 
εκδώσουν διατάγματα προστασίας των ιθαγενών σπόρων της Ιαπωνίας, ελλείψει 
επαρκούς εθνικής νομοθεσίας. 

Στην Ιαπωνία, οιοσδήποτε πολίτης μπορεί να υποβάλει προτάσεις στην τοπική του 
κυβέρνηση, η οποία είναι υποχρεωμένη δια νόμου να συζητά και να εξετάζει τις 
προτάσεις που της υποβάλλονται από τους πολίτες. Χάρη σε αυτή την πολιτική 
άμεσης δημοκρατίας, έχει καταστεί δυνατόν για άτομα και ομάδες να προτείνουν 
τοπικούς νόμους προκειμένου να προστατέψουν τους σπόρους τους. 

Η στρατηγική εκ των κάτω στέφθηκε με τεράστια επιτυχία. Μέσα σε λιγότερο από 
ένα χρόνο, εκατοντάδες αιτήματα στάλθηκαν στις τοπικές κυβερνήσεις όλης της 
χώρας. Τρεις περιφέρειες (Νιιγκάτα, Χυόγκο και Σαϊτάμα) έχουν ήδη περάσει 
νόμους για την προστασία των σπόρων, ενώ οι Ναγκάνο, Τογιάμα, Χοκάιντο και 
Γιαμαγκάτα -περιφέρειες με μεγάλες αγροτικές κοινότητες- ετοιμάζονται να 
κάνουν το ίδιο. Ανταποκρίσεις από όλη την χώρα μαρτυρούν ότι σύντομα θα 
ακολουθήσουν και άλλες δώδεκα. Στόχος του Γιαμάντα είναι η θέσπιση νομικής 
προστασίας και από τις 47 περιφέρειες της Ιαπωνίας. 

Προς υποστήριξη της εκστρατείας, έχει ιδρυθεί μια ευρεία «Συμμαχία για την 
Προστασία των Ιαπωνικών Σπόρων» από τροφικούς συνεταιρισμούς, ομάδες 
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πολιτών, ΜΚΟ και αγρότες. Η εθνική Αγροτική Ένωση, η οποία προηγουμένως 
υποστήριζε τις ενέργειες ελευθέρου εμπορίου του Φιλελευθέρου ∆ημοκρατικού 
Κόμματος, έχει συστρατευθεί τώρα στην εκστρατεία προστασίας των 
παραδοσιακών σπόρων της Ιαπωνίας. 

Έρχεται η σειρά του νερού;  

Ο Γιαμάντα τονίζει ότι δεν απειλούνται μόνο η γεωργία και οι σπόροι από το 
πρόγραμμα του «ελευθέρου εμπορίου»: το νερό καταλαμβάνει την επόμενη θέση 
στην σειρά των προς ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση κοινών αγαθών. 
Μέχρι πρόσφατα, το νερό στην Ιαπωνία διαχειρίζονταν οι περιφέρειες, όμως  τόσο η 
ΤΡΡ όσο και το αναθεωρημένο Σύμφωνο Συνεργασίας των δύο Πλευρών του 
Ειρηνικού (CCTPP) ανοίγουν το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού σε μαζική 
κλίμακα. 

Τον Ιούλιο του 2018, πέρασε κατ’ αρχήν από το Κοινοβούλιο ένα νομοσχέδιο που 
επιτρέπει την ιδιωτικοποίηση του νερού. Το κατά πόσον θα ψηφιστεί τελικά δεν 
είναι βέβαιο, ωστόσο η παρούσα κυβέρνηση προτρέπει εδώ και λίγον καιρό τις 
πόλεις να ιδιωτικοποιήσουν την ύδρευσή τους, προκειμένου να αποφύγουν το 
οικονομικό βάρος της αντικατάστασης πεπαλαιωμένων συστημάτων ύδρευσης και 
αποχέτευσης. 

Η μεταφορά των δικαιωμάτων επί του νερού στα χέρια ξένων μεγαλοεταιρειών, 
πιστεύει ο Γαμάντα, συνιστά μια κοντόφθαλμη λύση της στενότητας του δημόσιου 
‘κορβανά’. Πολίτες, τοπικές επιχειρήσεις, ακόμη και δημόσια ιδρύματα θα πρέπει 
στο εξής να πληρώνουν ακριβότερα το νερό, για να εξασφαλίζουν στους εξωτικούς 
μετόχους σταθερά κέρδη μέσα σε μια κερδοσκοπική αγορά. 

Η Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα διευκολύνει ήδη την ιδιωτικοποίηση του νερού 
σε πολλές ιαπωνικές πόλεις. Μέχρι στιγμής, η πόλη Ματσουγιάμα έχει πουλήσει το 
νερό της σε κάποια γαλλική εταιρεία. «Τώρα το νερό είναι πέντε φορές ακριβότερο,» 
μου λέει ο Γιαμάντα. «Προηγουμένως, οι φτωχοί μπορούσαν να παίρνουν νερό από τα 
δημόσια πάρκα, όμως τώρα έχει γίνει παράνομο κι αυτό». 

Ο Γιαμάντα είναι έτοιμος να βάλει μπροστά ακόμα ένα κίνημα, με την ίδια εκ των 
κάτω στρατηγική όπως αυτό που χρησιμοποιείται για την προστασία των σπόρων 
της Ιαπωνίας, προκειμένου να προστατευθεί το νερό. «Αν μπορούμε και το κάνουμε 
εδώ, τότε μπορεί να γίνει και σε άλλες χώρες επίσης,» καταλήγει, προτού σηκωθεί 
βιαστικά για να προλάβει τον επόμενο προορισμό του. 

Η κατάσταση στην Ιαπωνία δεν είναι μοναδική: το πέρασμα των κοινών αγαθών 
στα χέρια μεγάλων επιχειρήσεων συμβαίνει παντού, ως αποτέλεσμα των έντονων 
πιέσεων από ομάδες συμφερόντων στις κυβερνήσεις και της άμεσης εμπλοκής των 
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μεγάλων επιχειρήσεων στην σύνταξη των εμπορικών συμφωνιών. Η ΤΡΡ είναι ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των επιλήψιμων διεργασιών: 600 στελέχη 
συγκεκριμένων επιχειρήσεων έλαβαν από την αρχή μέρος σε κεκλεισμένων των 
θυρών διαπραγματεύσεις  ως ‘εμπορικοί σύμβουλοι’, ενώ η κοινωνία των πολιτών 
αφέθηκε έρμαιη στις διάφορες διαρροές εγγράφων για την δική της ενημέρωση. Κι 
όμως, οι περισσότερες κυβερνήσεις παίρνουν πρόθυμα μέρος σ’ αυτό το στημένο 
‘εμπορικό παιχνίδι’ στα πλαίσια μιας ατέλειωτης αναζήτησης για περαιτέρω 
οικονομική ανάπτυξη. 

Παρά τους περιορισμούς ενός πεπερασμένου πλανήτη, εξακολουθεί να υφίσταται 
μια θρησκευτική σχεδόν πίστη στο μοντέλο της ανάπτυξης, τόσο ως μια συνταγή 
«οικονομικής υγείας» όσο και ως πανάκεια για όλα τα δεινά, από την φτώχεια 
μέχρι την κλιματική αλλαγή. Μέχρι τώρα, το αποτέλεσμα υπήρξε το εντελώς 
αντίθετο –μια οικονομία προς όφελος πρωτίστως του 1% και περιβαλλοντική 
κατάρρευση σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένων και των σαρωτικών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα. 

Η ιδιωτικοποίηση των κοινών αγαθών αποτελεί κομμάτι της ίδιας ιστορίας. Οι 
ωφελημένοι σαφώς δεν είναι οι λαοί ή έστω τα κράτη, παρά οι παγκοσμιοποιημένες 
επιχειρήσεις και οι μέτοχοί τους. 

Είναι καιρός να ξυπνήσουμε και να ασκήσουμε άμεση δημοκρατία –να ενωθούμε 
με άλλους ώστε να σταματήσουμε τον πολλαπλασιασμό και την παραπέρα 
διόγκωση αυτών των εταιρειών και να ξαναπάρουμε στα χέρια μας τα κοινά μας 
αγαθά, τις κοινότητές μας, τις παραδοσιακές μας αξίες, τον λαϊκό μας πολιτισμό 
και τις οικονομίες μας. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει; Ο 
Μασαχίκο Γιαμάντα και η νέα κίνηση πολιτών στην Ιαπωνία βρήκαν κάποια 
τεχνάσματα από τα οποία κάτι έχουμε κι εμείς να διδαχτούμε. 
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Ελευθέρου Εμπορίου και την Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά. 
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συνιδρύτρια και διευθύντρια προγραμμάτων της  “Microcuenca del Rio Citlalapa” –μιας 
τοπικής ΜΚΟ την Βερακρούζ του Μεξικού που ασχολείται με την αειφόρο κοινοτική 
ανάπτυξη. Έχει μάλιστα ιδρύσει από κοινού με άλλους ένα αγροτικό πρωτοβάθμιο 
σχολειό γι’ αυτόν τον σκοπό. Η Άνια δίνει διαλέξεις, πραγματοποιεί εργαστήρια και 
διδάσκει πάνω σε ποικίλα θέματα που έχουν να κάνουν με την διατροφή και την 
αγροτική καλλιέργεια, την εντοπιότητα και τις οικοτεχνολογίες για παιδιά και 
ενήλικες. Σήμερα ζει σε μια μικρή φάρμα στο Μεξικό μαζί με την οικογένειά της. 

 

Read blog in English here: https://www.localfutures.org/saving-japans-seed-heritage-
from-free-trade/ 

Read all our blogs here: https://www.localfutures.org/blog/ 

 

 


