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(του Γιώργου Κολεμπά)
Τα κρατίδια στη Γερμανία απαιτούν ενιαία απαγόρευση της
καλλιέργειας
κυβέρνηση[1].
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από
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Στη διαμάχη για την προτεινόμενη απαγόρευση της καλλιέργειας
γενετικά τροποποιημένων(γ.τ.) φυτών, η πλειονότητα των
ομόσπονδων κρατιδίων πιέζουν για τη ρύθμιση σε ομοσπονδιακό
επίπεδο.
Σε περίπτωση που δε θα συμβεί αυτό, μερικά κρατίδια θα
προχωρήσουν σε δικές τους απαγορεύσεις. Αυτό αποκάλυψε μια
έρευνα του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων στα αρμόδια
υπουργεία.
Γενικά, σχεδόν όλα τα κρατίδια της Γερμανίας είναι ενάντια
στις γ.τ. καλλιέργειες στα χωράφια. Αλλά ο Ομοσπονδιακός
Υπουργός Γεωργίας Christian Schmidt (CSU: Χριστιανοκοινωνιστές
της Βαυαρίας) σχεδιάζει την εφαρμογή της απαγόρευσης
καλλιέργειας σε επίπεδο κρατιδίων, με το επιχείρημα ότι αυτή η
μέθοδος είναι πιο σίγουρη νομικά.
Αντίθετα, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος (SPD ) θέλει
την απαγόρευση σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
Οι χώρες της ΕΕ, μετά από συμφωνία επί της αρχής, θα πρέπει να
έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια για την απαγόρευση στην επικράτειά
τους της καλλιέργειας γ.τ. ποικιλιών, που έχουν εγκριθεί ή
πρόκειται να εγκριθούν στην Ευρώπη, μέσω της ρήτρας εξόδου. Η
ενσωμάτωση αυτής της ρήτρας στην εθνική νομοθεσία της
Γερμανίας αναμένεται να γίνει μέχρι το φθινόπωρο.
Με την πρόταση του ομοσπονδιακού υπουργού γεωργίας Schmidt,
μπορεί να υπάρξει χάος στη Γερμανία. Δεν εξασφαλίζει καταρχήν

ότι όλα τα κρατίδια θα τα απαγορεύσουν. Όσοι αγρότες θέλουν να
παράγουν προϊόντα απαλλαγμένα από γ.τ. οργανισμούς, δε θα
μπορούν, λόγω της επιμόλυνσης που θα είναι σίγουρη.
Εξάλλου θα έπρεπε κάθε κρατίδιο να οργανώσει ξεχωριστή
υπηρεσία επίβλεψης της δικής του απαγόρευσης με αποτέλεσμα την
αύξηση της γραφειοκρατίας και των δαπανών, αντιτείνουν οι
υπουργοί γεωργίας των επι μέρους κυβερνήσεων των κρατιδίων.
Και ως εκ τούτου, προτείνουν να υιοθετήσει μια συνολική
απαγόρευση η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Μέρκελ. Όμως από ότι
φαίνεται υπάρχει διαφορά στις θέσεις των κομμάτων του μεγάλου
συνασπισμού της. Πού θα καταλήξει αυτό ακόμα δεν είναι
σίγουρο. Θα εξαρτηθεί τι θέση θα πάρει η «μαμά του έθνους»
Μέρκελ.
Αλήθεια τι θα κάνει η νέα ελληνική κυβέρνηση με αυτό το θέμα;
Θα ενσωματώσει την συνολική απαγόρευση των μεταλλαγμένων στο
ελληνικό δίκαιο, ή θα υποχωρήσει –λόγω των διαπραγματεύσεων-σε
τυχόν πιέσεις από τη Κομμισιόν ή τον Σόιμπλε; Μη ξεχνάμε ότι
το αίτημα του κινήματος ενάντια στα μεταλλαγμένα σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο-και όχι μόνο στην Ελλάδα-είναι η
απαγόρευση και της διακίνησης των γ.τ.οργανισμών και όχι μόνο
των καλλιεργειών. Είναι ευκαιρία, για να δείξει και σημεία
ανυπακοής η Κυβέρνηση του Σύριζα, να ενσωματώσει στο ελληνικό
δίκαιο την συνολική απαγόρευση και της καλλιέργειας και της
διακίνησης των μεταλλαγμένων.
Τουλάχιστον να το χρησιμοποιήσει σα σημείο πίεσης και
σύκγρουσης και με την Ε.Ε. και με τον ΠΟΕ, που πιθανά θα
στραφεί και αυτό εναντίον της, αφού έχει καθαρά νεοφιλελεύθερη
γραμμή. Ο ΠΟΕ προτάσσει το ελεύθερο εμπόριο, ενάντια στην
απόφαση του ΟΗΕ-που έχει πάρει και τη μορφή παγκόσμιου
νόμου(το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια), αφου
έχει υπογραφεί από τον απαραίτητο αριθμό κρατών- για την
προτεραιότητα της αρχής της διακινδύνευσης.
Αυτή η αρχή επιτάσσει ότι οι εταιρείες των μεταλλαγμένων –σαν
παραγωγοί των γ.τ. οργανισμών-είναι υποχρεωμένες να

αποδείχνουν την ακινδυνότητά τους όταν απελευθερωθούν στο
περιβάλλον και όχι όσοι είναι εναντίον τους, όπως ισχυρίζεται
ο οργανισμός ελέγχου τροφίμων των Ηνωμένων Πολιτειών (USDA)
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσο δεν το αποδείχνουν αυτό-πως να
το αποδείξουν άλλωστε, αφού κάποιοι ανεξάρτητοι ερευνητές
έχουν αποδείξει πολλές φορές την επικινδυνότητά τους-δε
μπορούν να παίρνουν άδεια εμπορείας τους από τις κρατικές
αρχές παντού.
Αν θέλουμε υγιεινά αγροδιατροφικά προϊόντα για τον ντόπιο
πληθυσμό και ταυτόχρονα έναν αγροδιατροφικό τομέα που να
εξάγει με συγκριτικό πλεονέκτημα για τους ευρωπαίους πολίτες,
ώστε να συμβάλει αποφασιστικά στο ξεπέρασμα της κρίσης και
στην οικονομική αυτοδυναμία της χώρας[2]-πράγμα που επιθυμεί
και η σημερινή κυβέρνηση-τότε θα πρέπει η κυβέρνηση να κηρύξει
όλη τη χώρα σαν ζώνη ελεύθερη από την καλλιέργεια και τη
διακίνηση των μεταλλαγμένων. Το δε εγχώριο κίνημα ενάντια στα
μεταλλαγμένα θα πρέπει να το διεκδικήσει και να πιέσει την
κυβέρνηση προς αυτή τη κατεύθυνση.
[1] http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/591873/Gegen-G
enpflanzen-Inseln
[2] http://www.topikopoiisi.com/902rhothetarhoalpha/00901
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε και τις αναρτήσεις:
http://www.biozo.gr/node/799
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=616242
http://www.oikologos.gr/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=194&Itemid=189&showall=1
http://www.enallaktikos.gr/ar5478el_filoi-tis-fysis-i-ellada-n
a-parameinei-zwni-eleytheri-apo-metallagmena-.html
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