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Εισαγωγή: η επεξεργασία του
γονιδιώματος δεν είναι λύση για
την κλιματική αλλαγή

Η γεωργία έχει εγκλωβιστεί σε έναν φαύλο κύκλο. Η
βιομηχανοποιημένη γεωργία, και ιδιαίτερα η
βιομηχανοποιημένη παραγωγή ζωοτροφών, συμβάλλουν
σημαντικά στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την
κλιματική αλλαγή, ενώ ο γεωργικός τομέας πασχίζει να
αντιμετωπίσει τις συνέπειες αυτής της διατάραξης του
κλίματος.1 Η άνοδος των θερμοκρασιών, τα ακραία
καιρικά φαινόμενα και οι απρόβλεπτες συνθήκες
απειλούν τη γεωργική παραγωγή, η οποία με τη σειρά
της θέτει σε κίνδυνο την παραγωγή τροφίμων.

Ακόμη και αν επιτύχει, αυτή η ατεκμηρίωτη επιστημονική
μέθοδος θα προσφέρει μόνο βραχυπρόθεσμη ανακούφιση
των συμπτωμάτων της μη βιώσιμης γεωργικής
βιομηχανίας. Εντωμεταξύ, με τον τρόπο αυτό στερείται
χρόνος, επενδύσεις και προσοχή από πραγματικές και
αποδεδειγμένα αποτελεσματικές λύσεις όπως η
αγροοικολογία, ενώ υπάρχει και ο κίνδυνος ελευθέρωσης
γενετικών τροποποιήσεων στη φύση τις οποίες δεν θα
μπορούμε να ελέγξουμε.
Οι τεχνικές της αγροοικολογικής γεωργίας — που
χρησιμοποιούνται για παραγωγή του μεγαλύτερου μέρους των
τροφίμων στον κόσμο2 — έχουν ως προτεραιότητα την
προσαρμογή της παραγωγής στις τοπικές συνθήκες και την
ισορροπία μεταξύ της γεωργίας και της φύσης, και
προσφέρουν τις πιο αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα
που προκαλεί η κλιματική κρίση στον γεωργικό τομέα.3

Η ΕΛΒΕΤΙΚΉ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΑΠΟ ΓΤΟ ΓΕΩΡΓΙΑ (SWISS ALLIANCE FOR A
GMO-FREE AGRICULTURE - SAG) ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ
ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (FRIENDS OF EARTH
EUROPE) ΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΕ:

Οι αποτελεσματικές λύσεις πρέπει να κινηθούν προς δύο
κατευθύνσεις: τόσο προς το μετριασμό των επιπτώσεων
της γεωργίας στο περιβάλλον όσο και προς το να καταστεί
ο τομέας πιο ανθεκτικός στις κλιματικές επιπτώσεις.

• Να αναγνωρίσει ότι οι υποσχέσεις της
βιοτεχνολογικής βιομηχανίας δεν έχουν υπόσταση,
στηρίζονται μόνο σε έρευνα και ιδέες μάρκετινγκ
χωρίς αποδείξεις. Εντωμεταξύ, πραγματικές
λύσεις όπως η αγροοικολογία είναι μεν
αποδεδειγμένες, αλλά δεν απολαύουν της
στήριξης των υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής.

Οι βιοτεχνολογικές εταιρείες ισχυρίζονται ότι έχουν το
κλειδί: τους νέους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς
(ΓΤΟ). Εδώ και μια εικοσαετία τουλάχιστον, η βιοτεχνολογική
βιομηχανία υπόσχεται μαγικές λύσεις στα προβλήματα
παραγωγής — φυτά πιο ανθεκτικά στην ξηρασία,
καλλιέργειες λιγότερο εξαρτώμενες από τα λιπάσματα και
άλλες τεχνολογίες οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί ποτέ.

• Να υποστηρίξει πραγματικές λύσεις για την
κλιματική αλλαγή στις δημόσιες πολιτικές. Η
νομοθεσία στους τομείς της γεωργίας, της
έρευνας και του περιβάλλοντος πρέπει να
προσανατολίζεται σε πρακτικές ανθεκτικές στην
αλλαγή του κλίματος, όπως η αγροοικολογία.

Δύο δεκαετίες αργότερα, δεν υπάρχει ουδεμία ένδειξη
εισόδου των τεχνολογιών αυτών στην αγορά. Σήμερα, οι
ίδιες βιοτεχνολογικές εταιρείες προωθούν μια νέα γενιά
ΓΤΟ, η οποία συνοδεύεται από έναν καταιγισμό νέων
ανυπόστατων υποσχέσεων. Για παράδειγμα το CRISPR, ένα
εργαλείο το οποίο, όπως ισχυρίζονται, θα μπορούσε να
τροποποιήσει το DNA προσθέτοντας ή καταστέλλοντας
γενετικά γνωρίσματα φυτών ή ζώων. Οι εκπρόσωποι
συμφερόντων του βιοτεχνολογικού τομέα ζητούν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απορρυθμίσει τους εν λόγω
νέους ΓΤΟ και να απορρίψει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία
που αφορούν τους σχετικούς κινδύνους.

• Να ρυθμίσει τη νέα γενιά ΓΤΟ βάσει της
υφιστάμενης νομοθεσίας περί ΓΤΟ, προκειμένου να
διασφαλιστεί η ελευθερία επιλογής για τους
καταναλωτές, τους γεωργούς και τους
κτηνοτρόφους, καθώς και να απαιτήσει τον αυστηρό
έλεγχο ασφάλειας και την επισήμανση των νέων
τεχνολογιών προτού διατεθούν στο εμπόριο.

υποσημειώσεις:

2

1

3

See page 34 Meat Atlas 2021 https://friendsoftheearth.eu/wpcontent/uploads/2021/09/MeatAtlas2021_final_web.pdf

FAO, 2014. The state of food and agriculture – innovation in family farming. Rome.
http://www.fao.org/3/a-i4040e.pdf
Leippert F, Darmaun M, Bernoux M and Mpheshea M. 2020. The potential of agroecology to
build climate-resilient livelihoods and food systems. Rome. FAO and Biovision.
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Το πρόβλημα της γεωργίας: πώς η
καλλιέργεια της γης προκαλεί την
κλιματική αλλαγή και υποφέρει
κατά συνέπεια από αυτή

n2o

n2o

n2o

n2o

1
Η γεωργία και η δασοκομία ευθύνονται για το 20-25%
των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ως
επί το πλείστων, οι εκπομπές αυτές προέρχονται από την
βιομηχανoποιημένη γεωργία.4 Η αποψίλωση των δασών
οφείλεται τουλάχιστον κατά τα τρία τέταρτά της στη
δημιουργία χώρου για τα βοοειδή και στη μαζική
παραγωγή ζωοτροφών.5 Περίπου το ήμισυ της εν λόγω
παραγωγής λαμβάνει χώρα στην Νότιο Αμερική, ενώ η
μεταφορά των ζωοτροφών στην Ευρώπη προκαλεί ακόμη
περισσότερες εκπομπές σε μια βιομηχανία η οποία ήδη
ευθύνεται για υψηλά επίπεδα εκπομπών.6
Προκειμένου να αυξηθεί η γεωργική παραγωγή σε
εκτάσεις εντατικής καλλιέργειας, χρησιμοποιούνται
συνθετικά λιπάσματα για την τόνωση της ανάπτυξης των
φυτών. Κατά την παραγωγή, τα εν λόγω λιπάσματα
απελευθερώνουν υποξείδιο του αζώτου. Κατ’ ακρίβεια,
το ήμισυ του συνόλου της κατανάλωσης ενέργειας στη
γεωργία προέρχεται από την ιδιαίτερα ενεργοβόρα
διαδικασία παρασκευής των λιπασμάτων.7 Αφότου γίνει η
ζημιά, δεν μπορεί να σταματήσει: ψεκάζονται σε μεγάλες
εκτάσεις καλλιεργειών και, ό,τι δεν απορροφάται,
απελευθερώνεται στον αέρα ως υποξείδιο του αζώτου.8

υποσημειώσεις:
4

5

Smith P, Bustamante M, Ahammad et al. 2014: Agriculture, Forestry and Other Land Use
(AFOLU). In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working
Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
[Edenhofer O, Pichs-Madruga R, Sokona Y et al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge,
UK and NY. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf
Hosonuma, N., Herold, M., De Sy, V. et al. 2012. An assessment of deforestation and forest
degradation drivers in developing countries.https://iopscience.iop.org/article/10.1088/17489326/7/4/044009
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Μετά την αποψίλωση, την παραγωγή και επεξεργασία
ζωοτροφών και τη χρήση λιπασμάτων, ένα άλλο 39% των
γεωργικών εκπομπών προέρχεται από τη διαδικασία
πέψης των βοοειδών, κατά την οποία απελευθερώνεται
μεθάνιο.9
Πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί αιτία της κλιματικής
αλλαγής, η γεωργία υποφέρει και από τις συνέπειες. Οι
γεωργοί ανά τον κόσμο βρίσκονται αντιμέτωποι με
ολοένα και πιο ακραίες και απρόβλεπτες καιρικές
συνθήκες, περιλαμβανομένων της ξηρασίας, των
καταιγίδων και των πλημμυρών. Τα ακραία αυτά
φαινόμενα προκαλούν διάβρωση του εδάφους,
ερημοποίηση και μειωμένη εδαφική γονιμότητα. Οι λαοί
των χωρών του Νότου, οι οποίοι υστερούν σε μέσα
προσαρμογής, επηρεάζονται ιδιαίτερα αρνητικά.

6
7
8
9

Escobar, N., Tizado, E.J, Ermgassen E.K.H.J et al. 2020. Spatially-explicit footprints of
agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil’s soy exports
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623
Woods J, Williams A, Hughes JK, Black M, Murphy R 2010 Energy and the food system.
Philosophical Transactions of the Royal Society of London B Biological Sciences 365 (1554):
2991-3006. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2935130/
Max Planck Institute for Biogeochemistry, 2011. Anthropogenic nitrogen plays a double role in
climate change. https://www.mpg.de/4388722/nitrogen_climate_change
Gerber, P. J. et al. (2013) at xii and 20. http://www.fao.org/3/a-i3437e.pdf

fruit ﬂy
(Ddrosophila suzukii)

Οι φρούδες υποσχέσεις
της βιοτεχνολογικής βιομηχανίας
εμποδίζουν την εφαρμογή
αποδεδειγμένων λύσεων

2
Οι αγροτικές και βιοτεχνολογικές βιομηχανίες προωθούν
νέους ΓΤΟ ως το κλειδί για τη διατήρηση της παραγωγής
τροφίμων υπό τις νέες άστατες κλιματικές συνθήκες.
Με τη χρήση νέων μεθόδων γενετικής μηχανικής για την
τροποποίηση των γονιδιωμάτων των φυτών, ισχυρίζονται
ότι θα αναπτύξουν φυτά τα οποία θα μπορούν να αποφέρουν
σταθερή παραγωγή σε συνθήκες ξηρασίας ή θα τροποποιούν
τις ρίζες τους ώστε να αποθηκεύουν μεγαλύτερες
ποσότητες ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα.

?

Gene
Drives

ανθρώπου. Για παράδειγμα, οι μικροοργανισμοί οι οποίοι
παράγουν μεθάνιο ευθύνονται επίσης για την υγεία του
εντέρου των αγελάδων, και ο πειραματισμός με αυτούς
θα μπορούσε να επηρεάσει την υγεία των βοοειδών και
των γόνων τους.
Δεύτερο, η ανθεκτικότητα των φυτών και των αροτραίων
καλλιεργειών έγκειται στην ποικιλότητα.
Η επιστήμη των ΓΤΟ στηρίζεται στην προβλεψιμότητα: στην
τροποποίηση ενός φυτού για να ανταποκρίνεται με
συγκεκριμένο τρόπο σε συγκεκριμένο πλαίσιο, βάσει της
σύστασης ενός συγκεκριμένου γονιδίου. Ωστόσο, για να
επιτευχθεί η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, οι
προετοιμασίες πρέπει να αφορούν τα ακριβώς αντίθετα: τα
ταχέως μεταβαλλόμενα κλίματα, τις διαφορετικές
συνθήκες του εδάφους και τη μεγιστοποίηση της
ποικιλότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβίωση των
καλλιεργειών ενόψει των ασθενειών και της διατάραξης.
Επιπλέον, ορισμένες πρακτικές που αφορούν τους ΓΤΟ
όπως η «καθοδήγηση γονιδίων», όπου η τροποποίηση
αντιγράφεται στον γόνο, έχουν άγνωστες μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις στην υγεία των φυτών, οι οποίες δεν μπορούν
να αναχαιτιστούν εφόσον ελευθερωθούν στη φύση.

Αναφέρονται επίσης σε πολύπλοκες, μη δοκιμασμένες
επιστημονικές μεθόδους ωσάν να είναι η μαγική λύση για
την αντιμετώπιση των γεωργικών εκπομπών. Για
παράδειγμα, οι βιοτεχνολόγοι θέλουν να τροποποιήσουν
τους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στις αγελάδες
ώστε να παράγουν λιγότερο μεθάνιο κατά τη διάρκεια της
πέψης και να «βελτιστοποιήσουν» τα βοοειδή με τη χρήση
μοριακών ψαλιδιών.10

Τρίτο, ο επιστημονικός πειραματισμός στερεί χρόνο,
επενδύσεις και προσοχή από πραγματικές και
αποδεδειγμένα
αποτελεσματικές
λύσεις.
Δεν
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ουσιαστικής μη
βιωσιμότητας της βιομηχανοποιημένης γεωργίας και,
στην καλύτερη των περιπτώσεων, προσφέρουν μόνο
βραχυπρόθεσμη ανακούφιση από τα συμπτώματα. Μη
αποδεδειγμένες λύσεις σαν αυτή ισοδυναμούν με το
σβήσιμο ενός κεριού εν μέσω μιας μαινόμενης πυρκαγιάς.

Εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια ισχυρίζονται ότι
οι ΓΤΟ είναι η λύση, αλλά μέχρι στιγμής έχουν αποτύχει
να αποδώσουν αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό, η νέα
γενιά ΓΤΟ αποτελεί ακόμα μια δέσμη κενών υποσχέσεων.

Η υπόσχεση των νέων ΓΤΟ χρησιμοποιείται για σκοπούς
τόνωσης του βιομηχανικού γεωργικού τέρατος και
άντλησης περισσότερων πόρων από αυτούς που
αποταμιεύει.

Πρώτο, τα φυτά και τα ζώα δεν είναι φτιαγμένα για να
υφίστανται γενετική τροποποίηση. .

Για παράδειγμα, η ανθεκτική στα ζιζανιοκτόνα γενετικά
τροποποιημένη (ΓΤ) σόγια καλλιεργείται πλέον σε
εκατομμύρια εκτάρια γης,11 ενώ η ανάπτυξη νέων ποικιλιών
με τροποποιημένο γονιδίωμα βρίσκεται ήδη σε
προχωρημένο στάδιο. Δυστυχώς, από τα συγκεκριμένα φυτά
δεν ωφελείται το κλίμα ούτε οι μικροκαλλιεργητές οι οποίοι
αγωνίζονται για να επιβιώσουν υπό τις νέες κλιματικές
συνθήκες, αλλά οι εταιρείες της αγροχημικής βιομηχανίας
και της βιομηχανίας παραγωγής σπόρων, οι οποίες
επιδιώκουν να συνεχίσουν να παράγουν μαζικά φθηνό κρέας.

Οι σύνθετοι γενετικοί κώδικες των φυτών και των ζώων
έχουν εξελιχθεί με το πέρασμα χιλιάδων ετών και κάθε
τμήμα του γενετικού τους κώδικα επηρεάζει όλα τα
υπόλοιπα. Η παρέμβαση σε ένα γονίδιο θα έχει διαδοχικές
επιπτώσεις σε όλο τον οργανισμό οι οποίες είναι δύσκολο
να προβλεφθούν και ακόμα πιο δύσκολο να ελεγχθούν.
Οι φυσικοί οργανισμοί είναι σε τέτοιο βαθμό πολύπλοκοι
και αλληλοεξαρτώμενοι που δεν μπορούν απλώς
τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν προς όφελος του

Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον
τρόπο αυτό.

υποσημειώσεις:
10 Giddings LV, Rozansky R, Hart DM 2020 Gene editing for the climate: Biological solutions for
curbing greenhouse emissions. Information Technology and Innovation Foundation.
http://www2.itif.org/2020-gene-edited-climate-solutions.pdf

11 Myazaki J, Bauer-Panskus A, Bøhn T, Reichenbecher W, Then C 2019 Insufficient risk assessment of
herbicide-tolerant genetically engineered soybeans intended for import into the EU. Environmental
Sciences Europe 31: 92. https://link.springer.com/article/10.1186/s12302-019-0274-1
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Τα επείγοντα προβλήματα
απαιτούν αποδεδειγμένες λύσεις

3
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να υποστηρίζει αειφόρες
τεχνολογίες καλλιέργειας όπως η αγροοικολογία, οι οποίες
ήδη υπάρχουν, είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές και
θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα σήμερα.
Όχι να διασπαθίζει δημόσιο χρήμα σε τεχνολογίες ΓΤΟ οι
οποίες αποσκοπούν στην διατήρηση του κατεστημένου της
γεωργίας, ανεξαρτήτως των αρνητικών επιπτώσεών του
στον πλανήτη και τη δημόσια υγεία.
Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και οι επιστήμονες
δεν χρειάζεται να ξοδεύουν χρόνο και χρήμα για τη μείωση
των εκπομπών μεθανίου των αγελάδων και τη δημιουργία
ΓΤ ζωοτροφών για σκοπούς μαζικής παραγωγής. Πρέπει
να βρουν τρόπους διαφυγής από τη μη βιώσιμη
βιομηχανοποιημένη γεωργία. Η ερώτηση που επιδιώκει
να απαντήσει η βιοτεχνολογία είναι: «Πώς μπορούμε να
διατηρήσουμε τα ίδια επίπεδα υπερπαραγωγής και
εκμετάλλευσης των πόρων;» ενώ θα έπρεπε να είναι: «Πώς
θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε από μια βιομηχανία η οποία
είναι καταχρηστική και βλαπτική για το περιβάλλον;»
Ο ίδιος ο τομέας της βιομηχανοποιημένης γεωργίας
αποσταθεροποιεί τα συστήματα τροφίμων ανά το
παγκόσμιο, διαταράσσοντας τις κλιματικές συνθήκες και
θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές και το βιοπορισμό των
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή — χωρίς
αυτή η καταστροφική και επικίνδυνη βιομηχανία να έχει
πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε αλλαγές — έχει
αυτοανακηρυχθεί πρωταθλήτρια στη βιώσιμη παραγωγή
τροφίμων μέσω της επιστήμης.
Η στάση αυτή αποτελεί προσβολή για τα εκατομμύρια
μικροκαλλιεργητές και αγρότες οικογενειακών
εκμεταλλεύσεων που ήδη εφαρμόζουν βιώσιμες
πρακτικές οι οποίες αποφέρουν πιο σταθερή παραγωγή.
Αντί να βασίζονται σε μη δοκιμασμένους και ανεπαρκώς

s
les ore
is m
ανεπτυγμένους ΓΤΟ, οι κυβερνήσεις μπορούν να κάνουν
κάτι καλύτερο, εάν επιθυμούν την αύξηση της
ανθεκτικότητας των καλλιεργειών και τη μείωση των
επιπτώσεων του τομέα στο κλίμα. Υπάρχουν ήδη λύσεις οι
οποίες τυγχάνουν καθημερινής εφαρμογής. Είναι γνωστό
ότι η αγροβιοποικιλότητα προστατεύει από τις αρνητικές
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.12 Οι δεξαμενές
γονιδίων που χαρακτηρίζονται από ποικιλότητα και η
διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής δημιουργούν
πιο ανθεκτικά και προσαρμόσιμα αγροτικά οικοσυστήματα,
τα οποία έχουν μικρότερες πιθανότητες να εξαφανιστούν
στο σύνολό τους υπό ακραίες συνθήκες.
Αγροοικολογία
Οι αγροοικολογικές πρακτικές, οι οποίες βασίζονται στη
γεωργική ποικιλότητα και το συνδυασμό επιστημονικών
και παραδοσιακών γνώσεων, μπορούν να:
• Μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου13
• Να δημιουργήσουν πιο σταθερή και ανθεκτική
παραγωγή
• Να στηρίξουν τους μικροκαλλιεργητές
• Να διατηρήσουν τη γονιμότητα του εδάφους για
μακροχρόνια παραγωγή
• Να προωθήσουν τη διατροφική δημοκρατία και μια
δίκαιη ισορροπία δυνάμεων στην αλυσίδα εφοδιασμού
τροφίμων.
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υποσημειώσεις:
12 Swiss Academy of Sciences (SCNAT) 2020 Variety is the source of life: Agrobiodiversity
benefits, challenges and needs Fact sheet. https://scnat.ch/en/uuid/i/5505ae30-b2b3-56c9abbd-21d2d0dd22d9-Variety_is_the_source_of_life
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13 Lin H, Huber JA, Gerl G, Hülsbergen K-J 2016 Nitrogen balances and nitrogen-use efficiency of
different organic and conventional farming systems. Nutrient Cycling in Agroecosystems.
105: 1–23. https://doi.org/10.1007/s10705-016-9770-5

Επεξεργασία της Αλήθειας
Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Φυσική διαχείριση του εδάφους
Οι πρακτικές διαχείρισης που αποσκοπούν στη διατήρηση
του εδάφους είναι επίσης αποτελεσματικές στη
δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα και την ενίσχυση της
γονιμότητας του εδάφους.
Η εντατικοποίηση της γεωργίας επέφερε την
καταστροφή έως και του 75% της οργανικής ύλης του
εδάφους σε αρόσιμες εκτάσεις.14, 15
Με τη χρήση αγροοικολογικών και οργανικώ γεωργικών
μεθόδων οι οποίες εφαρμόζονται επιτυχώς εδώ και
αιώνες, η γονιμότητα του εδάφους μπορεί να
αποκατασταθεί, ενώ έως και τα δύο τρίτα του
πλεονάσματος του διοξειδίου του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα μπορούν να δεσμευτούν και πάλι στο έδαφος.16
Μείωση της κατανάλωσης και παραγωγής κρέατος και
περιορισμός της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων
Η βιομηχανοπιημένη γεωργία αυξάνει τη ζήτηση για
ζωικά προϊόντα και για την αντίστοιχη παραγωγή
ζωοτροφών. Η μετάβαση σε πιο χορτοφαγικές διατροφές
μειώνει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου,17 απελευθερώνει αρόσιμες εκτάσεις για
καλλιέργειες που θα προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο και αποτρέπει την απώλεια θερμίδων η
οποία προκύπτει όταν λαμβάνουμε την ενέργειά μας από
ζωικά προϊόντα αντί απευθείας από τα φυτά.18
Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις κατανάλωσης ζωικών
προϊόντων, η «εξυπνότερη» κατανάλωση μέσω της
εξασφάλισης κρέατος από μικρότερες και τοπικές
φάρμες οι οποίες εφαρμόζουν μεθόδους αγροοικολογίας
και οργανικής γεωργίας μειώνει δραστικά τις εκπομπές
σε σύγκριση με αυτές της βιομηχανοποιημένης
γεωργοκτηνοτροφίας, ενώ αποτρέπει τις εκπομπές που
προκύπτουν από τη μεταφορά ζωοτροφών και ζωικών
προϊόντων από το εξωτερικό.

9%
43%

Εάν εφαρμοστεί η αγροδασοπονία στο
της αγροτικής γης στην Ευρώπη, έως και
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που
προκύπτουν από τη γεωργία μπορούν να μειωθούν

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΛΑΘΟΣ ΔΡΟΜΟ
Τα συμφέροντα της βιοτεχνολογικής βιομηχανίας ήδη
ορίζουν τη χάραξη πολιτικής από την ΕΕ. Τον Ιούλιο
του 2018, το ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
επιβεβαίωσε ότι οι νέες τεχνικές ΓΤΟ πρέπει να
ρυθμιστούν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την
ασφάλεια και να υποβάλλονται σε ελέγχους
ασφαλείας, χορήγηση άδειας πριν από τη διάθεσή τους
στην αγορά και να επισημαίνονται ως ΓΤΟ. Η απόφαση
αυτή εξέπληξε τις ομάδες που εκπροσωπούσαν τα
συμφέροντα της βιοτεχνολογικής βιομηχανίας, οι
οποίες τώρα επιδιώκουν την παράκαμψή της.
Τον Απρίλιο του 2021, ο τομέας της υγείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε μελέτη σχετικά
με τους νέους ΓΤΟ, αποκαλώντας τους «νέες
γονιδιωματικές τεχνικές». Σύμφωνα με τα
συμπεράσματα της έκθεσης, οι ΓΤΟ μπορούν να
«συμβάλουν στην ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων
τροφίμων με φυτά πιο ανθεκτικά στις ασθένειες, τις
περιβαλλοντικές συνθήκες και τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής19 και «μπορούν να καταστήσουν
τα φυτά ... ανθεκτικά στις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής (π.χ. σιτάρι ανθεκτικό στη βροχή
ή ρύζι ανθεκτικό στη ξηρασία)».20
Τα προαναφερθέντα βασίζονται σε πληροφορίες οι
οποίες διοχετεύονται από τις βιοτεχνολογικές
εταιρείες και τις ομάδες εκπροσώπησης των
συμφερόντων τους (REF, JRC). Τα δημόσια διαθέσιμα
στοιχεία αποδεικνύουν σαφώς ότι οι περισσότεροι
νέοι ΓΤΟ απέχουν μακράν από το να είναι έτοιμοι για
διάθεση στην αγορά.21, 22
Η έκθεση αποτελεί μια ανησυχητική αντανάκλαση του
τρόπου με τον οποίο η βιοτεχνολογική βιομηχανία
παρουσιάζει τα προϊόντα της ως λύσεις — χωρίς όμως
να προσφέρει χειροπιαστές λύσεις. Οι κανονισμοί της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους νέους ΓΤΟ δεν
πρέπει να βασιστούν στις υποσχέσεις των εκπροσώπων
των συμφερόντων της βιοτεχνολογικής βιομηχανίας.

υποσημειώσεις:
14 Milgroom J, Florin, GRAIN 2017 Agroecology getting to the root causes of climate change.
Editorial. Farming Matters 33.1. https://www.ileia.org/2017/06/26/agroecology-getting-rootcauses-climate-change/
15 https://blog.whiteoakpastures.com/hubfs/WOP-LCA-Quantis-2019.pdf
16 Woods J, Williams A, Hughes JK, Black M, Murphy R 2010 Energy and the food system.
Philosophical Transactions of the Royal Society of London B Biological Sciences 365 (1554):
2991-3006. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2935130/
17 Poore J, Nemecek T 2018 Reducing food`s environmental impacts through producers and
consumers. Science 360 (6392): 987-992.
https://josephpoore.com/Science%20360%206392%20987%20-%20Accepted%20Manuscript.pdf
18 https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EATLancet_Commission_Summary_Report.pdf

19 European Commission, 2021. Biotechnologies: Commission seeks open debate on New
Genomic Techniques as study shows potential for sustainable agriculture and need for new
policy. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1985
20 European Commission, 2021. Questions and Answers: Study on New Genomic Techniques.
https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniquesbiotechnology/ec-study-new-genomic-1_en
21 NGO coalition, 2021. Biased from the outset: The EU Commission’s “working document” on
new GM techniques fails to uphold environmental and consumer protection Standards
https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2021/09/Response-to-EU-Commission-onGMO-deregulation-plans.pdf
22 Testbiotech, 2021. Deregulation of New GE: Reasonable? Proportional?
https://www.testbiotech.org/en/node/2746
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του
Κλίματος (IPCC), δεν χωρεί αμφιβολία ότι η κλιματική
κρίση είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε
τώρα.23 Ομοίως, πρέπει να αναλάβουμε δράση για την
αντιμετώπισή της τώρα. Η αναζήτηση μαγικών
καινοτομιών στη γενετική τεχνολογία, οι οποίες
μπορεί να αναπτυχθούν ή να μην αναπτυχθούν στο
μέλλον, ισοδυναμεί με σπατάλη χρόνου τον οποίο δεν
διαθέτουμε και απλούστατα δημιουργεί περισσότερα
προβλήματα και κινδύνους από αυτά που επιλύει.
Δεν γνωρίζουμε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
της τροποποίησης γονιδίων φυτών και ζώων μέσω
τεχνολογιών όπως η CRISPR. Δεν γνωρίζουμε πότε
ή εάν οι τεχνολογίες τις οποίες υπόσχονται οι
βιοτεχνολογικές εταιρείες θα είναι έτοιμες ή εάν θα
έχουν τη δυνατότητα ευρείας εφαρμογής. Δεν
γνωρίζουμε πώς ανταποκρίνονται οι γενετικά
τροποποιημένες καλλιέργειες σε διαφορετικές
καιρικές και εδαφικές συνθήκες.
Οι προσπάθειες ανάπτυξης των καινοτομιών αυτών
αποτελούν στρουθοκαμηλισμό μπροστά στους
πραγματικούς ενόχους για την καταστροφή του

Τ
ΜΙΣ

Ε

κλίματος: την εντατική γεωργία και τη μη βιώσιμη
μαζική παραγωγή και κατανάλωση. Μια βιομηχανία η
οποία στηρίζεται στην αύξηση της ζήτησης ζωικών
προϊόντων βλαπτικών για το περιβάλλον δεν θα
μπορούσε ποτέ να είναι βιώσιμη, όσα γονίδια και να
τροποποιηθούν και όσες αγελάδες και να
«βελτιστοποιηθούν».
Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι αγροοικολογικές
και οι οργανικές γεωργικές πρακτικές ήδη
εφαρμόζονται για τη δραστική μείωση των
εκπομπών, τη δημιουργία ανθεκτικότητας των
καλλιεργειών και τη σταθεροποίηση της παραγωγής.
Είναι πρακτικές οι οποίες ήταν αποτελεσματικές για
ολόκληρους αιώνες και μπορούν να συνεχίσουν να
είναι αποτελεσματικές και στο μέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωρίσει ότι η λύση
στον αγώνα της γεωργίας δεν βρίσκεται στα διοικητικά
συμβούλια των ομάδων εκπροσώπησης των
συμφερόντων των ΓΤΟ, αλλά ακριβώς μπροστά της. Και
πρέπει να αναλάβει δράση αμέσως, υποστηρίζοντας
πραγματικές λύσεις και διασφαλίζοντας βιώσιμα
τρόφιμα και ένα βιώσιμο μέλλον.

CH4
υποσημειώσεις:
23 IPCC, 2021. AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis.
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
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