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Velika evropska spletna akcija: USTAVIMO GS RASTLINE
Spomladi 2009 nas je več kot 150.000 državljanov EU podprlo zduženo akcijo "Ustavimo GS rastline" (Stop
the Crop), s katero smo želeli preprečiti odobritve novih GS rastlin (liniji koruze Bt11 in 1507) ter podpreti
Francijo, Grčijo in Madžarsko, da ohranijo nacionalne prepovedi za GS koruzo MON 810. Pri tem smo bili zelo
uspešni, saj je Evropska komisija opustila svoje načrte za nadaljnje vsiljevanje gojenja GS rastlin v Evropi.
Februarja 2010 je začela z delom nova skupina evropskih komisarjev, ki je jasno pokazala, da so načrti
Evropske komisije vse prej kot v skladu z željami in zahtevam evropskih državljanov.
Predsednik Evropske komisije Barroso in komisar za zdravje Dalli sta prvič po dvanajstih letih odobrila
gensko spremenjeno (GS) rastlino za gojenje – krompir "Amflora" za industrijsko rabo. Ta odločitev povzroča
nesprejemljivo tveganje za naše zdravje in okolje.
Evropska komisija se je odločila, da bo prezrla skrbi glede varnosti ter voljo evropskih in torej tudi slovenskih
državljanov. Ta zadnji korak nam kaže, da so za Evropsko komisijo dobički industrije pomembnejši od
izpolnjevanja njenih pomembnejših dolžnosti – zaščite evropskih državljanov.
Zaradi nedopustnega ravnanja Evropske komisije smo organizacije civilne družbe po vsej Evropi ponovno
aktivirale akcijo »USTAVIMO GS RASTLINE«. Z njo želimo Evropski komisiji ter našim državnim voditeljem
in ministrom, ki imajo še vedno zadnjo besedo pri odločitvah o novih odobritvah GS rastlin, pokazati, da GS
RASTLIN v EU preprosto NOČEMO!
V ta namen smo pripravili peticijo, naslovljeno na vodje posameznih držav. V Sloveniji smo na ITR pripravili
poziv predsedniku vlade g. Borutu Pahorju (namesto kmetijskega ministra) ter ministru za okolje in prostor
g. Roku Žarniču.
Peticijo lahko podpišete na spletni strani Inštituta za trajnostni razvoj:
http://www.itr.si/gso/stop_the_crop
Več o akciji »Ustavimo GS rastline« (Stop the Crop) si lahko preberete na http://www.gmo-freeregions.org/stop-the-crop-action.html
Še vedno pa je aktivna tudi spletna akcijska skupina Avaaz, ki si bo prizadevala zbrati milijon podpisov za
prepoved GS živil, dokler ne bodo dovolj raziskana. Svoj glas lahko prispevate na:
http://www.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/98.php?CLICK_TF_TRACK
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