ĢMO brīvo zonu veidošana Latvijā

Kartē redzams, cik novados (zaļi iekrāsots) jau ir uzsākta diskusija par ĢM kultūraugu
audzēšanas aizliegumu.

Latvijā
pašvaldības
turpina
organizēt
sabiedriskās
apspriešanas, lai savu novadu
pasludinātu par no ĢMO brīvu
teritoriju. Šādi jau ir rīkojušies 50
no
109
Latvijas
novadiem:
Aizputes,
Aknīstes,
Alojas,
Alūksnes, Apes, Balvu, Cēsu,
Dundagas, Durbes, Grobiņas,
Iecavas, Ikšķiles, Jaunpiebalgas,
Jēkabpils, Kokneses, Krāslavas,
Krimuldas,
Kuldīgas,
Līvānu,
Lubānas,
Mālpils,
Mārupes,
Naukšēnu,
Neretas,
Nīcas,
Ozolnieku, Pārgaujas, Pāvilostas,
Priekules,
Priekuļu,
Raunas,
Riebiņu,
Ropažu,
Rucavas,

Rundāles, Salas, Saldus, Sējas, Skrundas, Smiltenes, Tukuma, Vaiņodes, Valkas, Valmieras, Varakļānu, Vārkavas,
Vecpiebalgas, Vecumnieku, Viesītes un Viļakas novads.Lielākā daļa novadu ĢM kultūraugu audzēšanu aizliedz uz
pieciem gadiem, kas ir mazākais likumā atļautais termiņš, daži – uz nenoteiktu laiku, bet Viesīte – uz 20 gadiem.

Par ĢMO Latvijas plašsaziņas līdzekļos
22. janvārī LNT ziņās bija sižets par no ĢM brīvu novadu pasludināšanu un diskusijām Vecumniekos. To var redzēt
http://www.tvnet.lv/online_tv/1499, raidījuma 13.50 minūtē.
Sižets un skatītāju balsojums par šo tēmu bija arī TV3 raidījumā “Bez tabu” 27. janvārī.
http://www.tv3.lv/content/view/7663/85/
Mairita Blūma (LBLOA) un Jānis Ulme (“Zemes draugi”) par ĢMO runāja Latvijas radio raidījumā “Zināmais
nezināmajā”, sākot ar 28. minūti. mms://ierw.latvijasradio.lv/pppy?20100129A140500150000
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Pārtika un marķēšana
Februāra sākumā Briselē notika Eiropas no ĢMO brīvo reģionu
sadarbības tīkla trešā konference. Tajā secināts: ir likvidēts
nemodificētās sojas trūkums; Brazīlijā un ASV vairs nepalielinās
zemes platība, kurā audzē ĢM augus; Indijā aizliegts audzēt ĢM soju;
vairākās ES valstīs izdoti marķēšanas noteiktumi gaļas un piena
produktiem, kas iegūti no dzīvniekiem, kuri nav ēdināti ar ĢM barību;
daudzviet lopkopji mēģina samazināt atkarību no importētajām augu
valsts olbaltumvielām un saimniekot ilgtspējīgāk.

Lietuvas Seimā Liberāļu kustības frakcijas deputāts Ģedimins Navaitis (Gediminas Navaitis) 1. februārī iesniedza
Ģenētiski modificētu organismu likuma grozījumu projektu, apgalvojot: "Mums jāuztur pasaulē "zaļas Lietuvas" tēls.
Šāds lēmums būtu izdevīgs biznesam, veicinātu tūrismu un pārtikas preču eksportu."
Likumprojektā prasīts sabiedriskas ēdināšanas iestāžu ēdienkartēs marķēt ēdienus, kuros izmantoti GM produkti, kā
arī aizliegt ĢMO izlaist vidē, piemēram, audzēt atklātā laukā.
Jauno iniciatīvu atbalsta lielākais restorānu un kafejnīcu tīkls “Čili”, kura direktors Daiņus Kalina (Dainius Kalina)
apgalvo, ka viņu ēdiens nesaturot ĢM sastāvdaļas.Pēc Vides ministrijas pasūtījuma 2009. gadā tika veikts pētījums
par ĢMO sociālo un ekonomisko ietekmi Lietuvā (bch.cbd.int/database/attachment/?id=10316).
Produkti ar ĢM sastāvdaļām (augu eļļa, margarīns un augu tauku maisījumi, majonēze, saldumi, pārtikas piedevas,
grauzdiņi) maksā apmēram par trešdaļu lētāk nekā tradicionālie produkti, piem., ĢM eļļa vidēji maksā par 37,7 %
mazāk. Aptuveni puse Lietuvas iedzīvotāju ĢMO vērtē negatīvi.
2009. gada martā publicētā sabiedrības aptaujā 51 % respondentu atbildēja, ka nezinot, vai pērk ĢM pārtikas
produktus, bet 28 % apgalvoja, ka šādus produktus nepērkot. 39 % ĢM pārtikas pircēju tos izvēlējās zemākas
cenas, bet 22 % – ziņkāres dēļ, savukārt 31 % pircēju tikai mājās ievēroja, ko iegādājušies. Tāpēc daļa iedzīvotāju
domā, ka veikalos ĢM produktus būtu jānovieto atsevišķos plauktos, citi gribētu labāk redzamu informāciju uz
etiķetes un lielākus burtus.
Vides ministrijas Dabas aizsardzības departamenta direktors Laimutis Budris (Laimutis Budrys) apgalvo, ka Eiropas
Komisija esot noliedzoši atbildējusi uz ministrijas jautājumu, vai ĢM produktus drīkst likt atsevišķos plauktos un
iezīmēt ar lielākiem burtiem.
Baltkrievijā, kur 2010. gads pasludināts par kvalitātes gadu, tiks pastiprināti kontrolēti ĢM produkti. Tagad
informācija par ĢM sastāvdaļām uz etiķetes būs jānorāda ar lieliem burtiem un redzamā vietā, lai to varētu izlasīt
katrs patērētājs.
Tirdzniecības ministrijas interneta vietnē veidos ĢM produktu pārdevēju reģistru.
2009. gada maijā Ukrainā tikа pieņemti noteikumi, ka uz to pārtikas produktu, kuros ir vairāk nekā 0,9 % ĢM
sastāvdaļu, etiķetēm un cenu zīmēm ir jābūt uzrakstam “Ar ĢMO”. Jānorāda arī ĢMO procentuālais daudzums
produktā. Taču ar noteikumu ieviešanu diez kā nesokas, jo patērētāji neesot gatavi pirkt modificētos produktus.
Goršeņina institūta pētījumi liecina: 61,2 % aptaujāto cilvēku apgalvo, ka nekad nepirkšot marķētus ĢM produktus.
Oktobrī un novembrī inspektori pārbaudīja 120 paraugus un deviņos, galvenokārt maltajā gaļā, sojas kotletēs un
pelmeņos, atklāja ĢM sastāvdaļas.
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Jāpiebilst, ka teorētiski Ukrainā atļauts izmantot tikai reģistrētus ĢMO, bet valsts reģistra tur vēl joprojām nav.
Укрметртестстандарт vadītājs Vladimirs Semjonovičs lēš, ka vēl pirms diviem gadiem ĢMO bija 30 – 40 %
pārtikas produktu sastāvā, bet nu esot ne vairāk kā 10 procentu modificētu produktu.
Līdz šim brīvprātīgi drīkstēja ar uzrakstu “Bez ĢMO” marķēt produktus, kuros ir mazāk nekā 0,1 % ĢM sastāvdaļu,
un to izmantoja arī, piem., sāls ražotāji.
17. decembrī Ukrainas parlaments pieņēma jaunu likumu, kas paredz nemodificētus produktus marķēt obligāti, bet
pret to iebilda juristi, apgalvojot, ka tas ir pretrunā ar PTO normām.
Pagājušā gada nogalē Ukrainas parlamentā reģistrēti divi likumprojekti.
Vienā paredzēts ĢMO atļaut izmantot tikai eksporta produktu ražošanā. Ukrainas teritorijā drīkstētu ievest tikai
zinātniskiem pētījumiem paredzētus ĢMO.
Otrā paredzēts Ukrainu pasludināt par brīvu no ĢMO, aizliedzot arī ĢM produkcijas ražošanu.
Krievijā atļauts izmantot pārtikā jau ceturto ĢM sojas šķirni: Monsanto MON89788, kas ir izturīga pret herbicīdiem.
Līdz tam Krievijā pārtikā drīkstēja izmantot 16 ģenētiski modificētu augu šķirnes: soju, kukurūzu, rīsus, kartupeļus
un cukurbietes.Krievijas parlamentā 26. janvārī iesniedza likumprojektu, kas paredz marķēt visus ĢMO saturošos
produktus. Līdz šim jāmarķē tikai tie, kuros ĢMO saturs pārsniedz 0,9 %. Pēc jaunajiem noteikumiem uzrakstam
būtu jāaizņem vismaz piekto daļu no reklāmai atvēlētās iepakojuma platības.
Pēterburgas domnieki vēlas panākt, lai ar ĢM ēdienu nebarotu bērnus un pusaudžus. To pašu grib valsts domes
deputāts no frakcijas “Taisnīga Krievija” A. Beļakovs, kas ierosinājis aizliegt ĢMO izmantošanu bērnu pārtikā.
Bulgārijas iedzīvotāji protestēja pret ierosinātajām
izmaiņām
Likumā
par
ģenētiski
modificētiem
organismiem. Īpaši aktīvi iebilda māmiņu portāla BG
Мамма dalībnieces, kuras uztrauc arī tas, ka jau tagad
netiek ievēroti ĢM pārtikas produktu marķēšanas
noteikumi.
Labojumi,
kurus
parlaments
pirmajā
lasījumā
apstiprināja, atļautu audzēt līdz šim aizliegto ĢM
tabaku, vīnogas, kokvilnu, eļļas rozes, kviešus un
dārzeņus un samazinātu atļauto minimālo attālumu no
aizsargājamajām teritorijām.
Foto: Anelia Nikolova
Pret labojumiem iebilst ne tikai vides organizācijas, bet
arī EuroToques, Eiropas šefpavāru asociācijas vietējā nodaļa, un opozīcijas partijas.
Lauksaimniecības un pārtikas ministra vietnieks Preslavs Borisovs esot izteicies šādi: "Es arī negribu, lai mani bērni
ēstu ģenētiski modificētu pārtiku, taču nedomāju, ka tas ir iemesls, lai šo pārtiku apturētu."
Vides ministre Nona Karadjova 5. februārī paziņoja, ka valstī uz pieciem gadiem varētu ieviest ĢMO moratoriju, tā
meklējot kompromisu starp sabiedrības noraidošo nostāju un ES prasībām. Parlamenta Vides un ūdens komiteja
11. februārī apstiprināja moratoriju, tagad tas vēl jāpieņem pārējiem deputātiem.
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Indija un ĢM baklažāni
Indijas Mocekļu dienā, tas ir, 30. janvārī vairāk
nekā simttūkstoš indiešu badojās un dedzināja
sveces, jo negribēja zaudēt grūti izcīnīto
neatkarību, ko apdraud lielās starptautiskās
agrobiznesa kompānijas un ģenētiski modificētas
sēklas. Īpaši viņus uztrauca tas, ka 2009. g.
oktobrī ĢMO komiteja atzina par drošu baklažānu,
kurš izstrādā Bt pesticīdu.
Indija ir šī auga dzimtene, tur audzē 2000
baklažāna šķirnes, ko ēd ikdienā un arī svaigā
veidā, tāpēc papildu toksīnu parādīšanās dārzenī
ir īpaši bīstama. Baklažāns varētu arī sajaukties ar
tradicionālajām šķirnēm, un tās izzustu.
Indijā jau gadiem ilgi nav ieviesta ĢM pārtikas
marķēšanas sistēma. Tur nav pietiekami daudz
Foto: http://aidindia.org/main/content/view/1208/446/
laboratoriju,
lai
veiktu
ĢM
piesārņojuma
monitoringu, un tam arī trūkst līdzekļu. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem nebūtu iespējams izvēlēties, vai viņi vēlas ēst
ĢM baklažānus.
9. februārī vides ministrs Džairams Ramešs (Jairam Ramesh) paziņoja, ka neatļaus Bt baklažāna izplatīšanu tirgū.
Ramešs apgalvoja, ka zinātnieku vidū nav vienprātības, vai šis augs nerada briesmas videi un veselībai, ka nav
saņemtas atbildes uz nopietniem jautājumiem un ka viņam jāieklausās sabiedrības viedoklī.
Pret atļaujas izsniegšanu nostājās daudzas sabiedrības grupas. Pirms tam Bt baklažānu bija noraidījuši 13 no 29
Indijas štatiem, kam pašiem ir tiesības atļaut vai aizliegt audzēt ĢM kultūras.
Bijušais Monsanto Indijas rīkotājdirektors Tiruvadi Džagadisans (Tiruvadi Jagadisan), kas gandrīz 20 gadu strādāja
šai kompānijā, arī iestājās pret modificētajiem baklažāniem un apgalvoja, ka Monsanto 80. gados esot valdībai
iesniedzis viltotus datus, lai saņemtu atļauju izplatīt herbicīdus Indijas tirgū.Biotehnologi draud, ka ĢM baklažāns
var nelegāli iekļūt Indijas tirgū, ja valdība to noraidīs vai kavēsies ar tā apstiprināšanu.
"Ir vairāki gadījumi, kad ģenētiski modificētas kultūras, kam tiek veikti lauka izmēģinājumi vai ko izmēģina
laboratorijās, ir atradušas ceļu uz zemnieku laukiem vēl pirms oficiālas apstiprināšanas un komercializēšanas.
Indijas varas iestādēm jāatļauj ĢM baklažāna izmantošana komerciālos mērķos, pirms tas nelegāli nokļūst fermās
un tirgos," apgalvoja Šantu Šantarams (Shanthu Shantharam), bijušais ASV Lauksaimniecības departamenta ĢM
augu regulators.
Ziemeļgudžaratā un Maharaštrā zemnieki sūdzas, ka Maharashtra Hybrid Seed Company (Mahyco) dažiem ir
“izmēģināšanai” nelegāli sagādājusi Bt baklažāna sēklas.Indijā arī turpinās zemnieku pašnāvības. Viņi vairs neredz
izeju, jo ĢM kokvilna, kuras audzēšanā ieguldīti lieli līdzekļi, sausā laika dēļ nav devusi ražu.
Kāds Bt kokvilnas audzētājs stāstīja: “Sēklu kompānijas mūs piekrāpa. Raža nebija pat ne uz pusi tāda, kā tās
solīja. Un izdevumi bija tik lieli, ka mēs iekritām dziļos parādos. Esam dzirdējuši, ka valdība tagad plānojot Bt
baklažāna audzēšanu tirgum. Bet mēs negribam vairs neviena Bt auga sēklas.”
Gadā
vidēji
pašnāvību
izdara
17
513
indiešu
zemnieki.
Par
to
rakstīts
http://www.i
sis.org.uk/farmersSuicidesBtCottonIndia.php.
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Dzīvniekiem, kas ēdināti ar ĢM barību, ir statistiski
nozīmīgas fizioloģiskas izmaiņas, un dzīvnieku
izcelsmes produktos atrodamas ĢM augu DNS un
olbaltumvielas. Tā secināts Jaunzēlandes zinātnieka
veiktajā zinātniskās literatūras analīzē, kas pieejama
http://bit.ly/4HcJuJ. Turklāt ir pārliecinoši pierādījumi,
ka dzīvniekiem, kas ēdināti ar ĢM barību, var būt
īpatna vielmaiņas, fizioloģiska vai imunoloģiska
reakcija.

Foto: illuminating9_11

Biotehnoloģijas kompānijas apgalvo: audzējot ĢM
kultūras, samazinās nepieciešamība apart laukus.
Arot no augsnes izdalās CO2. Monsanto pūlas
panākt, lai ĢM kultūru audzēšanu atzītu par klimata
pārmaiņu pasākumu, kas jāveicina un jāsubsidē.
Jauns
zinātnisko
pētījumu
pārskats
(http://www.ucsusa.org/assets/documents/food_and_a
griculture/agcarbonsequestfactsheet.pdf)
liecina,
ka neartās platībās vairāk oglekļa tiek piesaistīts

augsnes virskārtā, bet apartās – dziļākos slāņos, un kopumā aršana nepalielina oglekļa izdalīšanos.
Visvairāk oglekļa augsnē piesaista bioloģiskā lauksaimniecībā. Tā secināts arī jaunajā ANO Pārtikas un
lauksaimniecības organizācijas publikācijā ”Bioloģiskā lauksaimniecība un oglekļa ģeoloģiskā piesaiste”, kas
atrodama ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/ak998e/ak998e00.pdf.
Roberts Kremers (Robert Kremer), mikrobiologs no ASV Lauksaimniecības departamenta (LD) un Misuri
Universitātes, apgalvo, ka LD nevēloties izpaust glifosāta (raundapa aktīvā sastāvdaļa) negatīvo ietekmi. 2009. g.
žurnālā European Journal of Agronomy publicētie pētījumi (http://bit.ly/aw3J6F) liecina, ka glifosāts:
veicina sojas un kukurūzas pēkšņās nāves sindromu;
toksiski iedarbojas uz mikroorganismiem;
var tos stimulēt kolonizēt augu sakņu sistēmas;
aptur mangāna apriti;
var saindēt gumiņbaktērijas, kas piesaista slāpekli;
palielina inficēšanos ar Fusarium sēnīti, kas ražo cilvēkiem un dzīvniekiem bīstamus mikotoksīnus;
var ilgstoši saglabāties augsnē un piesārņot pazemes ūdeņus; veicina rezistentu nezāļu rašanos;
veicina patogēnu izplatību augsnē.
ĢM kokvilna ASV kļūst nevērtīga, jo nezāles attīsta izturību pret herbicīdu glifosātu. Valsts dienvidos nezāles
izaug tik lielas, ka zemniekiem lūst lauksaimniecības tehnika un kapļi, ar kuriem viņi mēģina attīrīt laukus. Tas
redzams šajā video: http://abcnews.go.com/Video/playerIndex?id=8767877.
Decembrī publicētā pētījumā atklāts, ka nezāles ir evolucionējušas un 5 – 160 reizes palielinājušas to gēnu skaitu,
kas ražo glifosātu izturīgu proteīnu. Austrālijā bija zināmi jau divi citi veidi, kā nezāles kļūst rezistentas pret
glifosātu: samazinot tā cirkulāciju augā un nedaudz pārveidojot dabisko proteīnu (uz kuru iedarbojas šis herbicīds),
lai tas mazāk ciestu no indes. http://www.pnas.org/content/early/2009/12/10/0906649107.full.pdf+html
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Pentagons vairs nevēlas paļauties uz evolūcijas nejaušībām. Tā budžetā ir paredzēta nauda, lai radītu sintētiskus
organismus. Tie dzīvotu mūžīgi, tomēr vajadzības gadījumā tos varētu nogalināt ar ģenētisku slēdzi, raksta Wired
(http://bit.ly/blcXB8). Šiem radījumiem būtu iekodēta lojalitāte, lai tie nevarētu strādāt ienaidnieka labā.

Biotehnoloģijas industrijas un to regulējošo iestāžu draudzīgās
attiecības
Eiropas Pārtikas drošības iestādes (EFSA) ĢMO
grupas bijusī vadītāja Sūzija Renkensa (Suzy
Renckens) 2008. g. maijā pārgāja darbā uz
biotehnoloģijas kompāniju Syngenta. Viņas jaunajos
darba pienākumos bija paredzēts lobēt EFSA, lai tā
izsniegtu Syngenta’i ĢM augu izplatīšanas atļaujas.
EFSAi pret to nebija nekādu iebildumu, un sabiedrību
informēja tikai Vācijas organizācija Testbiotech 2009.
gada beigās.
Vairākas sabiedriskās organizācijas pieprasa rūpīgi
izmeklēt notikušo un mudina Eiropas Komisiju
nekavējoties rīkoties, lai EFSAs darbību tik viegli
nevarētu ietekmēt firmas, kuras tai jākontrolē.

Foto: www.epha.org

Bijušais Monsanto pārstāvis Moriss Molonejs (Maurice
Moloney)
iecelts
par
Lielbritānijas
lielākās
lauksaimniecisko pētījumu organizācijas Rothamsted
Research ģenerāldirektoru. Molonejs izstrādāja pirmos
ģenētiski modificētos rapšus un pēc tam ieņēma
atbildīgu amatu kompānijā SemBioSys Genetics Inc.,
kas ģenētiski pārveidoja augus, lai tie izstrādātu
medicīniskas substances, piemēram, insulīnu. Jaunajā
postenī viņš ir iecerējis turpināt ĢM augu izstrādi,
nepievēršot uzmanību gēnu inženierijas kritikai, kas
nepamatojas racionālā dabas uztverē.

ASV Pārtikas un zāļu administrācija (FDA) jaunā amatā iecēlusi Maiklu Teiloru (Michael Taylor), kas trīs reizes
pārgājis darbā no valdības uz industriju, tostarp Monsanto, un atpakaļ. Deviņdesmito gadu sākumā, kad Teilors
atbildēja par FDA politiku, tā atļāva lietot ĢM augus un ĢM liellopu augšanas hormonu, neprasot marķēt tos
saturošus pārtikas produktus.Bijušais Union Carbide, Monsanto un vēl dažu agroķimikāliju un biotehnoloģijas firmu
pārstāvis Sems Draidens (Sam Dryden) nu ir Geitsu fonda (Gates Foundation) lauksaimniecības attīstības
direktors.

