Berliinin julistus gmo-vapaiden alueiden ja Euroopan biodiversiteetin puolesta
Meidän maamme, tulevaisuutemme ja Eurooppamme
Euroopan alueilla on oikeus määrätä itse, miten ne harjoittavat maataloutta, syövät, tuottavat ja myyvät ruokaansa,
suojelevat ympäristöään ja maisemiaan, kulttuuriaan ja perinteitään, siemeniään, maaseutunsa kehitysmahdollisuuksia
ja taloudellista tulevaisuuttaan. Tähän sisältyy myös oikeus päättää muuntogeenisten kasvien ja eläinten käytöstä
maataloudessa ja ekosysteemeissä kullakin alueella.
Meidän mahdollisuutemme valita
Jokaisen ihmisen perusoikeuksiin kuuluu mahdollisuus valita, mitä syö. Viljelyaineiston käyttöä koskevia valintoja ei
voida tehdä yhteisessä ympäristössä toisista riippumatta, sillä ne vaikuttavat kaikkiin ihmisiin, jotka jakavat nämä yhteiset
hyödykkeet. Muuntogeenisten organismien (gmo) käyttöön liittyviä ja yhteistä ympäristöämme muovaavia ratkaisuja ei
voida jättää yksittäisille maanviljelijöille, byrokraateille tai yrityksille, vaan niistä on päätettävä demokraattisesti kullakin
alueella. Toisinaan tehdyt päätökset osoittautuvat vääriksi, ja silloin niiden olisi oltava muutettavissa tai kumottavissa.
Meidän siemenemme
Eri alueita leimaavat ainutlaatuiset maut ja perinteet nojaavat paikalliseen siemenlaatujen, perinteisten lajikkeiden ja
niiden luonnonvaraisten sukulaiskasvien runsauteen, ja sama koskee siemenjalostusta ja siihen liittyviä innovaatioita.
Alueellisen maatalouspolitiikan tärkeisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin kuuluu vaalia maatiaiskasveja ja paikallisiin oloihin
sopeutuneita lajikkeita, edistää niiden jalostusta ja suojelua sekä turvata tilojen oman siementuotannon asema. Kun kyse
on lisääntymiskykyisistä siemenistä, minkäänlaisia merkitsemisvelvoitteesta vapauttavia gm-saastunnan kynnysarvoja ei
voida hyväksyä sen paremmin tavanomaisissa, luonnonmukaisissa kuin perinteisissäkään lajikkeissa.
Meidän maataloutemme monimuotoisuus
Maatalous on tärkeä osa Euroopan alueiden elämäntapaa. Sosioekonomiset ja kulttuuriset vaikutukset on otettava
huomioon tuotaessa markkinoille gm-organismien tapaisia uusia maataloustekniikoita. Useimmat Euroopan alueet ovat
nostaneet kestävän ja luonnonmukaisen maatalouden ja alueelliset markkinat etusijalle maaseutunsa kehittämisessä.
Siellä missä ei voida taata, että oikeus harjoittaa maataloutta ilman gm-organismeja ja kohtuuttomia muutoksia
paikallisiin maatalouskäytäntöihin säilyy, gm-organismien käyttöönotto olisi estettävä.
Meidän luontomme monimuotoisuus
Eurooppalaisen ympäristön ja maiseman yleispiirteet suojelualueineen kaikkineen ovat muovautuneet nykyiselleen
vuosituhansia jatkuneen maanviljelyn seurauksena. Tämä valtavan rikas maisemien, ekosysteemien ja lajien kirjo on
yhteinen perintömme, jota on myös suojeltava yhdessä. Yksi tärkeä suojelutavoite on biologisen monimuotoisuutemme
suojaaminen gm-lajikkeiden leviämiseltä ja introgressiolta.
Meidän turvallisuutemme ja varotoimemme
Tiede voi erehtyä, mutta gm-organismeja ei voi helposti vetää takaisin, jos vahingollisia vaikutuksia ilmenee. Alueilla on
näin ollen oikeus noudattaa varovaisuusperiaatetta suhteessa gm-organismien levittämiseen.
Meidän ruokasuvereniteettimme ja tuotemerkintämme
Useimmat eurooppalaiset eivät tahdo gm-ruokaa. Tähän kysyntään vastaaminen on osa kunkin alueen
ruokasuvereniteettia ja tärkeä taloudellinen mahdollisuus. Aluehallinnon on pystyttävä takaamaan, että laatumerkkejä,
puhtausvaatimuksia, luomutuotantoa ja alkuperämerkintöjä voidaan ylläpitää kilpailukykyisin kustannuksin. Sama koskee
myös gmo-vapaan rehun saatavuutta.
Meidän rinnakkaiselomme
Useimmissa tapauksissa ja useimpien lajien kohdalla muuntogeenisen ja ei-muuntogeenisen tuotannon rinnakkaiselo on
ajatuksena yhtä mahdoton kuin tila, jossa on hiljaista ja meluisaa yhtä aikaa. Paikallisia lajikkeita ja niiden
luonnonvaraisia sukulaiskasveja on suojeltava tiukimpien mahdollisten normien mukaisesti. Arviot ja päätökset
tarvittavan suojelun tasosta ja rinnakkaiselon ehdoista, sen kustannukset mukaan lukien, on tehtävä alueellisesti ja
paikallisesti. Rinnakkaiselon on toteuduttava naapuri- tai liikesuhteessa olevien kannalta oikeudenmukaisella ja
kestävällä tavalla, eikä se saa muuttaa väkivalloin näiden perinteisiä toimintatapoja ja tulevia kehitysmahdollisuuksia.
Meidän Eurooppamme
Euroopan identiteettiä muovaa sen alueiden monipuolinen kirjo. Globaalitalouden oloissa tarvitsemme yhteisiä
eurooppalaisia normeja säätelemään elintarviketurvallisuutta, läpinäkyvyyttä, vastuukysymyksiä, ympäristön- ja
luonnonsuojelua ja markkinoille pääsyä. Ne olisi laadittava siten, etteivät ne rajoita vaan edistävät Euroopan kansalaisten
alueellista ja paikallista itsemääräämisoikeutta. Lupaamme puolustaa näitä oikeuksia ja velvollisuuksia ja alueidemme
arvokkaita erityispiirteitä kautta Euroopan.
Berliini, 23. tammikuuta 2005
Julistuksen antoivat Berliinin gmo-vapaita alueita, biodiversiteettiä ja maaseudun kehittämistä käsittelevään konferenssiin
osallistuneet 190 edustajaa 28 Euroopan maan alueilta.

