Vragen en opmerkingen van Miep Bos, woordvoerster van de Gentechvrije Burgers,
Europees Consumentenplatform ( spoke swoman of the European GMO-free Citizens,
www.gentechvrij.nl ) aan Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, bij het gentechvrij
verklaren van Flevoland op 7 juni 2010.
De Gentechvrije Burgers zouden graag zien, dat de Partij voor de Dieren haar invloed aanwendt om:
het Besluit GGO (1) te veranderen ten gunste van het milieu, de burgers, de dieren en insecten, en
dat er geen invloed meer wordt uitgeoefend door de NIABA (2), wat een publiek geheim is,
de EU Richtlijn(3) volledig te ïmplementeren in Nederland, d.w.z. dat ethische en religieuze bezwaren
behoorlijk meegewogen worden zoals dat ook in België gebeurt,
te zorgen dat Iedereen weer na een bezwaarschrift, een beroepschrift kan indienen en dat men niet
meer alleen door kan naar de Raad van State, als men als “belanghebbende” wordt aangemerkt, dit
is volkomen willekeurig omdat het begrip nergens beschreven staat in de wet. d.w.z. dat de Actio
Popularis (4)weer wordt ingevoerd,
onze grondrechten terug te geven zoals die in 1848 afgesproken zijn, (5)
er voor te zorgen, dat er veel meer en onafhankelijk onderzoek komt naar de bodem die wordt belast
met gentech gewassen,
er voor te zorgen, dat er meer onafhankelijk onderzoek op lange termijn wordt gedaan vanwege de
gezondheid van mens, dier en insect,
er voor te zorgen, dat onafhankelijke onderzoeken ook worden meegenomen in de besluitvorming
van COGEM en niet alleen die van de multinationals, zoals nog steeds gebruikelijk is, en dat die
onafhankelijke onderzoeken niet onder het tapijt worden geveegd,
er voor te zorgen, dat chromatografie officieel wordt erkend als onderzoeksinstrument, (6)
algemeen bekend te maken, dat verschillende internationale universiteiten waaronder de WUR
gentechproeven uitvoeren of uitgevoerd hebben in Afghanistan met gentech papavers met o.a.
veranderde bloemkleur. Dit zou tot het verkrijgen van patenten dienen, vooral voor de exclusieve
verkoop aan de gezondheidszorg, (7)
uit te zoeken wat chemtrails met gentech gewassen te maken hebben en dat algemeen bekend te
maken. (8 en 9)
Wilt u zich hier voor inspannen?

Informatie
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Deze vragen zijn ook te vinden op http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/vragenpvdd.pdf

Voetnoten:
(1) Besluit GGO
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AcvpWq_vcOIJ:www.vrom.nl/pagina.html%3Fid%3D8324+
besluit+ggo&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl
(2) Uit Jaarverslag NIABA 2007 blz.4:
Voor Niaba bleef de lobby voor een beter life sciencesklimaat ook in 2007 prioriteit. Met dit doel werkte Niaba onder andere
mee aan de ambtelijke voorbereiding van plannen en voorstellen. Ook adviseerde Niaba Tweede Kamerleden over de relevante
dossiers http://www.niaba.nl/website/?page_id=22
(3)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0018:NL:NOT Richtlijn 2001/18/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch
gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad.

Preambule (9) De eerbiediging van de ethische beginselen die in een
lidstaat worden erkend is bijzonder belangrijk; de lidstaten
kunnen ethische aspecten in overweging nemen
wanneer GGO's doelbewust worden geïntroduceerd of
in de handel worden gebracht als product of in producten.
(4)

Quote: Verder kunnen voortaan alleen nog rechtstreeks belanghebbenden beroep bij de rechter instellen tegen
milieubesluiten en bestemmingsplannen. Voorheen kon iedereen, dus ongeacht of men belanghebbende bij het
besluit was of niet, tegen deze besluiten procederen. Deze zogeheten “actio popularis” is geschrapt omdat de
regering van mening is dat er geen onnodige procedures bij de rechter moeten worden gevoerd.

http://www.justitie.nl/actueel/persberichten/archief2005/Procedures-voor-inspraak-en-beroep-vereenvoudigd.aspx

(5) Quote: De klassieke grondrechten gaan uit van onschendbaarheid van het individu. Het individu wordt in een echte
liberale maatschappij beschermd tegen inperkingen van zijn vrijheid door zowel andere individuen als door de
overheid. Dit laatste zijn we de afgelopen eeuw vergeten. De overheid is een dwingeland geworden.
http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article596374.ece/Overheid_is_te_zeer_dwingeland
(6) http://www.beeldenvanenergie.nl/
(7) www.csdp.org/research/feasibility_study.pdf
(8) http://info-wars.org/2010/05/20/bioterrorism-gmo-legislation-health-nwo-terrorism-corporate-manipulation-familyfarming-nais-monopoly-monsanto-war-on-monsanto/
(9) http://www.belfort-group.eu/sites/default/files/page/2010/05/COpart1.pdf

