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Szanowny Panie Ministrze
W głębokiej trosce o podstawowe warunki życia ludzi, zwierząt i roślin, kieruję w tym liście prośbę do
Pana o zachowanie statusu Rzeczypospolitej Polskiej jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej
bezwzględnie wolnego od techniki genetycznej.
Na zwiększających się obszarach w wielu krajach Unii Europejskiej będą uwalniane do uprawy
genetycznie zmodyfikowane organizmy. Także w Niemczech wraz z nowym prawem będą drzwi i bramy
otwarte dla dalszego rozszerzania się tych organizmów.
W mowie obrończej, przedstawionej w Londynie w 2003 roku, naukowcy z różnych stron świata dowiedli,
że owa technologia jest bez przyszłości, gdyż zajmuje się procesami życiowymi, których niestety nie da się
już skorygować. Jednocześnie przytoczyli oni dowody na to, że tylko rolnictwo ekologiczne może zapewnić
podstawowe warunki życia dla ludzi i zwierząt.
Praktycznym, z życia wziętym dowodem na to jest Percy Schmeiser, ceniony rolnik ekologiczny z
Kanady, który wspólnie z żoną przez 60 lat zajmował się naturalną hodowlą rzepaku, a teraz grozi mu
upadek, gdyż na jego pola przedostał się z sąsiednich pól zmodyfikowany genetycznie rzepak firmy
MONSANTO i dlatego został on oskarżony przez MONSANTO o nielegalne uprawianie opatentowanego
przez nich rzepaku.
Wieś, w której Państwo Schmeiser mieszkają była niegdyś przepiękną i spokojną wspólnotą, teraz jednak
nikt nikomu tu nie ufa. Czy taka powinna być także przyszłość europejskich rolników?
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Jest nam znane, że Rzeczpospolita Polska wypracowała sobie ważną pozycję w europejskim
współzawodnictwie, ponieważ bardzo silnie wspiera rolnictwo ekologiczne i zrezygnowała z uprawy roślin
genetycznie zmodyfikowanych. Tę zaletę ciężko wypracowali polscy rolnicy i hodowcy zwierząt, podobnie jak
rodzina Schmeiser.
Dlatego prosimy Pana, żeby status Polski jako kraju wolnego od GMO został bezwzględnie utrzymany,
gdyż najprawdopodobniej pozostałe kraje Unii Europejskiej będą musiały oddać w przyszłości pierwszeństwo
produkcji produktów rolnictwa ekologicznego, ponieważ przybywa konsumentów tego rodzaju produktów.
W Niemczech przeprowadzono wiele ankiet dotyczących produktów powstałych ze zmodyfikowanych
genetycznie organizmów i ponad 70% respondentów kategorycznie odmawia spożywania takich produktów.
Jest nam znane, że nawet Papież Benedykt XVI wypowiedział się przeciwko tej technologii i bardzo ostro
ją potępia oraz naukowców, którzy przy niej pracują, słowami ”Bawić się w Boga, nie będąc Bogiem”.
Grupa Robocza „Ökologie/Gentechnik“ AGFG, z odpowiedzialności za przyszłość naszej planety, a także
jej wszelkich żywych istot, nawołuje do akcji zbierania podpisów za przeprowadzeniem referendum nt.
Europa wolna od GMO.
Prosimy Pana o wsparcie naszej inicjatywy o dalsze utrzymanie statusu Polski jak kraju wolnego od
organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
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