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Ο μόνος λόγος για τον οποίο οι καλλιέργειες έχουν τροποποιηθεί
με τις μεθόδους της γενετικής μηχανικής είναι για να
κατοχυρώνονται ευρεσιτεχνίες για τους σπόρους και να
εισπράττονται δικαιώματα. Εάν κατά την αποικιοκρατία η έννοια
της Terra Nullius, των αδέσποτων εδαφών, έδινε τη δυνατότητα
στον αποικιοκράτη να καταλαμβάνει γη και εδάφη, μια νέα
παράφρασή της, η έννοια της Bio Nullius ή αδέσποτης ζωής
χρησιμοποιείται για την επιβολή «δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας» στους σπόρους, τη βιοποικιλότητα και τις μορφές
ζωής. Η ζωή ωστόσο δεν είναι αδέσποτη. Οι σπόροι δεν αποτελούν
εφεύρεση. Ενσαρκώνουν εκατομμύρια χρόνια βιολογικής εξέλιξης
και χιλιάδες χρόνια πολιτισμικής εξέλιξης και γενετικής
βελτίωσης από γεωργούς. Όταν οι πολυεθνικές διεκδικούν
πατέντες, στην ουσία «κουρσεύουν» χαρακτηριστικά που έχουν
αναπτυχθεί από τη φύση και τους γεωργούς. Λεηλατούν και
πατεντάρουν το άρωμα του μπασμάτι, τη χαμηλή περιεκτικότητα
γλουτένης του ενδημικού μας σιταριού, ιδιότητες κλιματικής
αντοχής στα άλατα, τις ξηρασίες και τις πλημμύρες που έχουν
αναπτύξει οι γεωργοί μας. Αυτό δεν αποτελεί καινοτομία και
εφεύρεση, αλλά βιοπειρατεία. Τα μόνα χαρακτηριστικά που έχουν
εισάγει οι πολυεθνικές στα φυτά μέσω της γενετικής
τροποποίησης είναι τα τοξικά γνωρίσματα της εντομοαπωθητικής
τοξίνης Bt και της ανθεκτικότητας στα παρασιτοκτόνα. Πέρα από
το γεγονός ότι είναι τοξικά, τα χαρακτηριστικά αυτά δεν έχουν
μειώσει τη χρήση χημικών όπως έχει κατά κόρον υποστηριχθεί. Οι
μελέτες μας στην περιοχή Vidharba της Ινδίας δείχνουν ότι η
χρήση παρασιτοκτόνων έχει αυξηθεί κατά 13 φορές από την πρώτη
εμφάνιση βαμβακιού με την εντομοκτόνο τοξίνη Bt.
Έκθεση που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Environmental Sciences
Europe αποκαλύπτει ότι οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες

έχουν οδηγήσει σε αύξηση της γενικής χρήσης παρασιτοκτόνων
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πρωτοχρησιμοποιήθηκαν το 1996 έως το 2011. Αυτό ισοδυναμεί σε
αύξηση περίπου της τάξης του 7% τα τελευταία 16 χρόνια.
Τα στοιχεία για την αύξηση της χρήσης χημικών επιβεβαιώνουν
ότι ο ισχυρισμός ότι η τοξίνη Bt στις καλλιέργειες θα
περιορίσει τη χρήση εντομοκτόνων και ότι η αντοχή των
καλλιεργειών στα παρασιτοκτόνα θα περιορίσει αντίστοιχα τη
χρήση τους είναι ψευδής.
Όπως φανερώνει η έκθεση του κέντρου Navdanya για την ελευθερία
των σπόρων, με τίτλο «Ο Αυτοκράτορας των ΓΤΟ δεν φοράει
ρούχα», οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες έχουν οδηγήσει
σε νέους τύπους ανθεκτικών ζιζανίων και παρασίτων που απαιτούν
μεγαλύτερη χρήση παρασιτοκτόνων και ζιζανιοκτόνων.
Περισσότερες από είκοσι πέντε ποικιλίες ζιζανίων σήμερα είναι
ανθεκτικές στην ουσία glyphosate, το κύριο συστατικό του
παρασιτοκτόνου ευρέος φάσματος «Roundup» της Monsanto και
ζητείται από τους γεωργούς να ψεκάσουν Agent Orange, το
αποφυλλωτικό που χρησιμοποιήθηκε στον πόλεμο του Βιετνάμ.
Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν οι πολυεθνικές να επιβάλλουν
σπόρους γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στους γεωργούς
είναι να αφανίσουν τις εναλλακτικές. Ένας τρόπος είναι με την
απαγόρευση της δημόσιας βελτίωσης. Το κύριο ινστιτούτο έρευνας
βάμβακος της Ινδίας στην πόλη Nagpur δεν έχει θέσει σε
κυκλοφορία ούτε μια νέα ποικιλία στην περιοχή Vidharba αφότου
η Monsanto εισήλθε στην αγορά σπόρων βαμβακιού. Η δεύτερη
στρατηγική είναι η δέσμευση των τοπικών εταιρειών μέσω
συμφωνιών αδειών χρήσης. 60 εταιρείες σπόρων της Ινδίας πωλούν
αποκλειστικά βαμβάκι Bt της Monsanto. Η τρίτη στρατηγική είναι
η θέση εκτός νόμου των τοπικών σπόρων μέσα από νομοθεσία
αναγκαστικής αδειοδότησης και καταχώρισης. Αυτό επιχειρήθηκε
το 2004 με το Νόμο περί Σπόρων. Χρειάστηκε να απευθύνουμε
έκκληση για πολιτική ανυπακοή υπέρ της ελευθερίας των σπόρων
σε ολόκληρη την Ινδία και να συσταθεί κοινοβουλευτική επιτροπή
για να μην τεθεί σε ισχύ ο νόμος. Στην Ευρώπη ωστόσο, η

νομοθεσία για τους σπόρους ποινικοποιεί ήδη τη βιοποικιλότητα
και την αναπαραγωγή από γεωργούς. Για τον λόγο αυτόν, ενώσαμε
τις δυνάμεις μας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συμμαχίας Πολιτών
για την Ελευθερία των Σπόρων, για να πούμε Όχι στις Πατέντες
Σπόρων και Όχι σε νόμους σπόρων που προάγουν τους
βιομηχανικούς σπόρους και καθιστούν παράνομες τις τοπικές
ποικιλίες ανοιχτής επικονίασης. Η έκθεση της Παγκόσμιας
Συμμαχίας Πολιτών για την Ελευθερία των Σπόρων
(www.seedfreedom.in) συντάχθηκε από κοινού από περισσότερες
από 120 συλλογικότητες και άτομα και δημοσιεύτηκε την 1 η
Οκτωβρίου
στο
Δελχί.
Ένα
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δράσεων
πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο, από την επέτειο των
γενεθλίων του Γκάντι στις 2 Οκτωβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου,
την Παγκόσμια Ημέρα για τα Τρόφιμα.
Ο σπόρος αποτελεί τον πρώτο κρίκο της διατροφικής αλυσίδας και
οι Πόλεμοι Σπόρων οδηγούν αναπόφευκτα σε Πολέμους Τροφίμων. Η
πρωτοβουλία της Καλιφόρνια για τη σήμανση των τροφίμων που
περιλαμβάνουν ΓΤΟ αποτελεί τον πιο πρόσφατο αγώνα ανάμεσα στο
δικαίωμα των πολιτών στη γνώση και την επιλογή και τα
συμφέροντα των πολυεθνικών που θέλουν να επιβάλλουν διατροφή
με ΓΤΟ.
Όπως επεσήμανε η Alexis Baden-Mayer, Πολιτική Διευθύντρια της
Ένωσης Βιοκαταναλωτών (OCA), σε μια δημόσια πολιτική συζήτηση
του Occupy Wall Street που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον
αρχές Απριλίου: «Η πρωτοβουλία για την υπερψήφιση Νόμου στην
Καλιφόρνια σχετικά με το δικαίωμα των καταναλωτών να γνωρίζουν
τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα αποτελεί άψογο παράδειγμα
πώς οι κινήσεις από τα κάτω, το 99%, μπορούν να κινητοποιήσουν
για να ανακτήσουμε τον έλεγχο της αμερικανικής δημοκρατίας από
τους τραμπούκους των πολυεθνικών, το 1%».
Οι Πόλεμοι Σπόρων και οι Πόλεμοι Τροφίμων εξελίσσονται σε
πολέμους γνώσης. Μόλις πριν δημιουργηθεί η πρωτοβουλία της
Καλιφόρνια, είχε εμφυτευτεί ένα άρθρο σε μέσα επικοινωνίας σε
ολόκληρο τον κόσμο ότι τα βιολογικά τρόφιμα δεν έχουν οφέλη

για την υγεία. Αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι οι λεγόμενοι
επιστήμονες του Στάνφορντ είχαν κάνει παρόμοια δουλειά για τις
μεγάλες καπνοβιομηχανίες κατά τη δημόσια διαβούλευση για το
κάπνισμα.
Ενώ απατεώνες επιστήμονες χρησιμοποιούνται για την προώθηση
ΓΤΟ, ανεξάρτητοι δημόσιοι επιστήμονες που διεξάγουν υψηλής
ποιότητας έρευνα για τη Βιοασφάλεια και τις επιπτώσεις ΓΤΟ
στην υγεία και το περιβάλλον, μια νομικά δεσμευτική υποχρέωση
σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Καρταχένα για τη Βιοποικιλότητα,
δέχονται επίθεση από την οργανωμένη μαφία στην υπηρεσία της
βιομηχανίας που αυτοπροβάλλονται ως επιστήμονες. Ο Δρ. Árpád
Pusztai του ΗΒ εκδιώχθηκε από τη θέση του όταν τα αποτελέσματα
της μελέτης που του είχε ανατεθεί από την Κυβέρνηση του ΗΒ
έδειξαν ότι ο εγκέφαλος των ποντικών που είχαν χρησιμοποιηθεί
για τη διατροφική του μελέτη είχε συρρικνωθεί, το πάγκρεας
είχε μεγαλώσει και το ανοσοποιητικό σύστημα είχε καταρρεύσει.
Πιο πρόσφατα, μελέτη που δημοσιεύτηκε από το Δρα. Seralini
στην επιστημονική επετηρίδα Food and Chemical Toxicology
έδειξε ότι:
Τα ποσοστά θνησιμότητας των ποντικιών που τρέφονταν με
ΓΤ καλαμπόκι Roundup-Ready ήταν 2-5 φορές υψηλότερα από
τα αντίστοιχα του δείγματος ελέγχου.
Τα θηλυκά ποντίκια παρουσίαζαν

απαράδεκτα

υψηλή

συχνότητα εμφάνισης όγκων στους μαστικούς αδένες (80%
έως τη στιγμή του θανάτου τους).
Τα αρσενικά ποντίκια έπασχαν από σημαντικά επίπεδα
ηπατικής και νεφρικής ανεπάρκειας.
Οι όγκοι ήταν τεράστιοι, ενώ πολλά από τα ζώα έφεραν 3
όγκους τη στιγμή του θανάτου τους.
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας συνέστησε Τεχνική Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων για να του υποδείξει τα κενά στην επιστημονική
αξιολόγηση βιοασφάλειας Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών. Η
επιτροπή εισηγήθηκε μορατόριουμ στις εργαστηριακές δοκιμές
όλων των καλλιεργειών ΓΤΟ με τοξίνη Bt, αξιολόγηση των ειδικών
προβλημάτων των ανθεκτικών σε παρασιτοκτόνα καλλιεργειών και

απαγόρευση όλων των δοκιμών καλλιεργειών ΓΤΟ για τις οποίες η
Ινδία αποτελεί Κέντρο Ποικιλότητας. Οι καλλιέργειες αυτές
είναι μεταξύ άλλων οι εξής:
Δημητριακά και όσπρια: ρύζι, ρεβίθι, μπιζέλι, μαύρο
φασόλι, ροβίτσα, ricebean, μαυρομάτικο φασόλι.
Λαχανικά και βολβοί: μελιτζάνα, αγγούρι, ραπανάκι,
κολοκάσι, γιαμ (κόνδυλος διοσκορέας).
Φρούτα: μάνγκο, πορτοκάλι, μανταρίνι, κίτρο, ταμάρινθος.
Σακχαρώδη, ελαιώδη και ινώδη φυτά: ζαχαροκάλαμο,
κοκοφοίνικας, σουσάμι, κάρθαμο, βαμβακόδεντρο, βαμβάκι
Ανατολής, ιούτη, κροταλάρια, κενάφ.
Μπαχαρικά, τονωτικά, χρωστικές και διάφορα: κάνναβη,
μαύρο πιπέρι, αραβικό κόμμι, σανδαλόξυλο, λουλάκι,
δέντρο κανέλας, κρότων, μπαμπού.
Το έργο του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι να διασφαλίζει τη
συνταγματικότητα των πράξεων της εκτελεστικής εξουσίας, της
κυβέρνησης. Το λόμπι υπέρ των ΓΤΟ απεύθυνε επιστολή στον
Πρωθυπουργό επιχειρώντας να ανατρέψει το έργο του Ανώτατου
Δικαστηρίου και της Τεχνικής Επιτροπής του. Αυτό αποτελεί
ανατροπή του συντάγματός μας.
Η Μόνιμη Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Γεωργία έθεσε τον
Αύγουστο προς συζήτηση από τη Λοκ Σάμπχα, τη βουλή της Ινδίας,
έκθεση με τίτλο «Καλλιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων
Διατροφικών Καλλιεργειών – Προοπτικές και Αποτελέσματα». Κατά
τη συνέντευξη τύπου για την έκθεση, ο πρόεδρος της επιτροπής
κ. Basudeb Acharia δήλωσε ότι «Η επιτροπή έχει οδηγηθεί στο
συμπέρασμα ότι εφόσον είναι έγκυρες οι ανησυχίες για τις
ενδεχόμενες και πραγματικές επιπτώσεις ΓΤ καλλιεργειών στα
τρόφιμα, τη γεωργία, την υγεία και το περιβάλλον μας, οι ΓΤ
καλλιέργειες δεν αποτελούν σωστή λύση για τη χώρα μας». Και
πάλι το λόμπι υπέρ των ΓΤΟ απεύθυνε επιστολή προς τον
Πρωθυπουργό για την αναίρεση των συστάσεων της
Κοινοβουλευτικής επιτροπής.
Εφόσον οι ΓΤΟ μπορούν να διαδοθούν μόνο μέσα από μονοπώλια

σπόρων, μέσα από την κατάλυση της δημοκρατίας μας και της
ακεραιότητας της επιστήμης και της γνώσης μας, καλύτερα για
εμάς να μην υπάρχουν.
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