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Szanowna Pani Minister,
Kierujemy do Pani wyrazy podziwu w związku ze stanowiskiem zajętym w sprawie
szczepionek przeciw świńskiej grypie i określamy je jako zgodne z zasadą
odpowiedzialnego rządzenia krajem. Osoby racjonalnie myślące z pewnością poprą
Pani działania.
Osoby te będą również teraz oczekiwać od Pani zajęcia podobnego stanowiska w
związku z genetycznie modyfikowanymi organizmami roślinnymi i zwierzęcymi,
kierowanymi do łańcucha pokarmowego. Takie, odpowiadające wspomnianym
oczekiwaniom, działanie będzie spójne z Pani pozycją odrzucającą rządowy zakup
szczepionek, które nie zostały “wystarczająco zbadane”.
Modyfikowane genetycznie pożywienie pochodzenia roślinnego i zwierzęcego również
nie zostało “odpowiednio przebadane” w celu potwierdzenia jego bezpieczeństwa.
GMO zostały dopuszczone opierając się wyłącznie na informacjach i badaniach
podanych przez producentów, a nie na informacjach pochodzących z niezależnych
laboratoryjnych badań przeprowadzonych w wielu krajach europejskich, w tym we
Francji, Austrii, Włoszech a także Rosji. Badania te polegające na odżywianiu szczurów
paszą zawierającą GMO w okresie 3-4 lat, dały te same rezultaty we wszystkich
krajach: gryzonie cierpiały m.in. na schorzenia nerek i wątroby oraz nie były zdolne do
reprodukcji (niepłodność) w trzeciej - czwartej generacji.
Powinno być to wystarczającym dowodem, by zakazać stosowania GMO przy
produkcji żywności i zażądać dalszych testów – dokładnie w ten sam sposób, jak
uczyniła to Pani w sprawie szczepienia przeciw świńskiej grypie.
Prosimy również aby powołując się na “zasadę przezorności” wezwała Pani Ministra
Rolnictwa (wspierając nasze apele) do zakazania uprawy genetycznie modyfikowanej
kukurydzy MON 810 oraz jakichkolwiek innych roślin genetycznie modyfikowanych
oczekujących na oficjalne zatwierdzenie, aby zapobiec potencjalnemu zanieczyszczeniu
środowiska naturalnego i łańcucha pokarmowego. Takie zakazy wprowadziło już 7
krajów UE (Francja, Niemcy, Austria, Węgry, Grecja, Luksemburg, Włochy).
Głęboko wierzymy, iż zauważy Pani, że chodzi o dokładnie te same mechanizmy, które
narzucają Polsce stosowanie GMO, jak te w aktualnej sytuacji, gdzie widoczna jest
próba narzucenia szczepionek, ze strony zwolenników szczepienia przeciwko świńskiej
grypie. Jedyna różnica polega na tym, że uprawy i spożywanie GMO wpłynie bez

żadnej różnicy na wszystkich, także na tych, którzy wierzą, że konsumują tzw.
“bezpieczne” produkty żywnościowe.
Szanowna Pani Minister,
Czy podejmie Pani teraz odpowiedzialne działania wzywając do zakazu MON 810,
wycofania genetycznie modyfikowanej paszy dla zwierząt oraz stopniowego
wycofywania całego pożywienia z GMO, aż do momentu, gdy zostanie udowodnione
jego bezpieczeństwo przez niezależne, renomowane laboratoria?
Oczekujemy na Pani rychłą odpowiedź w tej naglącej sprawie.
W załączeniu przesyłamy:
1. Wyciąg z książki Jeffrey'a Smitha „Genetyczna ruletka” pokazujący wyniki
niezależnych badań oraz fakty związane z zagrożeniem zdrowia przez GMO.
2. Książka profesora Stanisława Wiąckowskiego „Genetycznie modyfikowane
organizmy. Obietnice i fakty”.
Z poważaniem,

Sir Julian Rose, Prezes ICPPC

Jadwiga Łopata, Wiceprezes ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel),
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