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Angående Bt11 och 1507 tillstånd och nationella foerbud 

Till Miljöminister Andreas Carlgren, Till Jordbruksminister Eskil Erlandsson, 

Avgörande beslut tas nu om odling av genetiskt modifierade (GMO) grödor i Europa. Dessa beslut 
kommer att få betydande konsekvenser för framtiden för vår mat, vår hälsa och vår miljö. 

EU-kommissionen ville tvinga Österrike, Frankrike, Grekland och Ungern att upphäva skyddsåtgärder-
na de upprättat mot Monsantos majs MON 810, den enda GMO-gröda som för närvarande är god-
känd för odling inom EU. Men 22 EU-länder vägrade gå på denna linje. Österrike och Ungern kommer 
därför inte att tvingas att häva sina förbud mot GMO. Jag är mycket besviken eftersom Sverige var 
ett av endast fyra länder som röstade för att dessa länder inte skulle få ha kvar sina förbud. Jag vill att 
ni ändrar åsikt och stödjer nationella förbud mot att odla GMO i Frankrike och Grekland vid nästa mi-
nistermöte. 

Nu vill EU-kommissionen också godkänna odling av två typer av GMO-majs (Syngentas Bt11 och Pio-
neers 1507). Detta skulle i så fall bli de första nya godkända GMO-grödorna som får odlas i Europa se-
dan 1998. 

Med tanke på att:
• Det finns nu allt fler vetenskapliga bevis för att GMO medför oförutsägbara och oväntade 

konsekvenser för vår hälsa och miljö;
• De två GMO-majssorter som du kommer att rösta om är mycket kontroversiella. Ur vetens-

kapligt perspektiv finns många okända och osäkra faktorer när det gäller deras säkerhet för 
miljön samt människors och djurs hälsa. De är genetiskt modifierade för att producera ett to-
xin som hotar icke-målorganismer, som fjärilar och nyttiga insekter, samt jordens hälsa och 
vattenekosystem. De är också resistenta mot ett ogräsmedel som snart kommer att tas bort 
från marknaden i enlighet med EU:s nya bekämpningsmedel förordningar;

• Ett växande antal vetenskapliga bevis som publicerats i vetenskapliga tidskrifter under de 
senaste åren påvisar de skadliga miljöeffekterna av GMO-majs med insektgift som odlas i stor 
skala i Europa;

• Allt fler kontamineringsfall och vetenskapliga studier visar klart och tydligt att GMO-grödor 
kommer att äventyra konventionellt och ekologiskt jordbruk. Dessutom, eftersom ingen har-
moniserad lagstiftning finns i EU som gör agrokemiska företag ansvariga för den förorening 
som drabbar odlare som inte planterar GMO, så kommer förorenarna aldrig att kunna tvin-
gas ersätta drabbade jordbrukare; 

• I december förra året krävde alla 27 medlemsstater enhälligt en översyn av den nuvarande 
GMO-godkännandeprocessen. I synnerhet krävdes en väsentlig förbättring av riskbedömnin-
gen av GMO-grödor, harmonisering av riskbedömningen av GMO och bekämpningsmedel, 
bedömning av socioekonomiska aspekter, samt lokala miljö-och agronomiska egenskaper; 
och

• Kommissionens nuvarande förslag att tillåta de genmodifierade majssorterna Bt11 och 1507 
och att tvinga länder att tillåta odling av MON 810 bryter helt klart mot medlemsländernas 
rättigheter. 

Med tanke på detta uppmanar jag er att rösta nej till dessa förslag från EU-kommissionen och vill att 
ni offentligt tillkännager er position och hur ni tänker rösta i dessa viktiga GMO-frågor.

Tillgivne,

Förnamn, Efternamn Stad, land signatur




