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Beste mensen,
Wat nieuws uit Brussel en Gent waar de conferentie wordt gehouden van de GMO-free regions.
Robert Verlinden stuurde mij dit vandaag op:
‘You can fool some of the people all of the time and all of the people some of the time but you can't
fool all of the people all of the time’. Abraham Lincoln.

Lezer gegroet,
Met het jongleren van ons recht kan het afgelopen zijn als mensen van goede wil dat ook
daadwerkelijk willen. Gisteren, 16 september 2010, was het mij gegeven om in de zaal
van het Europese parlement in Brussel luid en duidelijk te vertellen dat de principes van
de Grondrechten (1848) uit het Europese Verdrag van Lissabon 2007 zijn verdwenen.
Daarmee is ook democratie en recht in Europa onmogelijk geworden. De mensen achter
de tafel in Brussel vonden mijn vraag te groot en te complex omdat nu te bespreken.
Hiermee zijn ngo’s en Eurocommissarissen onder het oog van camera’s en onder de ogen
van 250 aanwezigen uit geheel Europa door de mand gevallen. Een ieder die meent om
voor vrijheid en sociale rechtvaardigheid op te willen komen en die van zichzelf zeggen
dat ze van goede wil zijn, stelt als eerst het verdwijnen van de principes van de
Grondrechten uit 1848 aan de orde. Ter verdere onderbouwing van mijn stelling en de
feiten stuur ik bijgaand mijn schotschrift zoals ik deze op donderdag 16 september in
Brussel heb uitgedeeld en daarnaast bij veel Europese parlementariërs in het postvakje
heb gelegd.
Tot nadere toelichting bereid verblijf ik met vriendelijke groet. Uw dienaar om het
algemeen belang te dienen.
Robert A. Verlinden.
Schotschrift is te vinden via:
http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/VerlindenBrussselschotschrift10.pdf

Weldra start Vlaamse veldproef met ggo-aardappelen
De Universiteit Gent, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, het Vlaams Instituut voor
Biotechnologie en de Hogeschool Gent gaan samen een onderzoeksproject opzetten naar genetisch
gewijzigde Phytophthora-resistente aardappelen. Daarbij willen ze een tweejarige veldproef met
verschillende ggo-aardappelen opstarten. “Dit zou kunnen leiden tot een grote daling van het aantal
spuitbeurten”, klinkt het. Knip
http://www.vilt.be/Weldra_start_Vlaamse_veldproef_met_ggo_aardappelen

Brussel legt de teelt van ggo's strikt aan banden
Terwijl in Vlaanderen minister-president Kris Peeters de toepassing van biotechnologie prees en vier
Vlaamse onderzoeksinstellingen weldra toelating vragen aan de overheid voor een veldproef met
gemodificeerde aardappelen, is het Brussels Gewest duidelijk minder opgezet met de teelt van ggo’s.
Brussel is namelijk toegetreden tot het Handvest van Firenze dat een strikt kader vastlegt voor de teelt
van ggo's. knip
http://www.vilt.be/Brussel_legt_de_teelt_van_ggos_strikt_aan_banden

Actiegroep ronselt militanten voor vernietigen ggo's
De actiegroep Faucheurs Volontaires riep burgers, boeren en militanten in België op mee te strijden
tegen de introductie van ggo-gewassen in Europa. De beweging gaf donderdagmiddag voor de
deuren van het Europees Parlement een cursus over het vernietigen van velden met ggo-gewassen
en wou zo voor het eerste militanten in ons land samenbrengen. knip
http://www.vilt.be/Actiegroep_ronselt_militanten_voor_vernietigen_ggos
Mijn commentaar:
Niet zo’n goed idee van die actiegroep en wel om een reden die haast niemand kent: het blijft zo wie
zo gevaarlijk je tussen gentech mais of een ander gentech gewas te begeven (en elke ander “gewoon”
gewas dat bespoten is, dus beter niet in een maisdoolhof gaan!). Vaak is ze resistent gemaakt tegen
een bestrijdingsmiddel. Mocht dit glufosinaat- ammonium zijn , dan wordt je de eerste keer dat je die
mais aanraakt of er in de buurt bent, gesensibiliseerd. De tweede keer wordt je er allergisch voor en
heb je kans op eczeem dat niet meer verdwijnt en tenslotte kan resulteren in een open been, zoals bij
mevrouw Eijsten gebeurd is. Lees haar verhaal hier:
http://www.gentechvrij.nl/tss/index.php?title=Bejaarden_uit_Amsterdam_bekampen_met_succes_zaa
dveredelingsbedrijven

Lily op jonge leeftijd.

Lily op oudere leeftijd.

Wieteke van Dort en ik zijn in 2002 mee geweest naar een rechtszaak tussen mevr. Eijsten en
Hoechst (Bayer) vanwege het bestrijdingsmiddel glufosinaat-ammonium.bij het Beroep voor
het Bedrijfsleven in het Paleis van Justitie in Den Haag.

Na
afloop van de rechtszaak in 2002.

Forum op 3 oktober 2000 bij de opening van het Bio Science Park (BSP) in de oude Agora. Er waren
meer dan 50 boeren en burgers uit Lelystad en andere plaatsen gekomen om samen met Wieteke van
Dort tegen gentech te demonstreren. Nu 7 jaar later wordt het BSP een hondenopvang en
-trainingscentrum. Foto: Wieteke van Dort.

Groetjes en een fijne gentechvrije dag!
Miep Bos, woordvoerster van de Gentechvrije Burgers.
spokeswoman of the European GMO-free Citizens
www.miepbos.nl
www.gentechvrij.nl

Sign my petition at/Teken mijn on-line petitie op http://gentechvrij.petities.nl/

