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Utbyta biodiversitet: CGIAR mellan Scylla (CBD) och Carybdis (TRIPS) 
med FAO-IT som lots. Historiskt överenskommelse träffad i Rom    
 
 
Av Carl-Gustaf Thornström, Enheten för juridik, ekonomi och personal samt Institutionen för 
växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala 
 
Bakgrund 
Nyligen träffades en historiskt överenskommelse i Rom,  där undertecknad i personlig 
kapacitet signerade för OECD-ländernas räkning. Jag har i tidigare forskarbloggar givit ett 
historiskt allegoriskt perspektiv rörande vårt eviga beroende av varandras biodiversitet för att 
bl a kunna producera livsmedel, energi och industriella produkter. I dessa bloggar framhöll 
jag också att i tider av avspärrning  och militär konfrontation blir detta eviga beroende av alla 
andras biodiversitet särskilt tydligt. Så tydligt att det i krigsplanering ingår att säkerställa 
tillgång till andras biodiversitet. Efter andra världskriget och särskilt efter 1950-talet har vi 
genom internationella avtal sökt ersätta erövring och biopiratdåd med överenskomna regler 
för tillträde, utbyte och vidare användning. Detta har lett till omfattande nya regelverk, vilka 
på ett avgörande sätt påverkar dagens och framtidens FoU bl a inom lantbruksområdet.  
 
Stamträd för en växtsort och tillträde till andras biodiversitet 

 
 
Ovan redovisas ett segment (!) av stamträdet för en vetesort -Sonalika. Den utgör en av de ca 
9000 nya certifierade växtsorter som årligen släpps. Dessa 9000 sorter täcker ca 15% av det 
årliga globala utsädet. Övrigt globalt utsäde produceras av  offentliga nationella institut eller 
utgör lokala småbönders egenproducerade utsäde. I stamträdets segment  ovan innebär varje 
horisontellt eller vertikalt streck tillträde till andras genetiska resurser. Om varje sådan resurs 
ligger under nationell suveränitet måste förädlaren bilateralt förhandla fram tillträde till varje 
box i hela stamträdet. I Sonalika-fallet skulle det –för en enda växtsort- handla om ca 300-500  
bilaterala avtal. Multiplicerar vi detta med de årliga 9000 nya växtsorterna landar vi på drygt 
4 miljoner bilaterala avtal per år. Onekligen en lovande arbetsmarknad för jurister och 
säkerhetsvakter! Inom FAO insåg man i början av 1980-talet att ett internationellt åtagande 
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var nödvändigt för att hitta andra lösningar än bilaterala avtal. Förhandlingarna tog 20 år! 
Värst utsatta i dessa förhandlingar var de internationella genbankerna inom CGIAR. 
 
Konsultativa Gruppen för Internationell Jordbruksforskning -CGIAR 
Organisationen (se www.cgiar.org) bildades 1971. Besök även http://www.slu.se/?id=1414 
för information om det ökade samarbete som planeras mellan SLU och CGIAR-systemet och 
dess forskningsinstitut.  
 
CGIAR består idag av 15 oberoende internationella forskningsinstitut inom lantbruksområdet. 
Sverige har genom SAREC och Sida/SAREC givit främst basstöd till alla instituten sedan 
1973 med totalt ca 1,6 miljarder kronor. CGIAR-systemet hyser 11 internationella genbanker 
som innehåller världens största enskilda samling av växtgenetiska resurser för livsmedel och 
jordbruk/VGRLJ. I samband med de mellanstatliga förhandlingarna i slutet av 1980-talet 
rörande en konvention för skydd av biologisk mångfald (CBD) aktualiserades frågan om 
dessa samlingar legala status. Inom FAO hade redan 1983 startats ett intenationellt åtagande 
rörande VGRLJ. En av huvudfrågorna rörde under vilka villkor forskare och privata sektorn 
skulle ha tillträde till material från  institutens genbanker. Först år 2001 kunde ett 
internationellt fördrag (IT) rörande VGRLJ antagas under FAO, vilket trädde i kraft 2004. 
1995 trädde WTO-avtalet ikraft. I avtalets annex benämnt TRIPS fastställs minimivillkor 
rörande immaterialrätt –för att betraktas som gynnad partner i världshandeln.  
 
Utmaningen för CGIAR –och första misslyckandet 
Eftersom CGIAR-systemets målsättning är att producera internationell allmännytta hamnade 
systemet tidigt i korselden mellan åtagandena i CBD-, FAO- och TRIPS-processerna. Inför 
Rio 1992 (CBD) lade vi inom CGIAR-systemet ner mycket tid för att försöka klargöra 
genbankernas legala status. Vi inledde förhandlingar med FAOs åtagande rörande VGRLJ 
och i oktober 1994 kunde vi underteckna ett avtal med FAO, där genbankerna tills vidare 
lades under FN-organets tillsyn. De mer precisa villkoren för tillträde till bankernas genetiska 
resurser tog ytterligare 10 år att komma överens om. Jag har sedan 1981 i mitt arbete på 
SAREC, Sida/SAREC och sedermera vid SLU haft och har förmånen att få ingå i den svenska 
delegationen till CGIAR. Jag har vidare under mer än två decennier arbetat i olika 
underkommittéer inom CGIAR. Sedan 1999 sitter jag i personlig kapacitet som OECD-
representant i CGIARs genpolitiska kommitté/GRPC (som tillkom på svenskt initiativ 1994). 
Vår uppgift har varit och är att lotsa CGIAR-systemet  och dess leverans av internationell 
allmännytta med nationell suveränitet över genetiska resurser å ena sidan (Scylla) och 
immaterialrättsskyddad agro(bio)teknologi  å den andra sidan (Carybdis).  
 
1996 års policy rörande immaterialrätt inom CGIAR och ett nytt försök 1998-2000 
I avvaktan på ett FAO-fördrag noterade vi inom CGIAR-systemet att en allt större andel av 
global spetsforskning och teknologiutveckling inom lantbrukssektorn togs över av den privata 
sektorn. Samtidigt pläderade finansiärerna, dvs givarländernas offentliga biståndsorgan att 
CGIAR skulle samarbeta närmare med privata sektorn. Men detta krävde att systemet 
klargjorde under vilka villkor det kunde samarbeta med denna sektor. 1996 antogs därför 
inom systemet riktlinjer rörande immaterialrätt. Dessa hade som central utgångspunkt att 
systemets produkter (förbättrat utsäde, nya agronomiska lösningar etc) även fortsatt var att 
betrakta som internationell allmännytta. Immaterialrättsskydd (patent/växtsortskydd etc) 
skulle användas blott om det var nödvändigt för att säkra att den internationella allmännyttan 
vidmakthölls. Vi följande årsmöten med CGIAR  begärde den privata sektorn om och om igen 
att vi skulle förtydliga de villkor under vilka vi kunde samarbeta med den. Vid CGIARs 
årsmöte 2000 hade vi inom GRPC tagit fram ett uppdaterat förslag rörande hantering av 
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systemets intellektuella tillgångar. FAO-fördragets förhandlingar pågick ännu. Och hela vårt 
förslag exploderade under årsmötet –med massiva attacker på Internet och i media och inom 
FAO från G77-länder och NGOs. Hot framfördes främst från NGOs om media-kampanj samt 
demonstrationer utanför Världsbankens huvudkontor i Washington D.C. där årsmötet pågick. 
GRPC ombads av CGIARs ordförande Ian Johnson att försöka blidka kritikerna genom att ta 
fram ett uttalande för CGIARs plenar. GRPCs ordförande prof M.S. Swaminathan deltog ej i 
årsmötet, varvid undertecknad ombads att leda förhandlingarna med NGOs. Detta tog en hel 
vecka och innebar att hela förslaget  med förtydligade villkor återtogs genom ett gemensamt 
uttalande från alla CGIAR-institutens generaldirektörer. Nattmanglingar, mycket krut, 
spräckta röster och nervösa FAO-förhandlare på avstånd ledde till att CGIAR nu var tillbaka 
till ruta ett. 
 
Försöken inom CGIAR och GRPC att hitta en annan lösning 2000-2008 
Samma givare som finansierar CGIARs verksamhet åkte till Rio 1992, Marrakesh 1994 och 
Rom 2001 och signerade internationella konventioner, avtal och fördrag som allvarligt 
komplicerar CGIARs mission att producera internationell allmännytta. Och i Johannesburg 
2002 lade man ytterligare sten på börda bl a  genom att återigen framhålla vikten av s k 
public-private partnerships, dock utan att närmare vilja sätta sig in i den komplicerade 
regulatoriska verklighet man skapat för CGIAR. Det av FAO år 2001 antagna fördraget 
rörande VGRLJ gav dock en öppning som kanske kunde lotsa oss vidare. Inom GRPC hade vi 
sedan kommitténs tillkomst nära samarbete med FAO-åtagandet och senare fördragets 
styrande organ. Och 2006 kunde CGIAR-institutens generaldirektörer signera ett avtal med 
FAO-fördragets styrande organ. Enligt detta skulle genbankernas material läggas under FAO-
fördraget och globalt ställas till förfogande för förädling, forskning och utbildning enligt ett 
standardförfarande (Standard Material Transfer Agreement). Om resulterande produkter därav 
läggs under territoriell immaterialrätt (patent, växtsortskydd mm) skall ägaren till den nya 
produkten betala en royalty till fördragets finansiella mekanism. 
 
Ett nytt försök att ta konsekvenserna inom CGIAR av CBD, TRIPS och FAO-IT 
Arbetet inom GRPC intensifierades efter Johannesburg och dess slogan om ökade public-
private partnerships trummades i olika internationella fora. Att detta handlade om att ”ratta” 
CGIAR i moraset av nationell suveränitet över genetiska resurser å ena sidan och 
spetsteknologier under patent mm i privata sektorn å den andra – samt mildrade genom FAO-
fördraget skapade nya mycket komplicerade policyfrågor för oss. Men vi måste ha CGIARs 
givare med oss i den processen. Det vill säga att CBD, TRIPS och FAO-fördraget m fl avtal 
skapar nya komplicerade legala gränser för tillträde och nyttjande av genetiska resurser. 
Givarna, akademia och även allmänheten behöver utbildas om konsekvenserna av alla nya 
internationella regulatoriska regimer. Med starkt stöd från Sida erhöll jag  år 2000 stöd för att 
tillsammans med dåvarande Svalöf&Weibull AB och Stockholm Environment Institute 
utveckla en internationell kurs rörande genetiska resurser och immaterialrätt (Genetic 
Resources and Intellectual Property rights/GRIP. Denna kurs startade 2003 och vänder sig till 
domare, patent-/växtsortsgranskare, genbankskuratorer, handelsförhandlare, 
universitetsjurister och biodiversitetsförhandlare från u-länder. Sensommaren 2008 beviljade 
Sida fortsatt stöd till utvidgad verksamhet från kurs till program med totalt 26 miljoner kr 
2009-2013. Man kan fråga sig när vi ska vakna upp och starta liknande utbildning inom 
Sverige, EU- och OECD-länder? Svenska Vetenskapsrådet lät 2006-2007 genomföra en 
utredning om sådan utbildning/rådgivning för svenska akademia. Försök gjordes under våren 
2008 att få in problematiken i regeringens forskningspropositionen. Av detta blev intet. En 
geopolitiskt beklaglig strutsmentalitet, vilken bl a forskarna ombord på SV ”Götheborg” kan 
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verifiera: det blev inget insamlat material i Linnés kölvatten pga den genetiska nationalismen 
och oviljan hos universitetsjuristerna att hjälpa forskarna med tillträdesavtal under CBD! 
 
Inom GRPC  gjorde vi än en gång en nystart 2006 för att ta fram en policy för hur CGIAR-
systemet kan förvalta sina intellektuella tillgångar under FAO-fördraget och samtidigt 
producera internationell allmännytta –och tillmötesgå storpolitikens önskan om ökade public-
private partnerships. Det tog oss 2½ år med 6 gemensamma möten inom GRPC och mängder 
av e-postkommunikation därimellan att försöka lyfta från 1996-års nu högst obsoleta policy. 
 
Ett historisk konsensus vid GRPCs 24:e möte i Rom i september 2008 
Det nya förslag vi tagit fram rörande tillträde till CGIAR-institutens intellektuella tillgångar 
ska balansera (CBD) särskillt tillträde till traditionell kunskap; krav inom TRIPS samt 
internationell allmännytta under FAO-fördraget –och samtidigt klargöra under vilka villkor 
CGIAR-systemet kan ingå i public-private partnerships. Detta krävde att vi måste överbrygga 
det politiskt korrekta språkbruket och den diplomatiska jargongen  inom CBD, TRIPS och 
FAO-fördraget: en Herkules utmaning! Och detta med NGOs, privata sektorn, OECD-givare, 
G77-mottagare, Bondeorganisationer m fl runt samma bord. Och vi lyckades!  Det språk och 
formuleringar vi använder i förslaget är engelska. Men en ganska speciell form av policy-
engelska som CGIAR-systemets tvingats utveckla för att tvära över alla ´kloka´ 
internationella avtal CGIARs medlemsländer signerat –i andra fora -utanför CGIAR. Det 
förslag som signerades i Rom i september 2008 har som signatörer i personlig kapacitet bla:  
International Seed Federation, Third World Network (NGO), undertecknad för OECD, 
Sydafrika för G77 m fl och med FAO-fördragets styrande organ som observatör. Och vi är 
alla överens! 
 
Hetaste textdelen 
Dokumentet är på 2½ A4-sidor. Dvs kort och mycket klart och tydligt –om man tar ansvar för 
vad ens samma regeringar som stöder CGIAR har signerat i Rio, Marrakesh och i Rom. 
Nedan ges i svensk översättning det textavsnitt som rör under vilka villkor CGIAR-instituten 
måste tillåtas att tidsbegränsat, på segmenterade marknader lägga sina produkter under 
immaterialrätt. Detta för att kunna genomföra Johannesburgsagendans appell om ökade 
public-private partnerships. Vissa målgrupper t ex fattiga småbönder och 
lantbruksforskningsinstitut i u-länder ska dock –utan restriktioner- även fortsatt ha tillgång till 
CGIAR-institutens produkter som internationell allmännytta. 
 
”Allmänna villkor för tillträde till CGIAR-instituts intellektuella tillgångar 
 

1. CGIAR-institut (= CG-institut) ställer sina intellektuella tillgångar globalt tillgängliga 
utan restriktioner , med följande enda undantag: 

 
När det är oundgängligt för den effektiva användningen eller ytterligare förbättring av 
CG-instituts intellektuella tillgångar, kan institutet medge beränsad exklusivitet för 
kommersialisering inom ett definierat marknadssegment, under en begränsad tid, under 
förutsättning att den intellektuella tillgången förblir tillgänglig utan restriktion, utan 
kostnad eller med minimal administrativ kostnad, för forskning och utveckling i 
utvecklingsländer och vid Lantbruksforskningsinstitut som stöder CGIARs mission. 
 
2. CG-institut kommer ej ansöka om eller utöva intellektuell äganderätt över sina 

intellektuella tillgångar, med följande undantag: 
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När det är oundgängligt för det effektiva användandet eller ytterligare förbättring av CG-
instituts intellektuella tillgångar, kan institutet söka eller tillåta tredje part att söka 
intellektuell egendomsrätt över institutets intellektuella tillgångar, under förutsättning att 
de intellektuella tillgångarna förblir tillgängliga utan restriktioner, utan kostnad eller med 
minimal administrativ kostnad, för forskning och utveckling i utvecklingsländer och vid 
Lantbruksforskningsinstitut som stöder CGIARs mission. 
 
3. CG-institut skall ej använda sina intellektuella tillgångar med enda syfte att skapa 

inkomster. Institut kan kräva finansiell kompensation för tillträde till deras 
intellektuella tillgångar, under villkor att detta ej avleder institutet från sin 
forskningsagenda. De intellektuella tillgångarna ska emellertid  förbli tillgängliga utan 
restriktion, utan kostnad eller med minimal administrativ kostnad, för forskning och 
utveckling i utvecklingsländer och vid Lantbruksforskningsinstitut som stöder 
CGIARs mission.” 

 
Vad händer nu? 
GRPCs förslag diskuteras i början av oktober av CGIARs institutschefer; CGIARs europeiska 
givare, samt senare i höst av CGIARs Exekutiv kommitté för att slutligen komma upp vid 
CGIARs årsmöte i Maputo, Mocambique  i december 2008. Att ett enhälligt GRPC står 
bakom förslaget ger detsamma internationell tyngd. CGIARs finansiärer har hittills nästan 
alltid återremitterat våra förslag med ytterligare krav på ”clarification”. Frågan är om vi kan 
blir tydligare än i föreliggande förslag –utan att åter drunkna i de olika fördragens ej helt 
kompatibla politiska språk. Det vore ett enormt nederlag för internationellt 
forskningssamarbete bl a inom CGIAR om -det efter 12 års arbete med ny policy för 
hantering av CGIARs intellektuella tillgångar- denna åter bordläggs pga att främst givarna 
vägrar ta konsekvenserna av vad deras samma regeringar skrev under i Rio, Marrakesh och i 
Rom. 
 
Slutord: välkommen in i proprietary science 
Genom Sida-stöd utbildar vi genom GRIP-programmet forskare, jurister och förhandlare från 
u-länder i de komplicerade tvärfrågorna rörande tillträde till och utbyte av genetiska resurser. 
Samma behov finns inom OECD-länder och inom EU och i Sverige. Här är vi t ex inom 
Academia långt framme vad gäller regelverken kring intellektuella innovationer:  teknikbroar, 
innovationskuvöser, holdingbolag mm. Dvs i huvudsak TRIPs-frågor. Sämre står det till 
rörande vår beredskap och framförhållning för nya tillträdes- och utbytesfrågor, vilka främst 
regleras genom nationella och internationella åtaganden under CBD- och FAO-fördragen. 
Även här är CGIAR proaktivt genom sitt nyligen presenterade policyförslag rörande 
Acquisition and use of Traditional Knowledge -for production of international public 
goods, som är en anpassning till CBDs artikel 8j samt FAO-fördragets artikel 9.2. Den ovan 
nämnda inbromsade processen vid svenska Vetenskapsrådet är beklaglig. Inom SLU blir det 
alltmer uppenbart att bilaterala och internationella tillträdes- och utbytesfrågor nu måste 
hanteras mer proaktivt. Delar av GRIP-programmets curricula presenteras idag för SLU-
forskare och studerande vid t ex Naturicum, Biocentrum samt vid enskilda institutioner. 
Denna verksamhet beräknas expandera de närmaste åren. 
 


