∆ιακήρυξη του Βερολίνου για τις περιοχές χωρίς ΓΤΟ και τη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη

Η ΓΗ ΜΑΣ, ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ, Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΣ
Οι περιφέρειες της Ευρώπης έχουν το δικαίωµα να προσδιορίζουν (ορίζουν) το δικό τους τρόπο καλλιέργειας, της διατροφής τους, της
παραγωγής και πώλησης των τροφίµων και της προστασίας του περιβάλλοντος και των τοπίων, της πολιτιστικής τους κληρονοµιάς,
των σπόρων τους, της αγροτικής τους ανάπτυξης και του οικονοµικού τους µέλλοντος. Σε αυτό συµπεριλαµβάνεται το δικαίωµα να
αποφασίζουν για τη χρήση γενετικά τροποποιηµένων φυτών και µεταλλαγµένων ζώων στη γεωργία και στα οικοσυστήµατα.
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ
Έχοµε όλοι µερίδιο, στο θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα να επιλέγοµε αυτό που τρώµε. Οι επιλογές για τη χρήση γενετικού υλικού σε
ένα περιβάλλον το οποίο είναι κοινό για όλους, δεν µπορεί να γίνονται σε ατοµική βάση καθότι επηρεάζουν όλους τους ανθρώπους
που µοιράζονται αυτό το περιβάλλον.
Οι αποφάσεις σχετικά µε τη χρήση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών και τη µορφή των τοπίων µας, θα πρέπει να λαµβάνονται µε
δηµοκρατικό τρόπο στις περιφέρειες και όχι να επιβάλλονται από τους γαιοκτήµονες, τους γραφειοκράτες ή τις εταιρείες. Επειδή
ενέχεται η πιθανότητα αυτές οι αποφάσεις να περιέχουν λάθη, πρέπει να είναι επιδεκτικές αλλαγών.
Ο ΣΠΟΡΟΣ ΜΑΣ
Οι τοπικές ποικιλίες σπόρων και τα παραδοσιακά είδη αποτελούν πηγή µιας µοναδικής γευστικής σύνθεσης για κάθε περιφέρεια και
την πολιτιστική κληρονοµιά της περιφέρειας και αποτελούν τη βάση για περαιτέρω ανανέωση και ανάπτυξη του σπόρου. Αποτελεί
σηµαντικό καθήκον και δικαίωµα στην χάραξη περιφερειακής αγροτικής πολιτικής να ενθαρρύνεται η διατήρηση των αυτοφυών και
εγκλιµατισµένων τοπικών ποικιλιών και η ακεραιότητα των σπόρων. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των σπόρων, δεν υπάρχει
φόβος για επιµόλυνση των συµβατικών, παραδοσιακών, οικολογικών ειδών από µη επισηµασµένα είδη.
ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Η γεωργία, αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι του τοπικού τρόπου ζωής. Όταν εισάγοµε νέες τεχνολογίες όπως οι ΓΤΟ, πρέπει να
λαµβάνονται υπόψιν οι κοινωνικοοικονοµικές και πολιτιστικές επιπτώσεις που επιφέρει η εισαγωγή αυτών των τεχνολογιών. Οι
περισσότερες Ευρωπαικές περιφέρειες έχουν προωθήσει και εφαρµόσει την οικολογική γεωργία και το marketing , προσαρµοσµένο
στις ανάγκες τους για ανάπτυξη. Εκεί όπου δεν µπορούµε να διασφαλίσοµε το δικαίωµα στις οικολογικές καλλιέργειες και στις
παραδοσιακές πρακτικές που εφαρµόζονται στην γεωργία, η εισαγωγή ΓΤΟ πρέπει να αποφεύγεται.
Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Η µορφή που έχει το περιβάλλον της Ευρώπης και τα τοπία της, συµπεριλαµβανοµένων των προστατευόµενων περιοχών, είναι
αποτέλεσµα χιλιάδων χρόνων καλλιέργειας από τον άνθρωπο. Η Ευρώπη διαθέτει ένα τεράστιο πλούτο που αποτελείται από διάφορα
τοπία, οικοσυστήµατα και είδη, τα οποία πρέπει να προστατευτούν από εκείνους που προσπαθούν να σφετεριστούν αυτή την κοινή
κληρονοµιά. Η διαφύλαξη της βιοποικιλότητας από επιµόλυνση µε γενετικά τροποποιηµένες ποικιλίες, είναι ένας στόχος για τη
διαφύλαξη των ειδών.
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Υπάρχει το ενδεχόµενο η επιστήµη να έχει κάνει λάθος όσον αφορά τους ΓΤΟ, αλλά είναι γεγονός ότι δεν µπορούν να ανακληθούν οι
επιπτώσεις τους. Έτσι, οι περιφέρειες έχουν το δικαίωµα να ακολουθούν την αρχή της προφύλαξης για την απελευθέρωση ΓΤΟ στο
περιβάλλον.
Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΝΣΗ
Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δε θέλουν τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα. Αυτή η προσταγή, είναι µέρος του δικαιώµατος κάθε
περιφέρειας για απόλυτο έλεγχο επί της τροφής και αποτελεί παράλληλα µια σηµαντική οικονοµική ευκαιρία. Οι τοπικές αρχές πρέπει
να είναι ικανές να προστατέψουν τις ετικέτες ποιότητας, τις προδιαγραφές γνησιότητας(σήµα κατατεθέν) και την οικολογική παραγωγή
, σε ανταγωνιστικές τιµές. Όλα αυτά ισχύουν και για τα τρόφιµα που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση.
Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ
Σε πολλές περιπτώσεις και για ορισµένα είδη, δεν υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα συνύπαρξης της οικολογικής γεωργίας µε αυτή που
χρησιµοποιεί γενετικά τροποποιηµένους σπόρους, όπως δεν υπάρχει πιθανότητα συνύπαρξης σιωπής και θορύβου µέσα στο ίδιο
δωµάτιο. Οι υψηλότερες προδιαγραφές προστασίας, πρέπει να τεθούν για τις τοπικές καλλιέργειες και για τα µη καλλιεργηµένα είδη.
Οι αποφάσεις για το βαθµό προστασίας, οι προδιαγραφές για τη συνύπαρξη και η οικονοµική αποτίµηση αυτών, πρέπει να
λαµβάνονται τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο περιφέρειας.
Μεταξύ των γειτόνων και των οικονοµικών εταίρων, πρέπει να επικρατεί δίκαιη και αειφόρος ανάπτυξη. ∆εν πρέπει να εξωθούνται
πέραν των παραδοσιακών πρακτικών και της µελλοντικής ανάπτυξης.
Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΣ
Οι διαφορές µεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης, προσδιορίζουν την ταυτότητά της. Σε µια αγκόσµια οικονοµία είναι απαραίτητο να
ορίσοµε κοινές Ευρωπαικές προδιαγραφές για την ασφάλεια των τροφίµων, τη διαφάνεια, την απονοµή των ευθυνών, την
περιβαλλοντική προστασία και την είσοδο στην αγορά. Θα πρέπει να είναι σχεδιασµένες µε τέτοιο τρόπο που να µην καταπιέζουν τον
τοπικό και την περιφερειακό αυτοπροσδιορισµό στην Ευρώπη. Θα υπερασπιστούµε αυτά τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα και τις
οµορφιές και τις χαρές των περιφερειών µας στην Ευρώπη.
Βερολίνο, 23 Ιανουαρίου 2005
Οι 190 σύνεδροι του συνεδρίου του Βερολίνου για τις περιοχές χωρίς ΓΤΟ, τη βιοποικιλότητα και την αγροτική ανάπτυξη σε 28 χώρες
της Ευρώπης.

