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Laboris Nisi ut Aliquip Consequat

FORKLARINGER	


Hvorfor marsjere mot akkurat Monsanto?	


MARSJ MOT MONSANTO
OSLO fra Eidsvolls plass utenfor
Stortinget 24. mai kl. 16.00,
BERGEN fra Festplassen 24. mai
kl. 16.00,
KRISTIANSAND fra Øvre torv
24. Mai kl. 15.00	


Viktig markering for bærekraft og ren mat:
✴Monsanto benytter usikker genteknologi som om den er sikker.
✴Genmanipulert mat og fôr (GMO) medfører helserisiko.
✴GMO medfører økt bruk av giftig sprøytemiddel
✴Monsanto bygger et frømonopol som fortrenger annet landbruk.
✴Monsanto er den største aktøren i GMO-markedet.

GMO
GMO står for
genmodifiserte
organismer – her
genmodifisert mat og fôr.	

GENMODIFISERING
Genmodifiserte produkter består
av, inneholder eller er fremstilt
fra mikroorganismer, dyr eller
planter som har fått endret sine
arveegenskaper med moderne
genteknologi. GMO omfatter ikke
organismer som har fått forandret sin genetiske sammensetning ved hjelp av konvensjonell
kryssing eller ved bruk av
kjemikalier eller strålebehandling
som gir forandringer i DNA.	

MOTSTRIDENDE SYN
1.Genmodifisering likestilles med
vanlig kryssing, bare mer avansert,
og 2. Genomet er et økosystem
som gjør GMO til noe fundamentalt forskjellig, med egen risiko. 	

EN PÅMINNELSE
“Det haster:Viktig memo til
biotekpionérer – livet består av
mer enn en DNA -sekvens”	


GMO uten bærekraft	

”Du kan bedra hele befolkningen for en stund, og en del av befolkningen hele
tiden, men du kan aldri bedra hele folket hele tiden.” – Abraham Lincoln

!

Kommersialiseringen begynte med en politisk bløff	

USA ønsket på 90-tallet deregulering av genmodifisert mat og fôr. Med en påstand fra The
Food and Drug Administration (FDA) var de i gang – man kjente ikke til noen informasjon
som tilsa at GMO-mat var forskjellig fra annen mat. Senere frigitte dokumenter viste det
stikk motsatte; FDAs egne forskere hadde innad sterke innvendinger: ”Genetisk modifisering
og tradisjonell avl foregår på forskjellig måte, og…
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GMO-FRI SOYA BEST

!

EN BONDES ERFARINGER
Ib Borup Pedersen, Pilegården i Hvidsten, har
oplevet en markant forandring i sin
svinebesætning, efter at han har skiftet til
gmo-fri soja i foderblandingerne til sine søer.r
- blandt andet lettere faringer, søer med
højere mælkeydelse, færre døde pattegrise,
mere ensartede grise ved fravænning, lavere
medicinforbrug, en højere faringsprocent og
en stigning i fravænnede grise pr. kuld til 14
grise.
- Alene de besparelser, jeg har opnået på
medicinkontoen, har betalt for den ekstra
udgift til den gmo-fri soja, fastslår Ib Borup
Pedersen, der med sin e-kontrol dokumenter
resultaterne.	

Fra «Effektivt Landbrug» 13-04-2012
medfører en annen type risiko.” GMO ble likevel innført i det
stille, uten merking, uten oppfølging av helsemessige effekter, en
grov utnytting av menigmanns uvitenhet. Men folk har våknet.

!

GMO basert på ideologi, ikke på vitenskap	

Framstillingen av GMO mat og fôr baserer seg på en enkel,
foreldet antakelse om at det dreier seg om resultater av vanlig
planteforedling, bare mer avansert. Men livet dreier seg om mer
enn DNA-sekvenser: Gener er ledd i økosystemer og kan ikke
flyttes uten uforutsigbare resultater.
✦GMO-soya, for eksempel, gir betydelig mindre næring
enn vanlig og økologisk dyrket soya, og har rester av giftig
sprøytemiddel – virkninger som ble kartlagt i 2013-2014, av
GenØk i Tromsø.
✦GMO-soya
✦En

er vesensforskjellig fra vanlig soya.

god fordøyelse er et viktig vern mot sykdom. Det er

en skam at negative erfaringer med GMO ikke er fulgt opp på
langtidsbasis for lenge siden.
✦Folk

og dyr på ”GMO-diett” er mer utsatt for allergier

og mage/tarm-problemer. Tilbakevending til normalt kosthold
reverserer slike plager. Den danske bonden Ib Borup Pedersen
er en av de mange som har omfattende erfaring med dette.
✦Her

hjemme lider selv Mattilsynet og

Vitenskapskomitéen for Mattrygghet (VKM) under den
europeiske ”mattrygghetsorganisasjonen” (EFSA) sin mangel på
pålitelige retningslinjer. EFSA favoriserer for ofte industri
framfor individets helse.
✦”Mattrygghetsautoritetene”

har en lang vei å gå for å

leve opp til navnet.

!
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”Lur meg litt, skam for deg; lur meg mer,
skam for meg”	

GMO mat og fôr er uten bærekraft i det lange løp. Fortsatt
markedsføres likevel dette entusiastisk som mer næringsrikt og
nødvendig for verdens matforsyning av forskere, politikere og
investorer som burde vite bedre, deriblant det norske Oljefondet.
Det er viktig og på tide at menigmann sier fra. Norge har verdens
beste genteknologilov, men den må praktiseres deretter.

!

Hvorfor marsj mot akkurat Monsanto?

25. mai 2013 marsjerte 2 millioner mennesker fra 52 land mot
matgiganten Monsanto. Mediadekningen var lav. Man skulle tro
matsikkerhet og matforsyning er av grunnleggende betydning for
alle.. Så, hvordan blir situasjonen i år når millionene marsjerer
igjen 24. mai i år?

!

En viktig markering for bærekraft og ren mat,
med Monsanto som motsymbol	

Monsanto benytter usikker genteknologi som om den er sikker.
Genmanipulert mat og fôr (GMO) medfører helserisiko.
GMO medfører økt bruk av giftig sprøytemiddel, som Monsanto
også produserer, med skade for folk og miljø.
Monsanto sørger for patenter på genmanipulerte frø og bygger et
frømonopol som fortrenger konvensjonelt og økologisk landbruk.
Monsanto er den største aktøren i GMO-markedet.

!

Genteknologi er kanskje spennende og
fantastisk, men krever varsomhet	

Varsomhet er ikke Monsantos varemerke, jfr. deres historie med
tvilsomme produkter som saccharin, PCB, polystyrene,, DDT,
dioxin, ”Agent Orange”, Roundup, aspartam, veksthormon for
kveg og nå GMO. En kjemigigant som styrer verdens landbruk
www.facebook.com/events/220683891439887/
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!
DYR MOT GMO
!

NATUREN VET BEST
...rottene nektet å spise den genmodifiserte «flavr-savr»-tomaten. Bønder, studenter,
journalister og forskere fra alle kanter av
Amerika, rapporterte at når de fikk velge
selv, så unngikk dyrene, av mange
forskjellige slag, å spise genmodifisert mat.
Dette gjaldt både kyr, griser, gjess, ekorn,
elg, hjort, vaskebjørn, mus og rotter.	

Da rottene ble tvangsfôret med tomaten i
fire uker, fikk 7 av 20 skader i magen, 7 av
40 døde i løpet av 2 uker. FDA så ingen
grunn til å undersøke nærmere.	

Institute of Responsible Technology

Nye handelsavtaler truer miljøet	

Nye handelsavtaler som Trans-Pacific Partnership (TPP) og
Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) søker å
gå utenom demokratiets spilleregler, der menigmann og miljø står
uten innflytelse og rettigheter i forhold til aktører som Monsanto
og beslektet industri uten forståelse for samfunnsbygging og
helhetstenkning.

!

Hvorfor marsjere mot
genmodifisert mat og fôr?	


Betegnelsen GMO benyttes om frø som har fått kunstig forandret
arvemateriale i håp om å gi planten nye og nyttige egenskaper.
Det tekniske gjennombruddet som gjør slikt mulig, er ikke det
samme som at livsprosessene i frø, planter og fordøyelse er forstått
tilstrekkelig. En streng utøvelse av ”føre var”-prinsippet er uhyre
viktig – verken mennesker eller dyr skal brukes i storstilte
eksperimenter der ambisjoner glorifiseres, tilbakeslag fornektes og
nødvendig kontroll mangler.

!

PÅSTANDER
GMO er en mer
avansert, men
ufarlig, form for avl

Teknologien som benyttes er helt
forskjellig fra naturlige avls-teknikker,
den foregår i et laboratorium

Trygt og
næringsrikt

GMO kan være giftig, gi allergier og
være mindre næringsrike enn sine
naturlige motparter

Strengt regulert

GMO er ikke regulert på verdensbasis,
ingen god sikkerhet

Øker avlinger

Avlinger øker ikke

Minsker behov for
sprøyting

Sprøytemiddelbehovet øker i stedet for å
minke

Bra for
gårdbrukere

Gårdbrukerne får større problemer med
ugras, jordkvalitet og sykdom på avling.
Blandet økonomisk resultat

Bra for miljøet

Dårligere jord, økosystemer i ubalanse,
mindre biomangfold

Kan løse
problemer som
skyldes
klimaforandring

Tilbyr ingen effektive løsninger
tilknyttet klimaforandring

Minsker
energiforbruk

GMO er like energikrevende som annet
jordbruk med kjemikalier

Hjelp til verdens
matforsyning

GMO kan ikke løse verdens
sultproblemer – oppmerksomheten
trekkes bare vekk fra de virkelige
årsakene

Løftene er store, men virkeligheten er negativ	

”GMO og ikke-GMO er stort sett det samme, men GMO
representerer forbedring”, gjentas ofte. En fersk undersøkelse fra
GenØk i Tromsø, viser at det motsatte er tilfelle: GMO og ikkeGMO er vesensforskjellige,. Sprøytemiddel hoper seg opp i
”Roundup Ready” GMO soyabønner, ikke i økologiske og
konvensjonelt dyrkede bønner. Næringsinnholdet varierer
dessuten med dyrkingsmåten, der den økologiske kommer best ut.

!

En sammenstilling av alle forskningsresultater
viser også tvilsom verdi ved GMO	

GMO Myths and Truths Report er en 123 siders gjennomgang av
den forskningen som er utfort på GMO. Oversikten viser at, sett
under ett, holder ikke GMO det som loves.
PRESSEMELDINGER OG INFO OM GMO MAT OG FÔR
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Enhver har Ret til et Milieu
som sikrer Sundhed og til en
Natur hvis Produktions-ævne
og Mangfold bevares. Naturens
Ressourcer skulle disponeres
ud fra en lang-sigtig og alsidig
Betragtning, der ivaretager
denne Ret ogsaa for Efterslægten. For at ivaretage deres
Ret i Henhold til foregaaende
Led, ere Borgerne berettigede
til Kundskab om Naturmilieuets Tilstand og om
Virkningerne af planlagte og
iværksatte Indgreb i Naturen.
Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennemføre disse Grundsætninger.	


Referanser, artikler
og underskriftsaksjon	
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Uavhengige vitenskapelige
rapporter	

GMO MYTHS AND TRUTHS
REPORT
http://earthopensource.org/index.php/
reports/gmo-myths-and-truths
30 Years of genetically engineered
plants - Consequences of
commercial growing in the US
http://www.testbiotech.org/en/node/
765
Genetically engineered maize 1507:
Industry and EFSA disguise true
content of Bt toxin in the plants
https://www.testbiotech.org/en/node/
1017
GM Soy: Sustainable? Responsible?
http://earthopensource.org/index.php/
reports/gm-soy-sustainable-responsible
Compositional differences in
soybeans on the market:
Glyphosate accumulates in
Roundup Ready GM soybeans
http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0308814613019201
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
24491722

Reduced fitness of Daphnia magna
fed a Bt-transgenic maize variety
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
18347840

Artikler og intervjuer	

Genmodifisert soya: Tømmer
landsbygda i Argentina for folk
http://www.apollon.uio.no/artikler/
2013/4_genmodifisert_soya.html

En animasjon om EFSA og mulige
interessekonfliker
http://vimeo.com/33337236
GMO OMG – is this the end of real
food?
http://vimeo.com/33337236

Bøker	


Professor i økologi og utviklingsbiologi. John Vandermeer
ved universitetet i Michigan : "Genetisk modifisering er
basert på en dramatisk ufullstendig kunnskap om
genomet. Den er hovedsakelig basert på en tidlig naiv
forståelse om at genomet produserer DNA, som produserer
RNA-biter, og så er det slutt på historien. Men vi vet at
det er et enormt antall komplikasjoner som kan finne sted
i denne grunnframstillingen. Molekylærbiologien har nå
kommet til et punkt der en forstår at genomet er som et
komplisert økosystem. Å gjøre bare en liten ting som å
sette en DNA-bit inn i et stort genome, og så forvente
framkomst av bare det ene proteinet du planlegger, og ikke
noe annet – dette er med all sannsynlighet ikke mulig,"
Professor John Vandermeer challenges
environmentalist Mark Lynas on GMOs
http://www.foodfirst.org/en/GMO
+uproar+in+EU
Former Pro-GMO Scientist Speaks
Out On The Real Dangers of
Genetically Engineered Food
http://gmosummit.org/former-pro-gmoscientist/
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Filmer	


Biosafety First
http://genok.no/biosikkerhet/biosafetyfirst/

Altered Genes, Twisted Truth:
How the Venture to Genetically
Engineer Our Food Has Subverted
Science, Corrupted Government, and
Systematically Deceived the Public
http://www.amazon.co.uk/AlteredGenes-Twisted-Truth-Systematically/
dp/0985616903/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1396022317&sr=8-1&ke
ywords=altered+genes+twisted+truth
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Underskriftsaksjon 	

MILJØ STOPPER IKKE VED
NORGES GRENSER –
http://www.opprop.net/
grunnloven_mot_monsanto

!
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