NOVICE ITR: Trajnostno kmetijstvo in GSO

Poziv vladi, ministrom in poslancem: hočemo Slovenijo brez GSO
Ljubljana, 5.7.2009
Na Inštitutu za trajnostni razvoj se pridružujemo kulturnemu shodu za Slovenijo brez GSO, ki ga
organizira Kulturno-umetniško društvo Paviljon v četrtek, 9.7. ob 12. uri na Prešernovem trgu v
Ljubljani.
Prepričani smo, da moramo v Sloveniji izkoristiti vse možnosti, da ohranimo biotsko pestrost, da
podpremo kmetijstvo, ki nam bo zagotavljalo zdravo hrano in s tem poskrbimo za zdravje prebivalstva
in narave.
Nedavno sprejeti Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami
(ZSGSROKR) bo odpravil pravno praznino glede gojenja GS rastlin, ki so bile odobrene v Evropski
uniji (trenutno le ena sorta koruze).
To pa še zdaleč ne zagotavlja, da bomo v bodoče varni pred onesnaženjem z GSO. Izkušnje iz tujine
kažejo, da "soobstoj" z GS rastlinami še nikjer ni bil možen, saj gre za žive organizme, ki ne
upoštevajo človekovih administrativnih omejitev.
Zato se pridružujemo vsem pozivom, da v svoji državi in v EU poskrbimo, da ustavimo globalni
nenadzorovani "poskus z GSO", od katerega nimajo koristi ne kmetje, ne potrošniki, ne lačni po svetu.
•

Slovensko vlado pozivamo, da sprejme izjemno stroge podzakonske akte k ZSGSROKR, ki
bodo upoštevali vse slovenske značilnosti (biotska pestrost, kmetijska posestna struktura,
zahteve potrošnikov…) in absolutno zavarovali kmetovanje brez GSO.

•

Ministra za okolje Karla Erjavca pozivamo, da končno uveljavi varnostni pridržek, s katerim
bo Slovenija za daljše obdobje prepovedala gojenje edine v EU trenutno dovoljene GS koruze,
kar je storilo že šest držav EU.

•

Pristojne ministre (kmetijstvo, okolje, zdravje) pozivamo, da na glasovanjih na ravni EU
striktno glasujejo proti odobritvam novih GSO, se zavzemajo za nacionalno odločanje glede
gojenja GSO in za resnično trajnostno skupno kmetijsko politiko brez GSO. Slovenski in
evropski potrošniki polnimo skupni proračun EU, iz katerega kmetje prejemajo plačila SKP. Za
skupno kmetijsko politiko, ki ne bo izključila GSO, ne bomo plačevali!

Če vas zanima več:
-

obiščite našo spletno stran www.itr.si

-

vpišite se na seznam prejemnikov naših novic o GSO in trajnostnem kmetijstvu!
Pošljite nam sporočilo na info@itr.si
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