
 - 1 - 

 

 
 

Σεπτέµβριος 2003 
 
 

Ο Πόλεµος των ΗΠΑ ενάντια στη Βιοασφάλεια 
 
Ένας πόλεµος ενάντια στη βιοσφάλεια και τις 
αναπτυσσόµενες χώρες,  µε πρόσχηµα το 
εµπόριο 
 
Το Μάιο του 2003, η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέθεσε 
επίσηµη καταγγελία στον Παγκόσµιο Οργανισµό 
Εµπορίου (ΠΟΕ) ενάντια στο Ευρωπαϊκό de facto 
moratorium για τους µεταλλαγµένους οργανισµούς. To 
moratorium, το οποίο ξεκίνησε ύστερα από ελληνική 
πρωτοβουλία, αποτελεί πολιτική δέσµευση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος ορισµένων κρατών-µελών  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) –Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, 
Λουξεµβούργο, ∆ανία, Αυστρία και Βέλγιο– να µην 
επιτρέψουν την έγκριση νέων Γενετικά Μεταλλαγµένων 
Οργανισµών (ΓΜΟ), είτε για εισαγωγή είτε για 
καλλιέργεια, µέχρις ότου εφαρµοσθεί ένα αυστηρό και 
σαφές νοµοθετικό πλαίσιο που θα ρυθµίζει 
εκκρεµότητες, όπως η αξιολόγηση του κινδύνου των 
µεταλλαγµένων, η σαφής επισήµανση των 
µεταλλαγµένων προϊόντων, η ανιχνευσιµότητα και η 
αντικειµενική ευθύνη.  
 
Το γεγονός ότι οι HΠΑ ξεκίνησαν την επίσηµη 
διαδικασία για την προσφυγή στον ΠΟΕ, παρόλο που  
η άρση του moratorium αναµένεται µέσα στους 
επόµενους µήνες, επιβεβαιώνει ότι η πρωτοβουλία των 
ΗΠΑ ουσιαστικά στοχεύει τη νέα Ευρωπαϊκή 
Νοµοθεσία για τη Σήµανση και την Ανιχνευσιµότητα 
η οποία αναµένεται µάλιστα να οδηγήσει στην άρση του 
moratorium.1   
 
Αξίζει να τονίσουµε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να 
συνδέσουν την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τη σήµανση 
και την ανιχνευσιµότητα µε την εντεινόµενη αντίδραση 
κατά των µεταλλαγµένων που παρατηρείται στις 
αναπτυσσόµενες χώρες.2 
 
Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι η άρνηση κατανάλωσης 
µεταλλαγµένων από αναπτυσσόµενες χώρες –ακόµη 
και σε περιπτώσεις που αυτά αποστέλλονται ως 
επισιτιστική βοήθεια– οφείλεται στις “τακτικές 
εκφοβισµού” και “τους κατασκευασµένους φόβους”  της 
ΕΕ σχετικά µε τους κινδύνους που ενέχουν οι ΓΜΟ για 
το περιβάλλον και την υγεία.3 
 

Στην πραγµατικότητα, οι ΗΠΑ, χρησιµοποιώντας τον 
ΠΟΕ ως πολιτικό όπλο για να πετύχουν την 
ανάκληση ή να αποτρέψουν την επιβολή 
περιοριστικών κανονισµών, έµµεσα αποσκοπούν 
στο να δώσουν ένα σαφές µήνυµα στις 
αναπτυσσόµενες χώρες: η επιβολή περιοριστικών 
κανόνων ή η τυχόν απαγόρευση των ΓΜΟ θα 
απαντάται µε εµπορικές κυρώσεις.4 Ουσιαστικά, οι 
ΗΠΑ είναι αυτές που καταφεύγουν σε τακτικές 
εκφοβισµού µε σκοπό να ανοίξουν την παγκόσµια 
αγορά σε ανεπιθύµητα προϊόντα και να 
αποδυναµώσουν τα περιοριστικά µέτρα που 
αφορούν στη Βιοασφάλεια του πλανήτη. 
 
Η υποστήριξη της Αργεντινής, της Αιγύπτου και του 
Καναδά, στην προσφυγή των ΗΠΑ στον ΠΟΕ 
αποδεικνύεται ζωτικής σηµασίας για την υπόθεση αυτή. 
Η περίπτωση της Αργεντινής θεωρείται µοναδική, αφού 
παρόλο που ανήκει στις χώρες του Νότου, αποτελεί το 
δεύτερο µεγαλύτερο παραγωγό µεταλλαγµένων 
προϊόντων µετά τις ΗΠΑ. Οι δύο χώρες µαζί παράγουν 
το 90% της παγκόσµιας παραγωγής µεταλλαγµένων. 
Το παράδοξο είναι ότι ενώ η χώρα αυτή υποφέρει από 
πείνα συγχρόνως αποτελεί και µεγάλο εξαγωγέα 
προϊόντων που προορίζονται για την παραγωγή 
τροφίµων και ζωοτροφών. Η εξάρτηση της 
Αργεντινής από τις µεταλλαγµένες καλλιέργειες 
οδηγεί στην  επιδείνωση της πείνας στη χώρα και 
όχι στην  εξάλειψή της.5  
 
Αντίθετα, η Αιγυπτιακή κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας 
“την ανάγκη επαρκούς και αποτελεσµατικής 
προστασίας των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος”6, απέσυρε την υποστήριξή της στον 
πόλεµο των ΗΠΑ ενάντια στους περιοριστικούς κανόνες 
για τα µεταλλαγµένα. 
 
Καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή του χρόνου 
προσφυγής των ΗΠΑ στον ΠΟΕ ήταν η αναµενόµενη 
επικύρωση και εφαρµογή του Πρωτοκόλλου για τη 
Βιοσφάλεια, που αποτελεί την πρώτη νοµικά 
δεσµευτική διεθνή συµφωνία που αναγνωρίζει το 
αναφαίρετο δικαίωµα των κρατών να απορρίπτουν τους 
ΓΜΟ βάσει της Αρχής της Προφύλαξης.7 Η προσφυγή 
των ΗΠΑ αποτελεί προσπάθεια υπονόµευσης του 
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Πρωτοκόλλου. Η 50η επικύρωση, που αποτελούσε και 
την προϋπόθεση για  να τεθεί το Πρωτόκολλο σε ισχύ, 
πραγµατοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου – µόλις ένα µήνα 
µετά από την καταγγελία των ΗΠΑ στον ΠΟΕ. 
Επιπρόσθετα το Πρωτόκολλο θα αποκτήσει ισχύ 
διεθνούς νόµου την 11η Σεπτεµβρίου, συµπίπτοντας µε 
τη δεύτερη µέρα των εργασιών της 5ης Υπουργικής 
∆ιάσκεψης του ΠΟΕ στο Κανκούν του Μεξικό.8  
 
Οι ΗΠΑ προβάλλουν την υπεροχή του ΠΟΕ έναντι του 
Πρωτοκόλλου, αποκαλώντας “εµπορικούς φραγµούς” 
τους περιοριστικούς κανόνες για τα µεταλλαγµένα. Αυτή 
η τακτική αποσκοπεί στο να εµποδίσει οποιαδήποτε 
περαιτέρω διαδικασία σχετικά µε την εφαρµογή του 
Πρωτοκόλλου.   
 
Χρησιµοποιώντας τον ΠΟΕ για να υπονοµεύσουν τη 
νέα παγκόσµια νοµοθεσία για τη βιοασφάλεια, οι ΗΠΑ 
στοχεύουν τις αναπτυσσόµενες χώρες, 
αποσκοπώντας στο να τις εξαναγκάσουν να 
δεχτούν τα µεταλλαγµένα που προωθούνται από 
τις αγροχηµικές εταιρίες. Μέχρι στιγµής, ο πόλεµος 
των ΗΠΑ ενάντια στους αγρότες, τους καταναλωτές και 
το περιβάλλον, φαίνεται ότι προκαλεί αύξηση της 
αντίδρασης και της απόρριψης στα µεταλλαγµένα και 
πολλαπλασιασµό των φωνών που στηρίζουν τους 
διεθνείς κανόνες για τη βιοασφάλεια. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση το κράτος-παρίας είναι οι ΗΠΑ.9  
 
Ο ΠΟΕ ενάντια στο Πρωτόκολλο για τη 
Βιοασφάλεια  
 
Ο χαρακτηρισµός των ΗΠΑ ως κράτους-παρία 
ενισχύεται από το γεγονός ότι δεν αποτελεί και ούτε 
µπορεί να αποτελέσει συµβαλλόµενο µέρος στο 
Πρωτόκολλο για τη Βιοσφάλεια (Πρωτόκολλο της 
Καρθαγένης) αφού δεν έχει επικυρώσει τη Συνθήκη 
των Ηνωµένων Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα 
(CBD).   
 
Παρόλα αυτά οι ΗΠΑ, µέσω του Μαϊάµι Group10, 
προσπαθούν ενεργά εδώ και οκτώ χρόνια να 
σαµποτάρουν τις διαπραγµατεύσεις σχετικά µε το 
Πρωτόκολλο, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους 
στην Αρχή της Προφύλαξης. 11 
 
Παρ’ όλες τις προσπάθειες των ΗΠΑ, οι περισσότερες 
χώρες -και ιδιαίτερα οι αναπτυσσόµενες– πέτυχαν την 
ενσωµάτωση της Αρχής της Προφύλαξης στο 
Πρωτόκολλο, κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να 
απαγορεύσουν ή να περιορίσουν δραστικά τις 
εισαγωγές των ΓΜΟ βάσει αυτής της αρχής.  
 
Ενώ συνεχίζουν να υπονοµεύουν  το Πρωτόκολλο, οι 
ΗΠΑ επιµένουν ότι οποιοιδήποτε περιορισµοί για τους 
ΓΜΟ θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τους όρους των 
παρακάτω συµφωνιών του ΠΟΕ: 1. για την “Εφαρµογή 

Μέτρων Υγειονοµικής και Φυτοϋγειονοµικής 
Προστασίας” (Sanitary and Phytosanitary Agreement), 
2. για τα “Τεχνικά Εµπόδια στο Εµπόριο” (Technical 
Barriers to Trade) και 3. τη συµφωνία για τη Γεωργία. 
Όπως ισχυρίζονται οι ΗΠΑ, οι όροι αυτοί δεν 
περιορίζουν τη δυνατότητα των κρατών να επιβάλλουν 
περιοριστικούς κανόνες ή να απαγορεύσουν τους 
ΓΜΟ.12 
 
Με αυτό τον τρόπο, οι ΗΠΑ επιχειρούν να 
εξουδετερώσουν την ισχύ της Αρχής της 
Προφύλαξης του Πρωτοκόλλου χρησιµοποιώντας τα 
µέσα του ΠΟΕ. 
 
Αυτή η τακτική ακολουθήθηκε επιθετικά στην 3η 
Υπουργική ∆ιάσκεψη του ΠΟΕ στο Σιάτλ (1999). Τον 
Αύγουστο του 1999 στο Σιάτλ, η Αµερικάνικη 
κυβέρνηση πρότεινε τη δηµιουργία µιας “οµάδας 
εργασίας για τη Βιοτεχνολογία”, πρόταση που 
ενσωµατώθηκε στο προσχέδιο κειµένου της 
Υπουργικής ∆ιακήρυξης σε σχέση µε “τα αγροτικά 
θέµατα”.13 Αυτή η πρόταση αντικρούει τη λογική του 
Πρωτοκόλλου για τη Βιοασφάλεια διότι βασίζεται στην 
υπόθεση ότι τα καλλιεργούµενα µεταλλαγµένα προϊόντα 
έχουν ήδη αποδειχθεί ασφαλή και ωφέλιµα και το 
παγκόσµιο εµπόριο αυτών των προϊόντων θα συνεχίζει 
να αυξάνεται. 14   
 
Η πλειοψηφία των µελών του ΠΟΕ ήταν αρνητική στην 
παραπάνω πρόταση. Οι χώρες που αντέδρασαν πιο 
έντονα ήταν το Περού, η Ινδία, η ∆οµινικανή 
∆ηµοκρατία, η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες, η Μαλαισία, το 
Πακιστάν, το Χονγκ Κονγκ, η Σρι Λάνκα, η Αίγυπτος, η 
Αϊτή, η Ουγκάντα, η Κούβα, η Ονδούρα, η Βολιβία, η 
Κένυα, η Νιγηρία και η Σενεγάλη. Αντιπροσωπείες 
από αρκετές αναπτυσσόµενες χώρες υποστήριξαν 
ότι οι ΓΜΟ θα πρέπει να αντιµετωπιστούν ως θέµα 
που αφορά τη Βιοασφάλεια, άρα υπόκειται στη 
δικαιοδοσία του Πρωτοκόλλου για τη Βιοασφάλεια 
της Συνθήκης για τη Βιοποικιλότητα (CBD) και όχι 
του ΠΟΕ.15  Ως αποτέλεσµα η πρόταση καταψηφίστηκε 
και τελικά η “οµάδα εργασίας για τη Βιοτεχνολογία” δε 
δηµιουργήθηκε.                                        
 
Το τελευταίο, αποκαλύπτει µια σηµαντική διάσταση της 
υπόθεσης των ΗΠΑ ενάντια στην Ευρώπη. Πριν από 
τέσσερα χρόνια, η πλειοψηφία των µελών του ΠΟΕ 
εξέφρασαν την ξεκάθαρη αντίθεσή τους στην 
ενσωµάτωση των ΓΜΟ στην περιοχή ευθύνης του 
ΠΟΕ. Προσφεύγοντας στον ΠΟΕ για την υπόθεση των 
ΓΜΟ, οι ΗΠΑ επιχειρούν να παρακάµψουν τις 
αντιδράσεις του παρελθόντος και να δηµιουργήσουν 
ένα προηγούµενο που θα χρησιµοποιηθεί ως απειλή 
ενάντια σε χώρες που πρόκειται να υιοθετήσουν 
αυστηρή νοµοθεσία κατά των ΓΜΟ. Το µήνυµα που 
στέλνουν οι ΗΠΑ είναι ξεκάθαρο: ακόµα και αν οι 
περιοριστικοί κανόνες είναι σε συµφωνία µε το 
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Πρωτόκολλο, τα κράτη κινδυνεύουν να υποστούν 
κυρώσεις από τον ΠΟΕ.                     
Είναι επίσης σηµαντικό να τονισθεί ότι αρκετές 
αναπτυσσόµενες χώρες εξακολουθούν να διατηρούν 
µια συνεπή και σαφή στάση σχετικά µε το θέµα των 
περιβαλλοντικών κινδύνων που ενέχουν τα ΓΜΟ και την 
ανάγκη υιοθέτησης της Αρχής της Προφύλαξης. Μεταξύ 
των χωρών αυτών βρίσκονται και αρκετές χώρες της 
Αφρικής που, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς των  ΗΠΑ, 
υποφέρουν από πείνα λόγω των τακτικών εκφοβισµού 
από την ΕΕ. Η στάση αυτή των Αφρικανικών χωρών 
δεν οφείλεται στο de facto moratorium της ΕΕ, αλλά 
αποτελεί µια συστηµατική προσέγγιση του θέµατος της 
Βιοασφάλειας και των µεταλλαγµένων που τους έχει 
οδηγήσει σε άµεση σύγκρουση µε τις ΗΠΑ.  

              
Για αυτόν ακριβώς το λόγο, κατά τη  διάρκεια των 
διαπραγµατεύσεων του Πρωτοκόλλου, το 1999, ο 
εκπρόσωπος της αντιπροσωπείας της Ζιµπάµπουε 
δήλωσε ότι η επιθετική στάση των ΗΠΑ ενάντια στην 
Αρχή της Προφύλαξης  “κρατάει ολόκληρο τον κόσµο 
όµηρο”16.  
 
Ο ΠΟΕ ως µοχλός πίεσης προς τις 
αναπτυσσόµενες χώρες  
 
Παρόλο που στο Σιάτλ οι ΗΠΑ απέτυχαν να 
ενσωµατώσουν στην περιοχή ευθύνης του ΠΟΕ το 
θέµα των ΓΜΟ, εξακολουθούν να τον χρησιµοποιούν 
για να επιβάλλουν την αποδοχή των µεταλλαγµένων 
στις αναπτυσσόµενες χώρες. Οι ΗΠΑ δε δίστασαν να 
χρησιµοποιήσουν την απειλή της επιβολής κυρώσεων 
από τον ΠΟΕ σε βάρος των  αναπτυσσόµενων χωρών.    
 
Το αποτέλεσµα ήταν άµεσο. Οι χώρες αυτές, µη 
διαθέτοντας την απαραίτητη πολιτική και οικονοµική 
δύναµη, αναγκάστηκαν να ανακαλέσουν τους 
περιοριστικούς κανονισµούς για τα µεταλλαγµένα, πριν 
καν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επίσηµη καταγγελία στον 
ΠΟΕ. Η απειλή και µόνο ήταν αρκετή, αφού οι κυρώσεις 
από τον ΠΟΕ µπορούν να επιβληθούν σε 
οποιεσδήποτε εξαγωγές προϊόντων προς την αγορά 
των ΗΠΑ.        
 
Στη Βολιβία, τον Ιανουάριο του 2001, τέθηκε σε 
εφαρµογή ένα ψήφισµα που απαγόρευε την παραγωγή, 
καλλιέργεια και χρήση όλων των τροφίµων ή γεωργικών 
προϊόντων που προέρχονταν από ΓΜΟ. Η πίεση όµως 
που άσκησε η κυβέρνηση των ΗΠΑ οδήγησε στην άρση 
της απαγόρευσης. Τον ίδιο χρόνο, η κυβέρνηση της Σρι 
Λάνκα έθεσε σε εφαρµογή ένα απαγορευτικό µέτρο 
στην εισαγωγή εικοσιένα (21) κατηγοριών 
µεταλλαγµένων προϊόντων και σχεδίαζε να επιβάλλει 
αυτό το µέτρο µε κάποιες τροποποιήσεις στη νοµοθεσία 
για τα τρόφιµα. Ως απάντηση, οι ΗΠΑ προειδοποίησαν 
την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα ότι θα προσφύγουν στον 
ΠΟΕ ενάντια σε αυτό το µέτρο, απειλώντας µε 

κυρώσεις ύψους 190 εκατοµµυρίων δολαρίων. Υπό το 
φόβο ότι οι επαπειλούµενες κυρώσεις θα πλήξουν τις 
εξαγωγές υφασµάτων προς τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση της 
Σρι Λάνκα προχώρησε στην άρση του µέτρου αυτού. 17 
 
Το Φεβρουάριο του 2001, οι ΗΠΑ απείλησαν µε 
αντίποινα την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης, αν αυτή 
προχωρούσε στην εφαρµογή νόµων που θα 
απαιτούσαν τη σήµανση των µεταλλαγµένων 
προϊόντων. Στις 13 Φεβρουαρίου, σε συνάντηση µε τον 
Αµερικανό εµπορικό αντιπρόσωπο, ο Γενικός 
Γραµµατέας της Υπηρεσίας Τροφίµων και Φαρµάκων 
της Ταϊλάνδης, Wichai Chokwiwat, ενηµερώθηκε ότι οι 
ΗΠΑ είναι αντίθετες στη σήµανση και ότι τα 
προτεινόµενα µέτρα θα προκαλέσουν την επιβολή 
κυρώσεων ενάντια στις εξαγωγές της Ταϊλάνδης στις 
ΗΠΑ.  
 
Η Υπηρεσία Τροφίµων και Φαρµάκων της Ταϊλάνδης 
σχεδίαζε να εφαρµόσει ως όριο επιµόλυνσης το 3% 
(πάνω από το οποίο τα τρόφιµα που περιείχαν 
µεταλλαγµένα θα πρέπει να σηµαίνονται). Ύστερα από 
την αµερικανική παρέµβαση, το όριο επιµόλυνσης 
αυξήθηκε στο 5%, εξασθενίζοντας τη νοµοθεσία για τη 
σήµανση. 18  
 
Τον επόµενο χρόνο η Νότια Κορέα δέχτηκε την ίδια 
πίεση. Το Φεβρουάριο του 2002, η κυβέρνηση των 
ΗΠΑ προσπάθησε να επιβάλλει στην κυβέρνηση της 
Νότιας Κορέας την αλλαγή της νοµοθεσίας για τη 
σήµανση και την αύξηση του ορίου επιµόλυνσης από 
3% σε 5%. Την εµπλοκή των ΗΠΑ κατήγγειλαν άµεσα 
περιβαλλοντικές και καταναλωτικές οργανώσεις, οι 
οποίες απαιτούσαν το όριο να µειωθεί στο 1%, όπως 
άλλωστε ίσχυε τότε στην ΕΕ.19  
 
Πρόσφατα, και αµέσως µετά από την επίσηµη 
καταγγελία στον ΠΟΕ ενάντια στην ΕΕ, οι ΗΠΑ 
εµφανίστηκαν στη συνάντηση της Ασίας- Ειρηνικού 
Οικονοµικής Συνεργασίας (Asia-Pacific Economic 
Cooperation - APEC) για να ενισχύσουν τη θέση τους. 
Σε αυτή τη συνάντηση, η οποία πραγµατοποιήθηκε 
στην Ταϊλάνδη τον Ιούνιο του 2003, ο εκπρόσωπος για 
το εξωτερικό εµπόριο των ΗΠΑ, Ρόµπερτ Ζέλικ 
προσπάθησε να συσπειρώσει τα µέλη του APEC να 
υποστηρίξουν τον πόλεµο των ΗΠΑ ενάντια στους 
περιοριστικούς κανόνες για τα µεταλλαγµένα και τη 
νοµοθεσία για τη σήµανση. Η κίνηση αυτή συνάντησε 
σθεναρή αντίσταση από τις αντιπροσωπείες, οι οποίες 
υποστήριξαν ότι οι συζητήσεις για το εµπόριο δεν 
αποτελούν το κατάλληλο φόρουµ για την αξιολόγηση 
του κατά πόσο είναι ασφαλή τα µεταλλαγµένα.   
 
Η στάση των ΗΠΑ ήταν τόσο ακραία που προκάλεσε 
την αντίδραση του Ιάπωνα αντιπροσώπου. Ο Ιάπωνας 
αντιπρόσωπος –παρόλο που στην Ιαπωνία οι κανόνες 
για τη σήµανση είναι σχετικά χαλαροί– αναγκάσθηκε να 
υπερασπίσει τα δικαιώµατα των καταναλωτών.20             
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Οι ΗΠΑ επιδιώκουν τη χαλάρωση των 
περιορισµών για τα µεταλλαγµένα διεθνώς 
 
Το επιχείρηµα των ΗΠΑ, ενάντια σε κάθε κανονισµό για 
τη σήµανση των µεταλλαγµένων, είναι ότι αυτοί οι 
κανόνες είναι περιττοί  αφού είναι περιττοί και στις ΗΠΑ. 
 
Παρόλα αυτά, όπως διευκρινίζεται και σε µια έκθεση για 
την εταιρία Monsanto η οποία εκπονήθηκε από την 
Innovest Strategic Value Advisors (πολυεθνική εταιρία  
που ειδικεύεται στον τοµέα της ανάλυσης των 
οικονοµικών επιπτώσεων περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών θεµάτων): 

 
“Οι υποστηρικτές των µεταλλαγµένων 
ισχυρίζονται ότι η χρήση µεταλλαγµένων 
συστατικών  σε αµερικάνικα τρόφιµα δείχνει 
την αποδοχή των καταναλωτών. Στην 
πραγµατικότητα, στην πλειοψηφία τους, οι 
καταναλωτές στις ΗΠΑ δε συνειδητοποιούν 
ότι τρώνε µεταλλαγµένα τρόφιµα αφού οι 
βιοµηχανίες των µεταλλαγµένων ασκούν 
έντονες πιέσεις και έχουν καταφέρει να 
εµποδίσουν την εφαρµογή κανόνων 
σήµανσης.”21    

 
Απώτερος στόχος των πιέσεων που ασκούν οι ΗΠΑ 
µέσω του ΠΟΕ είναι η καθιέρωση των χαλαρών 
προτύπων και των ρυθµιστικών µηχανισµών που 
ισχύουν στις ΗΠΑ ως το παγκόσµιο πρότυπο. 
 
Σύµφωνα µε µια σειρά από επίσηµα έγγραφα των 
Υπουργείων Εµπορίου και Γεωργίας των ΗΠΑ τα οποία 
δηµοσιεύθηκαν στις 13 Μαΐου – την ηµέρα που οι ΗΠΑ 
έκαναν την επίσηµη καταγγελία στον ΠΟΕ – τα 
µεταλλαγµένα δε χρειάζεται να ρυθµίζονται από 
κανόνες σήµανσης ή άλλους περιορισµούς αφού το 
ρυθµιστικό πλαίσιο των ΗΠΑ έχει εγγυηθεί την 
ασφάλειά τους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον.22   
 
Σύµφωνα µε το έγγραφο των Υπουργείων Εµπορίου και 
Γεωργίας των ΗΠΑ µε τίτλο το Ρυθµιστικό Πλαίσιο για 
τη Βιοτεχνολογία των ΗΠΑ: “H Κυβέρνηση των ΗΠΑ 
εφαρµόζει µια πολύ αυστηρή και συντονισµένη 
διαδικασία για την αξιολόγηση της ασφάλειας των 
γεωργικών προϊόντων της µοντέρνας βιοτεχνολογίας”23 
 
Παρόλα αυτά, η πραγµατικότητα δείχνει ότι η 
Υπηρεσία Τροφίµων και Φαρµάκων των ΗΠΑ δεν 
εφαρµόζει ένα υποχρεωτικό και ανεξάρτητο 
σύστηµα ελέγχων σχετικά µε τις επιπτώσεις των 
µεταλλαγµένων στη δηµόσια υγεία.  
 
Όπως σχολιάζει έκθεση που δηµοσιεύθηκε πρόσφατα 
από µη κυβερνητικό οργανισµό στις ΗΠΑ (the Pew 
Initiative on Food and Biotechnology): 

 “Η Υπηρεσία Τροφίµων και Φαρµάκων  (FDA) µέχρι 
στιγµής δεν εφαρµόζει κάποιο σοβαρό σύστηµα 
ελέγχων ή πρόγραµµα συµµόρφωσης για τα  
µεταλλαγµένα προϊόντα µετά την κυκλοφορία τους 
στην αγορά”. 
 
Επιπλέον, η FDA “ούτε εποπτεύει αλλά ούτε 
πραγµατοποιεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους σχετικά µε 
τα µεταλλαγµένα τρόφιµα”. 24    
 
Η FDA µόλις που επιθεωρεί ένα εθελοντικό σύστηµα 
ελέγχων σύµφωνα µε το οποίο οι εταιρίες υποβάλλουν 
φακέλους µε στοιχεία σχετικά µε την ασφάλεια των 
προϊόντων τους, τα οποία έχουν αξιολογηθεί από τις 
ίδιες. Συχνά, τα συνοδευτικά στοιχεία είναι ελλιπή.  
    
Η FDA λαµβάνει υπόψη της τα αποτελέσµατα των 
ελέγχων που έχει πραγµατοποιήσει η κάθε εταιρία, ενώ 
τα στοιχεία στα οποία βασίζονται αυτά τα 
αποτελέσµατα παραµένουν µυστικά.25   
 
Η κυριαρχία µεγάλων εταιριών στο ρυθµιστικό πλαίσιο 
των ΗΠΑ έχει ως αποτέλεσµα να αγνοούνται 
συστηµατικά τα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία 
σχετικά µε τις επιπτώσεις των µεταλλαγµένων στο 
περιβάλλον. 
 
Οι αγρο-χηµικές εταιρίες, οι οποίες έχουν 
πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις στην 
ανάπτυξη των µεταλλαγµένων προϊόντων, 
διαδραµατίζουν κυρίαρχο ρόλο στη διαµόρφωση 
της πολιτικής για τους ΓΜΟ. Για παράδειγµα, στην 
οµοσπονδιακή συµβουλευτική επιτροπή των ΗΠΑ (η 
νέα Συµβουλευτική Επιτροπή για τη Βιοτεχνολογία και 
τη Γεωργία του 21ου αιώνα) που είναι υπεύθυνη για τον 
έλεγχο των µελλοντικών µεταλλαγµένων προϊόντων και 
συστάθηκε τον Απρίλιο του 2003, έντεκα από τις 
δεκαοκτώ θέσεις έχουν καταληφθεί από στελέχη αγρο-
χηµικών εταιριών και βιοµηχανιών µεταλλαγµένων 
προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της Monsanto.26  
 
Τα παραπάνω περιγράφουν το χαλαρό αµερικάνικο 
ρυθµιστικό σύστηµα – ουσιαστικά ρυθµιζόµενο από 
εµπορικά συµφέροντα, χωρίς επιστηµονική αξιοπιστία 
και δηµόσια ευθύνη – το οποίο προσπαθούν να 
επιβάλλουν οι ΗΠΑ παγκοσµίως.  
 
Για να ενισχύσουν την επιρροή τους στον ΠΟΕ, οι ΗΠΑ 
επιδιώκουν να επιβάλλουν αυτά τα χαλαρά πρότυπα 
διεθνώς µέσω των διµερών συµφωνιών για το ελεύθερο 
εµπόριο και τις συµφωνίες για τις επενδύσεις. Αυτές οι 
συµφωνίες, στοχεύοντας τις αναπτυσσόµενες χώρες, 
έχουν σχεδιασθεί για να καταστρατηγήσουν 
οποιαδήποτε ευελιξία ή διάλογο γύρω από θέµατα 
πολυµερών δεσµεύσεων και για να διευκολύνουν τη 
χρήση µονοµερούς διαπραγµατευτικής δύναµης 
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από τις ΗΠΑ, µε απώτερο σκοπό να επιβάλλουν την 
αποδοχή των µεταλλαγµένων.  
Τη συγκεκριµένη στρατηγική, της χρήσης διµερών 
συνθηκών για την αποφυγή της απόρριψης των 
µεταλλαγµένων, υπαινίχθηκε ο Ρόµπερτ Ζέλικ στο λόγο 
του στο Ινστιτούτο ∆ιεθνών Οικονοµικών τον 
περασµένο Μάιο όπου δήλωσε ότι “οι ‘ευαισθησίες’ 
για κάποια ειδικά αµερικάνικα προϊόντα” θα 
αποτελούν µέρος οποιωνδήποτε συµφωνιών για το 
ελεύθερο εµπόριο (Free Trade Agreements- FTAs).27   
 
Ο κυριότερος λόγος που η Αίγυπτος αρχικά υποστήριξε 
τις ΗΠΑ στην προσφυγή στον ΠΟΕ ενάντια στην ΕΕ 
ήταν ότι θα ανταµειβόταν µε µια τέτοια συµφωνία (FTA) 
τo 2004. Ωστόσο, η αποχώρηση της Αιγύπτου από την 
καταγγελία και η κατακραυγή των ΗΠΑ στον ΑPEC 
υπογραµµίζουν ότι οι επιθετικές τακτικές των ΗΠΑ δεν 
είναι πάντα επιτυχείς.   
 
Σε αυτό το πλαίσιο, το Πρωτόκολλο για τη 
Βιοασφάλεια προσφέρει όχι µόνο µια διεθνή βάση 
πάνω στην οποία µπορεί κανείς να στηριχθεί για να 
αντιµετωπίσει τους κινδύνους για το περιβάλλον από τα 
µεταλλαγµένα, αλλά προσφέρει στις αναπτυσσόµενες 
χώρες νόµιµα µέσα για να αντισταθούν στην 
εξαναγκαστική συµπεριφορά των ΗΠΑ.  
 
Οι αναπτυσσόµενες χώρες χρησιµοποιούνται 
ως χωµατερές για τα µεταλλαγµένα 
 
Όταν οι ΗΠΑ προχώρησαν στην καταγγελία τους 
ενάντια στην ΕΕ, η Monsanto - η εταιρία η οποία 
παράγει το 91% των µεταλλαγµένων σπόρων στον 
κόσµο - αναφέρθηκε στην “πολιτική του τρόµου” που 
διέπει το de facto moratorium της ΕΕ.28 Στην 
πραγµατικότητα “πολιτική τρόµου” αποτελεί η 
χρήση του ΠΟΕ για την επιβολή ανοίγµατος των 
αγορών στα µεταλλαγµένα. Η βιοµηχανία των 
µεταλλαγµένων έρχεται αντιµέτωπη µε µια αγορά που 
συρρικνώνεται διαρκώς. Ολοένα και περισσότερες 
χώρες υιοθετούν κανονισµούς σήµανσης. Νέα 
µεταλλαγµένα προϊόντα - όπως το µεταλλαγµένο στάρι 
της Monsanto29 - συναντούν µαζική αντίδραση πριν καν 
πάρουν έγκριση για εµπορική καλλιέργεια. Πάνω από 
37 χώρες έχουν ανακοινώσει ή εφαρµόσει νόµους 
που περιορίζουν την εισαγωγή των µεταλλαγµένων 
και/ ή τη σήµανση των τροφίµων που περιέχουν 
µεταλλαγµένα συστατικά. Σύµφωνα µε την έκθεση 
της Ιnnovest Strategic Value Αdvisors:  
 

“H EE ήταν µια από τις πρώτες περιοχές που 
περιόρισαν τις εισαγωγές µεταλλαγµένων και 
απαίτησαν τη σήµανσή τους. Πρόσφατα, 
σηµαντικοί εισαγωγείς τροφίµων όπως η Κίνα, 
η Ιαπωνία και η Κορέα έχουν θεσπίσει 
περιοριστικούς κανόνες και κανονισµούς 
σήµανσης. Οι ανησυχίες σχετικά µε τα 

µεταλλαγµένα έχουν άµεση επίπτωση στις 
εξαγωγές καλαµποκιού στην ΕΕ, οι οποίες 
έπεσαν από 305 εκατοµµύρια δολάρια το 
1996 σε 2 εκατοµµύρια δολάρια το 2001. Οι 
εξαγωγές στην Κορέα έπεσαν από 300 
εκατοµµύρια δολάρια σε 85 εκατοµµύρια 
δολάρια.”30 

 
Ανησυχώντας ότι το Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια 
θα νοµιµοποιήσει το κλείσιµο της αγοράς για τα 
µεταλλαγµένα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ και η βιοµηχανία 
των µεταλλαγµένων έχουν ξεκινήσει σφοδρή επίθεση 
προς τις αναπτυσσόµενες χώρες για να τους 
επιβάλλουν τα µεταλλαγµένα. Την κορύφωση αυτής της 
επιθετικής προώθησης των µεταλλαγµένων αποτελεί η 
εκβιαστική αποδοχή των µεταλλαγµένων µέσω της 
επισιτιστικής βοήθειας. Η επισιτιστική βοήθεια, στην 
πράξη, χρησιµοποιείται ως διέξοδος για τα ανεπιθύµητα 
µεταλλαγµένα προϊόντα των ΗΠΑ. 
 
Με αυτό το σκεπτικό, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν έναν ηθικό 
εκβιασµό, κατηγορώντας την ΕΕ ότι µέσω του 
moratorium εµποδίζει την αντιµετώπιση της πείνας. Ο 
πρόεδρος Μπους, στο λόγο του, στην Ακαδηµία της 
Ακτοφυλακής στις 21 Μαϊου του 2003, ισχυρίστηκε ότι 
το ευρωπαϊκό µορατόριουµ εµποδίζει “το βασικό 
κίνητρο για την εξάλειψη της πείνας στην Αφρική”.31  
 
Το παγκόσµιο πρόβληµα της πείνας αντιµετωπίζεται 
περισσότερο ως κερδοφόρα ευκαιρία για τις 
επιχειρήσεις παρά ως παγκόσµια ανθρωπιστική κρίση. 
Όπως είχε δηλώσει και ο Μπους δύο χρόνια νωρίτερα: 
“Θέλω η Αµερική να θρέψει τον κόσµο. Χάνουµε 
κάποιες ευκαιρίες, όχι µόνο στο δικό µας ηµισφαίριο, 
αλλά σε ολόκληρο τον κόσµο”.32 Η επισιτιστική βοήθεια 
αποτελεί µια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση για την 
αµερικανική αγροβιοµηχανία. 
 
Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα της Αµερικάνικης 
Υπηρεσίας για τη ∆ιεθνή Ανάπτυξη (USAID): 
 

“Τα προγράµµατα εξωτερικής βοήθειας της 
Αµερικής ωφελούν κατά κύριο λόγο τις ΗΠΑ. 
Σχεδόν το 80% των συµβολαίων και των 
δωρεών της USAID προορίζονται άµεσα για 
αµερικανικές επιχειρήσεις. Τα προγράµµατα 
εξωτερικής βοήθειας έχουν βοηθήσει στη 
δηµιουργία σηµαντικών αγορών για αγροτικά 
προϊόντα…”33  

 
Άλλο ένα σηµάδι που καταδεικνύει τον κυνισµό µε τον 
οποίο οι ΗΠΑ χρησιµοποιούν οποιοδήποτε µέσο για να 
επιβάλλουν τα µεταλλαγµένα, είναι η πρόσφατη έγκριση 
από την γερουσία των ΗΠΑ, προσχεδίου νόµου  µε 
τίτλο “η Αµερικάνικη Ηγεσία ενάντια στο HIV/AIDS, τη 
Φυµατίωση και την Ελονοσία για το 2003”, που θέτει ως 
όρο στις Αφρικανικές χώρες την αποδοχή της 



O Πόλεµος των ΗΠΑ ενάντια στη Βιοασφάλεια 
 

 - 6 - 

“µεταλλαγµένης επισιτιστικής βοήθειας” ώστε να 
λάβουν φάρµακα για τη θεραπεία του HIV/AIDS. Ακόµα 
και αν αυτός ο όρος δεν είναι νοµικά δεσµευτικός, 
δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυµες να υπερασπιστούν τα 
συµφέροντα της βιοµηχανίας των µεταλλαγµένων µε 
οποιοδήποτε κόστος, ακόµα και µε απειλή περικοπής 
επισιτιστικής βοήθειας ζωτικής σηµασίας.34 
 
Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την ακόλουθη 
δήλωση του προέδρου Bush, το Μάιο του 2003, 
δείχνουν το µέγεθος της υποκρισίας της πολιτικής των 
ΗΠΑ: 
 

“Πρέπει να δώσουµε στους αγρότες στην 
Αφρική, τη Λατινική Αµερική, την Ασία και 
αλλού µια ίση ευκαιρία για ανταγωνισµό στις 
διεθνείς αγορές. Όταν τα πλούσια κράτη 
επιδοτούν τις αγροτικές τους εξαγωγές, 
εµποδίζουν τις φτωχές χώρες να αναπτύξουν 
τον τοµέα της δικής τους γεωργίας.”35 

 
Στην πραγµατικότητα, οι ΗΠΑ κατακλύζουν τις αγορές 
των αναπτυσσόµενων χωρών µε επιδοτούµενες 
εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Οι εξαγωγές προς τις 
αναπτυσσόµενες χώρες αντιπροσωπεύουν σηµαντικό 
µέρος της παραγωγής των ΗΠΑ (στάρι 40%, καλαµπόκι 
25-30%, σόγια 30%, ρύζι 20%, βαµβάκι ως και 57%).36 
To 2002, οι µεταλλαγµένες καλλιέργειες αποτελούσαν 
το 75% της συνολικής καλλιέργειας σόγιας στις ΗΠΑ, το 
34% του καλαµποκιού και το 71% του βαµβακιού, 
αντίστοιχα,37 µε ανοδικές τάσεις µέσα στο 2003. Η 
υψηλή αναλογία των µεταλλαγµένων καλλιεργειών, σε 
συνδυασµό µε τις υψηλές επιδοτήσεις που επιτρέπουν 
την πώληση των προϊόντων σε τιµές κάτω του κόστους, 
καταδεικνύει τον άµεσο συσχετισµό µεταξύ της 
διάθεσης µεταλλαγµένων προϊόντων και της 
αντιµετώπισης των αναπτυσσόµενων χωρών ως 
χωµατερές. 
 
Η τακτική αυτή των ΗΠΑ έχει σηµαντικό αντίκτυπο στο 
εισόδηµα των αγροτών, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες 
χώρες που δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν, 
ως προς τις τιµές, τη µεγάλης κλίµακας επιδοτούµενη 
βιοµηχανική παραγωγή των αναπτυγµένων χωρών. Το 
άµεσο αποτέλεσµα είναι η επιδείνωση της φτώχειας και 
η καταστροφή του υπόβαθρου που θα οδηγούσε στην 
εξάλειψη της πείνας µελλοντικά. Μόλις δύο εβδοµάδες 
πριν από την προσφυγή των ΗΠΑ στον ΠΟΕ, το Μάλι, 
η Μπουρκίνα Φάσο, το Μπενίν και το Τσαντ, 
εκπροσωπώντας τις χώρες της κεντρικής και δυτικής 
Αφρικής, ζήτησαν από τον ΠΟΕ την οριστική µείωση 
των επιδοτήσεων στο βαµβάκι -ιδιαίτερα για τις ΗΠΑ. Οι 
επιδοτήσεις για το βαµβάκι -οι οποίες ανέρχονται σε 4 
δισεκατοµµύρια δολάρια το χρόνο στις ΗΠΑ- έχουν 
οδηγήσει σε οικονοµική καταστροφή πολλούς µικρούς 
βαµβακοπαραγωγούς στις παραπάνω Αφρικανικές 
χώρες.38 Το ίδιο ισχύει και για τη µεταλλαγµένη 

επισιτιστική βοήθεια η οποία απειλεί την επιβίωση των 
τοπικών αγροτών και των κοινοτήτων της υπαίθρου, 
υπονοµεύοντας την δυνατότητά τους να παράγουν 
τροφή. 39 
Ιδιωτικοποιώντας το γενετικό υλικό 
 
Η πρακτική του πατενταρίσµατος των µεταλλαγµένων 
σπόρων έχει ως επιπρόσθετο αποτέλεσµα την αύξηση 
του κόστους για τους αγρότες που τα καλλιεργούν και 
την ταυτόχρονη αύξηση της εξάρτησης από εταιρίες 
όπως η Μονσάντο, για πρόσβαση σε σπόρους και 
φυτοφάρµακα.  
 
Το θέµα των µεταλλαγµένων είναι άρρηκτα δεµένο µε 
τα θέµατα της διατροφικής ανεξαρτησίας και της 
διατροφικής ασφάλειας αφού κρίνεται αναγκαία, για την 
εξάλειψη της πείνας και της φτώχιας, η ανάπτυξη ενός 
βιώσιµου γεωργικού µοντέλου, το οποίο θα εξυπηρετεί 
τις ανάγκες σε τροφή των τοπικών κοινωνιών.40  
 
Το 2001, η ειδικός εισηγητής της Επιτροπής για τα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα των Ηνωµένων Εθνών  
αναφέρει: “Η πρόοδος στη βιοτεχνολογία, 
συµπεριλαµβανοµένων γενετικά τροποποιηµένων 
φυτών, η κατοχή πνευµατικής ιδιοκτησίας (πατέντες) 
από επιχειρήσεις του Βορά στο χώρο της γεωργίας και 
η παγκόσµια προστασία αυτών των πατέντων, βάζουν 
σε κίνδυνο την πρόσβαση στην τροφή και τη 
διαθεσιµότητά της”.41 Ο έλεγχος της παγκόσµιας 
παραγωγής των µεταλλαγµένων από ελάχιστες 
πολυεθνικές είναι ανάµεσα στα “εφτά κύρια οικονοµικά 
εµπόδια που εµποδίζουν ή σταµατούν την άσκηση του 
δικαιώµατος να επιλέγει κανείς την τροφή του”. Η 
έκθεση στην επιτροπή του ΟΗΕ έκανε επίσης άµεση 
αναφορά στην επιβολή βιοµηχανικών πατέντων στα 
πλαίσια της Συµφωνίας για τα ∆ικαιώµατα Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας που Σχετίζονται µε το Εµπόριο (TRIPS) του 
ΠΟΕ, συνδέοντας άµεσα αυτή την πρακτική µε τη 
στέρηση πρόσβασης στα µέσα παραγωγής τροφής για 
τους φτωχούς αγρότες.42 
 
Η δυνατότητα παραγωγής της τροφής επηρεάζεται 
επίσης από την επιµόλυνση µε µεταλλαγµένους 
οργανισµούς, η οποία απειλεί τη γεωργική 
βιοποικιλότητα και το περιβάλλον. Εν όψει αυτής της 
απειλής, πολλές αναπτυσσόµενες χώρες απέρριψαν 
την επισιτιστική βοήθεια µε µεταλλαγµένες τροφές, µε 
την αιτιολογία ότι το µεταλλαγµένο καλαµπόκι και η 
σόγια που εισάγονται ως τροφές µπορούν επίσης να 
φυτευτούν ως σπόροι. Κατά τη διάρκεια του λιµού του 
2002, το Μαλάουι, η Μοζαµβίκη και η Ζιµπάµπουε 
ζήτησαν όλο το εισαγόµενο µεταλλαγµένο καλαµπόκι 
από τις ΗΠΑ να αλεστεί πριν τη διανοµή του για την 
αποφυγή της ακούσιας χρήσης του για καλλιέργεια. Το 
Λεσότο και η Σουαζιλάνδη επέτρεψαν τη διανοµή 
βοήθειας µη αλεσµένης µεταλλαγµένης τροφής, αλλά 
προειδοποίησαν τους πολίτες ότι ο σπόρος θα πρέπει 
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να χρησιµοποιηθεί αυστηρά για κατανάλωση και όχι για 
καλλιέργεια. Η άρνηση στη µεταλλαγµένη επισιτιστική 
βοήθεια δεν είναι συνεπώς µια άστοχη απάντηση στις 
τακτικές εκφοβισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
µέρος µιας µακροχρόνιας συνεκτικής αντιµετώπισης 
των κινδύνων της µεταλλαγµένης επισιτιστικής βοήθειας 
για το περιβάλλον, αφού οι µεταλλαγµένοι σπόροι, 
όπως το καλαµπόκι ή η σόγια, θα µπορούσαν να 
επιµολύνουν τα αποθέµατα σπόρων.43 Η επιβολή 
απαγορεύσεων και περιορισµών στο µεταλλαγµένο 
καλαµπόκι –συµπεριλαµβανοµένης της επισιτιστικής 
βοήθειας– είναι µέρος ενός ευρύτερου συνόλου 
πολιτικών µε σκοπό την προστασία της γεωργικής 
βιοποικιλότητας η οποία αποτελεί µία ουσιαστική βάση 
για αυτές τις χώρες, για να µπορέσουν να θρέψουν  
τους πολίτες τους.44 

Τα συµφέροντα των πολυεθνικών βιοµηχανιών 
αγροχηµικών, σπόρων και µεταλλαγµένων, οι 
οποίες επιδιώκουν τον απόλυτο έλεγχο στο παγκόσµιο 
σύστηµα διατροφής, απειλούν τη γεωργική 
βιοποικιλότητα και την ικανότητα να καλυφθούν οι 
τοπικές διατροφικές ανάγκες στις αναπτυσσόµενες 
χώρες.45 Η επέκταση της σφαίρας ελέγχου των 
πολυεθνικών της αγροβιοτεχνολογίας στις 
αναπτυσσόµενες χώρες είναι κρίσιµη για τα 
µακροχρόνια συµφέροντα των εταιριών αυτών. Σε αυτό 
το πλαίσιο οι βιοµηχανίες µεταλλαγµένων απαιτούν από 
τις ΗΠΑ τη χρήση του ΠΟΕ ως πολιτικού όπλου πίεσης 
για το άνοιγµα νέων αγορών. Αυτά τα ‘νέα σύνορα’ είναι 
η Ασία, η Λατινική Αµερική και η Αφρική και όχι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Το Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια, ως ένα νοµικά 
δεσµευτικό πολυµερές εργαλείο, δίνει τη δυνατότητα 
στις κυβερνήσεις του Νότου να αντισταθούν σε αυτό τον 
πολιτικό εκβιασµό και να εξασφαλίσουν ότι η 
προστασία της βιοασφάλειας και της βιοποικιλότητας - 
ειδικά της γεωργικής βιοποικιλότητας-έχει 
προτεραιότητα έναντι της εξάπλωσης των επιχειρήσεων 
της αγροβιοτεχνολογίας και του φαύλου κύκλου της 
εξαρτήσης που αυτή επιφέρει. 
 
Παγκόσµια Βιοασφάλεια Τώρα 
 
Η οριστική εφαρµογή του Πρωτοκόλλου της 
Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια, στις 11 Σεπτεµβρίου 
2003,  θα αποτελέσει µία σηµαντική αναµέτρηση µεταξύ 
του Πρωτοκόλλου και του ΠΟΕ. ∆εν υπάρχει αµφιβολία 
ότι οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να εµποδίσουν τη λήψη 
ουσιαστικών µέτρων για την προστασία της 
Βιοασφάλειας και θα προσπαθήσουν να µεταφέρουν το 
θέµα στην επιχειρηµατική αντζέντα του ΠΟΕ. Όµως θα 
είναι επίσης µια ευκαιρία για την πλειοψηφία των 
χωρών του κόσµου να επιβεβαιώσουν τις δεσµεύσεις 
τους για τη Βιοασφάλεια και να χρησιµοποιήσουν την 
Υπουργική ∆ιάσκεψη του Κανκούν για να 

αποµακρύνουν οριστικά το θέµα των µεταλλαγµένων 
από τον ΠΟΕ. 
 
Τα δύο τρίτα των χωρών που έχουν υπογράψει το 
Πρωτόκολλο είναι αναπτυσσόµενες χώρες –µία καθαρή 
ένδειξη ότι ο πόλεµος των ΗΠΑ ενάντια στη 
Βιοασφάλεια είναι επίσης ένας πόλεµος ενάντια στις 
αναπτυσσόµενες χώρες. Η υπεράσπιση του 
Πρωτοκόλλου απέναντι στην επιθετικότητα των ΗΠΑ θα 
αποκαλύψει τις πραγµατικές επιδιώξεις των ΗΠΑ και 
την κρίση στην οποία βρίσκονται οι βιοµηχανίες των 
µεταλλαγµένων. Η απόρριψη της προσφυγής των ΗΠΑ 
στον ΠΟΕ θα αποτελέσει ένα σηµαντικό βήµα για την 
προστασία των ∆ιεθνών Περιβαλλοντικών Συµφωνιών 
(ΜΕΑ), συνολικά, από τον ΠΟΕ. 
 
Για να εµποδιστούν αποτελεσµατικά οι ενέργειες των 
ΗΠΑ και να τερµατιστεί ο πόλεµος που έχουν κηρύξει 
στους περιοριστικούς κανόνες για τα µεταλλαγµένα, 
είναι απαραίτητο όλες οι κυβερνήσεις να λάβουν άµεση 
και συγκεκριµένη δράση για την εφαρµογή του 
Πρωτοκόλλου για τη Βιοασφάλεια. Ένα από τα πρώτα 
απαραίτητα βήµατα είναι η ενσωµάτωση της Αρχής της 
Προφύλαξης σε συνεκτικές νοµοθεσίες για τη 
Βιοασφάλεια, επιβάλλοντας αυστηρά µέτρα για την 
αποτροπή της απελευθέρωσης στο περιβάλλον ή της 
εισαγωγής µεταλλαγµένων οργανισµών. Αυτοί οι νόµοι 
θα πρέπει στη συνέχεια να προστατευθούν στα πλαίσια 
του Πρωτοκόλλου και οποιεσδήποτε προσπάθειες 
άλλων χωρών για την υπονόµευσή τους θα πρέπει να 
απορρίπτονται άµεσα ως παράνοµες και αθέµιτες. 
 
Είναι προφανές ότι οι ∆ιεθνείς Περιβαλλοντικές 
Συµφωνίες συναντούν δυσκολίες στην εφαρµογή τους 
γιατί δε διαθέτουν συστήµατα επίλυσης διαφορών και 
επιβολής κυρώσεων αντίστοιχα µε αυτά του ΠΟΕ. 
Αντίθετα, το Πρωτόκολλο έχει αυτή τη δυνατότητα, 
αφού έχει προβλέψει την ανάπτυξη ενός καθεστώτος 
απόδοσης ευθυνών και αποζηµιώσεων που θα πρέπει 
να αναπτυχθεί τα επόµενα δύο χρόνια. Είναι σηµαντικό 
ότι µόνο τα συµβαλλόµενα µέρη του Πρωτοκόλλου θα 
έχουν το δικαίωµα για τον καθορισµό αυτού του 
καθεστώτος, αποκλείοντας τα µη-µέρη όπως οι ΗΠΑ. 
Αλλά από τη στιγµή που το παραπάνω καθεστώς 
οριστικοποιηθεί, η εφαρµογή του θα αφορά και στα µη-
µέρη. 
 
Η 5η Υπουργική ∆ιάσκεψη του ΠΟΕ στο Μεξικό, η 
οποία συµπίπτει µε την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου 
για τη Βιοασφάλεια, είναι µία πολύ καλή ευκαιρία για τις 
κυβερνήσεις του Νότου να αντιδράσουν απέναντι στην 
απειλή των µεταλλαγµένων. Η ∆ιάσκεψη 
πραγµατοποιείται σε µια χώρα η οποία ήδη πλήττεται 
από την εισαγόµενη µεταλλαγµένη απειλή: η 
επιµόλυνση του Μεξικάνικου καλαµποκιού µε 
εισαγόµενο µεταλλαγµένο Αµερικάνικο καλαµπόκι είναι 
η πρώτη περίπτωση επιµόλυνσης σε ένα κέντρο 
βιοποικιλότητας. (Το Μεξικό αποτελεί το παγκόσµιο 
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κέντρο βιοποικιλότητας για το καλαµπόκι.) Η 
επιµόλυνση του καλαµποκιού στο Μεξικό αποτελεί 
ακράδαντη απόδειξη ότι η Βιοασφάλεια θα πρέπει να 
εξασφαλισθεί ανεξάρτητα από τους κανόνες του 
ελεύθερου εµπορίου. Η ∆ιάσκεψη αποτελεί µια ευκαιρία 
για να δοθεί ένα οριστικό τέλος στον πόλεµο που έχουν 
κηρύξει οι ΗΠΑ ενάντια στους αγρότες, τους 
καταναλωτές και το περιβάλλον. 
 
Σηµειώσεις 
                                                 
1 Ο Τζων Βερονό, γενικός σύµβουλος στο Γραφείο του 
Εµπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, πρότεινε (την εποµένη 
της κατάθεσης του σχετικού φακέλου στον ΠΟΕ) ως στόχο της 
διαµαρτυρίας των ΗΠΑ την επερχόµενη ευρωπαϊκή νοµοθεσία 
για τη σήµανση και την ιχνηλασιµότητα.  (Γεωργία, Οι ΗΠΑ 
είναι πιθανό να συνεχίσουν την άσκηση πίεσης στο θέµα των 
ΓΜΟ στον ΠΟΕ ακόµη και αν η ΕΕ άρει το de facto 
moratorium, The WTO Reporter, 14 Μαϊου 2003). 
 
2 Η ίδια η κυβέρνηση των ΗΠΑ σύνδεσε το de facto 
moratorium της ΕΕ µε την αυξανόµενη απόρριψη των 
µεταλλαγµένων από τις χώρες του Νότου: “Το moratorium της 
ΕΕ στην έγκριση προϊόντων βιοτεχνολογίας έχει επιπτώσεις 
που ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα της Ευρώπης. Η 
εξάπλωση της ευεργετικής βιοτεχνολογίας καθυστερεί και 
αναπτυσσόµενες χώρες υφίστανται ήδη αρνητικές 
επιπτώσεις”. (Υπουργείο Εµπορίου/ Υπουργείο Γεωργίας 
ΗΠΑ: Γιατί απαιτείται άµεση δράση: Τα αποτελέσµατα της 
Ευρωπαϊκής πολιτικής εξαπλώνονται, 13 Μαϊου 2003).  
 
3 Σε άρθρο του που δηµοσιεύτηκε  στη Wall Street Journal (21 
Μαϊου 2003), ο Εκπρόσωπος του Αµερικανικού Εµπορίου, 
Ρόµπερτ Ζέλικ, επανέλαβε τον ισχυρισµό ότι οι 
“κατασκευασµένοι φόβοι” στην ΕΕ είχαν ως αποτέλεσµα την 
απόρριψη των ΓΜΟ από φτωχές χώρες. ∆υο βδοµάδες 
αργότερα, εκπρόσωποι της αµερικανικής κυβέρνησης σε όλο 
τον κόσµο προχώρησαν οργανωµένα στη δηµοσίευση 
επιστολών, άρθρων και άρθρων γνώµης σε εφηµερίδες 
µεγάλης κυκλοφορίας. Όλα περιείχαν το ίδιο µήνυµα:  τα 
µεταλλαγµένα είναι ασφαλή και επωφελή και όποιος έχει 
επιφυλάξεις ή επιβάλλει περιορισµούς απλώς αγνοεί τη 
σοβαρή επιστήµη και ακολουθεί τακτικές εκφοβισµού. Όλες οι 
παρεµβάσεις των εκπροσώπων των ΗΠΑ κατέληγαν στο 
επιχείρηµα ότι οι αναπτυσσόµενες χώρες έχουν ανάγκη τα 
µεταλλαγµένα και η εκφοβιστική τακτική της ΕΕ εµποδίζει τις 
αναπτυσσόµενες χώρες να επωφεληθούν από αυτά. Η 
επιχειρηµατολογία όλων των σχετικών δηµοσιευµάτων 
στηρίζεται σε σχετικά πληροφοριακά έντυπα που 
δηµοσιοποίησαν σε κοινή συνέντευξη τύπου το Υπουργείο 
Γεωργίας και το Υπουργείο Εµπορίου των ΗΠΑ, στις 13 
Μαϊου. (Ρόµπερτ Ζέλικ: ΗΠΑ εναντίον ΕΕ, the Wall Street 
Journal, 21 Μαϊου 2003, Ρόµπερτ Ζέλικ: Γιατί η ΕΕ πρέπει να 
άρει το moratorium στα βιοτεχνολογικά τρόφιµα, The 
Scotsman, 22 Μαϊου 2003, Β.Φάρις, Πρέσβης των ΗΠΑ στη 
Μεγάλη Βρετανία: Η Βιοτεχνολογία είναι ασφαλής – Η 
συνεχιζόµενη παρεµπόδιση των εισαγωγών ΓΜΟ από την ΕΕ 
είναι παράνοµη, αδικαιολόγητη και στηρίζεται στην άγνοια, The 
Guardian, 4 Ιουνίου 2003, Φ.Λ Λέϊβιν, Πρέσβης των ΗΠΑ στη 
Σιγκαπούρη: Μην κλείνετε την πόρτα στα τρόφιµα της 
βιοτεχνολογίας, The Straits Times, 9 Ιουνίου 2003, 
αναπαραγωγή του µε τον τίτλο: Τρόφιµα βιοτεχνολογίας 
σηµαίνει ασφάλεια και επιλογή, The Korea Herald, 10 Ιουνίου 
2003). Βλ. τα επίσηµα έντυπα του Υπουργείου Εµπορίου και 
Γεωργίας των ΗΠΑ στο διαδίκτυο: www.ustr.gov/new/biotech-
actnow.htm)   
 
4 Όπως γίνεται σαφές και στη συνέχεια του κειµένου, οι ΗΠΑ 
έχουν ήδη χρησιµοποιήσει τον ΠΟΕ για να εκφοβίσουν χώρες 
όπως η Σρι Λάνκα, η Βολιβία, η Ταϊλάνδη και η Κροατία µε 
σκοπό οι τελευταίες να εγκαταλείψουν τα σχέδιά τους για την 
εφαρµογή περιορισµών στους ΓΜΟ, µεταξύ των οποίων 
περιλαµβανόταν και η σήµανση των τροφίµων που περιέχουν 
ΓΜΟ. 

                                                                            
 
5 Greenpeace: Ρεκόρ παραγωγής, Ρεκόρ πείνας: 
Λιµοκτονώντας στην Αργεντινή των µεταλλαγµένων, Ιούνιος 
2002. 
 
6 Επιστολή του Αιγύπτιου Πρέσβη στην ΕΕ, Suleiman Awaad, 
η οποία αναφέρεται από τον Al Amrani I.: “Η Αίγυπτος 
ακολουθεί τη γραµµή της ΕΕ στους ΓΜΟ”, Middle East Times, 
6 Ιουνίου 2003. 
 
7 Το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια 
(Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα) θα τεθεί σε ισχύ 90 ηµέρες 
ύστερα από την επικύρωσή του από 50 χώρες. Τα κείµενα και 
τα παραρτήµατα του Πρωτοκόλλου υπάρχουν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:  
www.biodiv.org/biosafety/Protocol/asp?   
Ο κατάλογος των χωρών που έχουν υπογράψει και 
επικυρώσει το Πρωτόκολλο υπάρχει στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
www.biodiv.org/biosafety/signinglist.aspx?sts=rtf&ord=dt 
 
8 Ύστερα από την επικύρωση του Πρωτοκόλλου από το 
Παλάου (13 Ιουνίου 2003) και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Άρθρου 37, το Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ στις 11 
Σεπτεµβρίου 2003. 
 
9 Ακόµη και στις ΗΠΑ, αγρότες αντιτίθενται στη χρήση του 
ΠΟΕ για το αναγκαστικό άνοιγµα αγορών για τα 
µεταλλαγµένα. Στις 28 Μαϊου 2003, ο Πρόεδρος των 
Παραγωγών Σόγιας της Αµερικής είπε ότι οι εκπρόσωποι της 
κυβέρνησης “πρέπει να αναρωτηθούν ποιος κερδίζει και ποιος 
χάνει όταν προσπαθούµε να εξαναγκάσουµε τους πελάτες µας 
να καταναλώσουν κάτι που δε θέλουν.” ∆υο βδοµάδες πριν, 
δηµοσκόπηση σε εθνικό επίπεδο µεταξύ των παραγωγών 
καλαµποκιού, η οποία πραγµατοποιήθηκε από Ίδρυµα 
Αµερικανών Καλλιεργητών Καλαµποκιού, έδειξε ότι το 77% 
των παραγωγών αντιτίθενται στην αµερικάνικη προσφυγή 
στον ΠΟΕ. (Αµερικανοί Παραγωγοί Σόγιας, δελτίο τύπου, 28 
Μαϊου 2003, Ίδρυµα Αµερικανών Καλλιεργητών Καλαµποκιού, 
δελτίο τύπου, 8 Μαϊου 2003, www.acgf.org) 
 
10 Το Μαϊάµι γκρουπ αποτελείται από τις ΗΠΑ, Καναδά, 
Αυστραλία, Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. 
 
11 Η Αρχή αυτή αποτελεί ένα γενικό κανόνα σε περιπτώσεις 
όπου υπάρχει δυνατότητα σοβαρών και µη αναστρέψιµων 
κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον και απαιτείται η 
ανάληψη δράσης για την αποφυγή τέτοιων κινδύνων, ακόµη 
και στην περίπτωση που δεν υπάρχει σαφής απόδειξη για την 
πρόκληση βλάβης. Η Αρχή αυτή σταµατά τη χρήση της 
απουσίας επιστηµονικής βεβαιότητας ως µέσου ή δικαιολογίας 
για τη µη ανάληψη προληπτικής δράσης. Η Αρχή της 
Προφύλαξης εισάγει επίσης µια πιο συνεκτική επιστηµονική 
ανάλυση, µε ευρύτερο πεδίο έρευνας και ευρύτερο φάσµα 
ειδικοτήτων. Η Πρόληψη ενέχεται σε όλα τα στάδια της λήψης 
αποφάσεων σε περιπτώσεις όπου η δράση µπορεί να 
οδηγήσει σε σηµαντικές βλάβες, από την επιστήµη και την 
έρευνα, µέχρι το κανονιστικό πλαίσιο και τη διακυβέρνηση. 
∆εδοµένου του εξαιρετικού εύρους των κινδύνων τους οποίους 
εισάγουν οι µεταλλαγµένοι οργανισµοί, σε συνδυασµό µε τη 
σοβαρότητα και το µη αναστρέψιµο των πιθανών επιπτώσεων, 
η Αρχή της Προφύλαξης πρέπει να εφαρµοστεί αυστηρά. 
 
12 Στην προσφυγή των ΗΠΑ στον ΠΟΕ (13 Μαϊου 2003), 
αναφέρεται ότι το de facto moratorium της ΕΕ παραβιάζει τις 
ακόλουθες διατάξεις: Άρθρα 2 και 5 της Συµφωνίας για Τεχνικά 
Εµπόδια στο Εµπόριο, Άρθρα 2,5,7 και 8 της Συµφωνίας για 
την Εφαρµογή Μέτρων Υγειονοµικής και Φυτοϋγειονοµικής 
Προστασίας,  Άρθρο 4 της Συµφωνίας για τη Γεωργία, Άρθρα 
I, III, X και XI της GATT του 1994. 
 
13 Η παράγραφος 29 (vi) στον Τοµέα της Γεωργίας του 
Κειµένου των Υπουργών, της 19ης Οκτωβρίου, για την 
Υπουργική ∆ιάσκεψη του Σιάτλ, αναφέρει: “Μέτρα που θα 
εξασφαλίσουν ότι το εµπόριο προϊόντων αγροτικής 
βιοτεχνολογίας, βασίζονται σε διαφανείς, προβλέψιµες και 
έγκαιρες διαδικασίες.” 
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14 Μέτρα που επηρεάζουν το Εµπόριο Προϊόντων Αγροτικής 
Βιοτεχνολογίας. Μήνυµα από τις ΗΠΑ, 27 Ιουλίου 1999, 
Προετοιµασία για την Υπουργική ∆ιάσκεψη του 1999 – 
∆ιαπραγµατεύσεις στη Γεωργία. WT/GC/W/288. 4 Αυγούστου 
1999. 
 
15 Khor M.: Η πλειοψηφία αντιδρά στην Οµάδα Εργασίας για τη 
βιοτεχνολογία του ΠΟΕ, Παρατηρητήριο Ανάπτυξης Νότου-
Βορά (SUNS), 7 Νοεµβρίου 1999. 
 
16 Pollack A.: ΗΠΑ και σύµµαχοι εµποδίζουν συµφωνία για τα 
ΓΜ προϊόντα, The New York Times, 25 Φεβρουαρίου 1999. 
 
17 Η απαγόρευση των ΓΜ τροφίµων από τη Σρι Λάνκα 
αναβάλλεται επ’ αόριστον, Times of India, 3 Σεπτεµβρίου 2001. 
∆έστε επίσης: International Union of Food, Agricultural, Hotel, 
Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ 
Associations (IUF): Ο ΠΟΕ και το Παγκόσµιο Σύστηµα 
Τροφίµων: Η προσέγγιση του εργατικού σωµατείου, Μάϊος 
2002.  
 
18 ΓΜ Τρόφιµα: Απειλή κυρώσεων για τη σήµανση, The Nation 
(Ταϊλάνδη), 19 Ιουλίου 2001. 
 
19 Asia Pulse, 28 Μαρτίου 2003, Financial Times, 25 
∆εκεµβρίου 2002, Korea Times, 7 Μαρτίου 2003. 
 
20 Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τα µέλη να απελευθερώσουν τα ΓΜ 
τρόφιµα, The Bangkok Post, 3 Ιουνίου 2003, Η προσπάθεια 
των ΗΠΑ να προωθήσουν τους ΓΜΟ συναντά δυσκολίες, The 
Nation, 3 Ιουνίου 2003, Ο APEC θεωρεί τη διαµάχη για τα 
µεταλλαγµένα πέραν των αρµοδιοτήτων του και ρωτά 
επιστήµονες, Reuters News Service, 4 Ιουνίου 2003. 
 
21 Innovest Strategic Value Advisors: Monsanto και Γενετική 
Μηχανική: Κίνδυνοι για τους Επενδυτές. Νέα Υόρκη, Απρίλιος 
2003, σ. 9-10. Η συγκεκριµένη έκθεση το υποστηρίζει αυτό µε 
στοιχεία που προκύπτουν από δηµοσκοπήσεις, οι οποίες 
δείχνουν ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών στηρίζουν τη 
σήµανση των µεταλλαγµένων. Από το 1997, περισσότερες 
από 20 δηµοσκοπήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στις ΗΠΑ 
δείχνουν ισχυρή υποστήριξη στη σήµανση των προϊόντων. 
Μεταξύ αυτών, δηµοσκόπηση του δικτύου ABC News (93% 
των Αµερικανών επιθυµούν τη σήµανση στα µεταλλαγµένα 
τρόφιµα), του Rutgers University (90%), του Harris Poll (86%), 
της εφηµερίδας USA Today (79%), του δικτύου MSNBC (81%), 
του Gallup Poll (68%), των Grocery Manufacturers of America 
(92%), του περιοδικού Time Magazine (81%) και της εταιρίας 
Novartis (93%). ∆ηµοσκόπηση που έγινε το 2001 από την 
Oxygen/Market-Pulse έδειξε ότι ενώ το 85% των Αµερικανών 
επιθυµούν τη σήµανση των µεταλλαγµένων τροφίµων, µόνο το 
37% των γυναικών θα τάιζαν τα  παιδιά τους µε µεταλλαγµένα. 
Νέα έκθεση η οποία δηµοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο 
Γεωργίας των ΗΠΑ (συγκεκριµένα από το τµήµα της Αν 
Βένεµαν), δείχνει ότι οι Αµερικάνοι καταναλωτές αντιδρούν 
έντονα στην παρουσία µεταλλαγµένων στα τρόφιµα εφ’ όσον η 
πληροφορία αυτή παρέχεται µέσω της σήµανσης. Σύµφωνα µε 
την ίδια έρευνα, οι καταναλωτές είναι λιγότερο πρόθυµοι να 
καταναλώσουν µεταλλαγµένα τρόφιµα όταν τους παρέχεται η 
σχετική ενηµέρωση. 
[Tegene A., Huffman W.H., Rousu M., Shogren J.F.: Τα 
αποτελέσµατα της Ενηµέρωσης στην Καταναλωτική Ζήτηση 
Μεταλλαγµένων Τροφίµων: Στοιχεία από Πειραµατικούς 
Πλειστηριασµούς, Technical Bulletin No 1903, Economic 
Research Service (ERS) Υπουργείο Γεωργίας ΗΠΑ (USDA), 
March 2003.] Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τους 
ισχυρισµούς των Υπουργείων Εµπορείου και Γεωργίας 
σύµφωνα µε τους οποίους: “εφόσον τους δοθεί η δυνατότητα 
επιλογής, πολλοί καταναλωτές θα αγοράσουν µεταλλαγµένα 
τρόφιµα.” [USTR/USDA: Choice: Let Consumers Decide, May 
13, 2003.]  
 
22 Υπουργείο Εµπορίου/ Υπουργείο Γεωργίας ΗΠΑ: Τα 
προϊόντα Βιοτεχνολογίας είναι Ασφαλή και Υγιεινά, 13 Μαϊου 
2003. 
 

                                                                            
23 Υπουργείο Εµπορίου/ Υπουργείο Γεωργίας ΗΠΑ: Ρυθµιστικό 
Πλαίσιο των ΗΠΑ για τη Βιοτεχνολογία, 13 Μαΐου 2002. 
 
24 Εποπτεία της Μεταπώλησης Τροφίµων Προϊόντων 
Βιοτεχνολογίας – είναι έτοιµο το σύστηµα; Έκθεση που 
πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό του Pew Initiative on Food 
and Biotechnology από το ίδρυµα Resources for the Future, 
τον Απρίλη του 2003, σ.39.  Αγνοώντας τη δηµόσια κριτική 
καθώς και τις ανησυχίες καταναλωτικών και περιβαλλοντικών 
οργανώσεων, η Υπηρεσία Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA) 
των ΗΠΑ δε βλέπει την ανάγκη νέων ρυθµίσεων και 
κανονισµών για το θέµα, όπως δήλωσε στο Κογκρέσο (17 
Ιουνίου 2003) ο αναπληρωτής Επίτροπος της FDA Λέστερ 
Κρόφορντ. [∆ε χρειάζονται επιπλέον κανονισµοί για τα 
προϊόντα βιοτεχνολογίας λέει η FDA, Associated Press, 18 
Ιουνίου 2003.] 
 
25 Η επιστολή που απέστειλε η FDA στη Monsanto στις 25 
Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε το µεταλλαγµένο καλαµπόκι Bt 
(MON810), εν µέρει επαναβεβαιώνει τις εκτιµήσεις της εταιρίας 
και δεν παρέχει κάποια ανεξάρτητη γνώµη σχετικά µε την 
ασφάλεια των µεταλλαγµένων τροφίµων: “Με βάση την 
εκτίµηση που πραγµατοποιήσατε, για την ασφάλεια και τη 
διατροφική αξία, συµπεραίνουµε ότι η Monsanto καταλήγει στο 
συµπέρασµα ότι οι σπόροι του καλαµποκιού καθώς και οι 
ζωοτροφές που παράγονται από τη νέα ποικιλία δεν 
παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές ως προς τη σύνθεση, την 
ασφάλεια ή άλλες σχετικές παραµέτρους ως προς το 
καλαµπόκι και τις αντίστοιχες ζωοτροφές που σήµερα 
κυκλοφορούν στην αγορά και ως εκ τούτου δε συντρέχουν 
λόγοι που θα δικαιολογούσαν την προεµπορική έγκρισή του  
από την FDA.” www.cfsan.fda.gov/~acrobat2/bnfL034.pdf  
Σύµφωνα µε τον Michael Hansen, “Όλες οι 52 επιστολές από 
τις συµβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες συγκλήθηκαν από την 
περίπτωση της µεταλλαγµένης ντοµάτας Flavr Savr, ουσιαστικά 
έχουν το ίδιο περιεχόµενο.” [Hansen M.: Αποκαλύπτεται 
έλλειψη προτύπων ασφαλείας από την κυβέρνηση, για τις 
καλλιέργειες µεταλλαγµένων, Ενηµέρωση των ΜΜΕ για την 
οργάνωση Consumers International, 10 Ιανουαρίου 2003, 
www.biotech-info.net/MH_CI_statement.html.] 
 
26 Υπηρεσία Τροφίµων και Φαρµάκων των ΗΠΑ (USDA): η 
Βένεµαν ανακοινώνει τους διορισµούς στη Συµβουλευτική 
Επιτροπή Βιοτεχνολογίας και στην Επιτροπή Γεωργία του 21υ 
Αιώνα, ∆ελτίο Τύπου 0114.03, 8 Απριλίου 2003. 
www.usda.gov/news/releases/2003/04/0114.htm 
Monsanto, Παραγωγοί Καλαµποκιού καταλαµβάνουν θέσεις 
στο συµβούλιο βιοτεχνολογίας της USDA , St.Louis Business 
Journal, 8 Απριλίου 2003. 
 
27 Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα εισάγει 13 κριτήρια 
για την επιλεξιµότητα των συνεργατών της σε Συµφωνίες 
Ελεύθερου Εµπορίου, συνδέοντας τη δυνατότητα πρόσβασης 
στις αγορές των ΗΠΑ µε την αποδοχή της εξωτερικής 
πολιτικής των ΗΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων των υπερπόντιων 
στρατιωτικών επιθέσεων. [Ο Zoellick δηλώνει ότι οι υποψήφιες 
χώρες για σύναψη Συµφωνιών Ελεύθερου Εµπορίου πρέπει 
να υποστηρίζουν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, Inside US 
Trade, 16 Μαΐου 2003. ∆ες επίσης: WTO Reporter, 27 Μαΐου 
2003.] Η Οµοσπονδία των Αµερικανικών Υπηρεσιών Γεωργίας 
ζήτησε την αποδοχή των µεταλλαγµένων ως όρο για όλες τις 
µελλοντικές συµφωνίες ελεύθερου εµπορίου. [Farm Bureau 
News, Vol. 82 No. 10, 12 Μαΐου 2003.] 
 
28Αναφέρεται από τον Ντράζεµ Μ.: οι ΗΠΑ Προκαλούν την ΕΕ 
στο θέµα της Απαγόρευσης των ∆ιαγονιδιακών Τροφίµων, 
Bloomberg, 13 Μαΐου 2003. 
  
29 Σχετικές πληροφορίες για την απόρριψη της αγοράς, 
συµπεριλαµβανόµενης σχετικής έρευνας του Καναδικού 
Οργανισµού Σταριού βλέπε: MacRae R., Penfound H., 
Margulis C.: Against the Grain: The Threat of Genetically 
Engineered Wheat, Greenpeace report, Νοέµβριος 2002, σ. 
13-18, διαθέσιµο επίσης στη διεύθυνση www.greenpeace.ca 
 
30 Innovest Strategic Value Advisors: Monsanto και Γενετική 
Μηχανική: Κίνδυνοι για τους Επενδυτές. Νέα Υόρκη, Απρίλιος 
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2003, σ.7. www.innovestgroup.com/pdfs/Monsanto_Analysis4-
03.pdf 
 
31 Εναρκτήρια οµιλία στην Αµερικανική Ακαδηµία Ακτοφυλακής, 
ο Πρόεδρος Μπους συζητά για εµπορικά θέµατα που 
σχετίζονται µε τη γεωργία, τη βιοτεχνολογία και τις εξαγωγικές 
επιδοτήσεις, 21 Μαϊου 2003, 
www.whitehouse.gov/news/releases/2003/05/20030521-2.html 
 
32 Ο Μπους επιχειρηµατολογεί για τις Εξαγωγές Τροφίµων, 
Associated Press, 22 Ιουνίου 2001. 
 
33 Αµερικάνικη Υπηρεσία για τη ∆ιεθνή Ανάπτυξη (USAID), 
Πληροφορίες για τις Προµήθειες, www.usaid.gov/ 
 
34 Το σηµείο κλειδί της Αµερικανικής Νοµοθεσίας του 2003 για 
τον Αρχηγικό Ρόλο των ΗΠΑ στον Αγώνα κατά του HIV/Aids, 
της Φυµατίωσης και της Ελονοσίας αναφέρει: “…Μολονότι οι 
ΗΠΑ προτίθενται να δώσουν επισιτιστική βοήθεια στις χώρες 
εκείνες (της Αφρικής) που τη χρειάζονται, µερικές από αυτές 
αρνούνται µέρος ή το σύνολο της βοήθειας εξ αιτίας των 
φόβων που έχουν σχετικά µε τη γενετική τροποποίηση των 
τροφίµων.… Ως εκ τούτου, η αίσθηση του Κογκρέσου είναι ότι 
η επισιτιστική βοήθεια των ΗΠΑ πρέπει να γίνεται αποδεκτή 
από χώρες των οποίων µεγάλο µέρος του πληθυσµού έχει 
επιµολυνθεί ή ζει µε τον ιό HIV/AIDS, ιδιαίτερα σε χώρες της 
Αφρικής, για να συµβάλει στον επισιτισµό αυτών των ατόµων.” 
 
35 Ο Μπους προωθεί πολιτικές για την καταπολέµηση του 
AIDS, της Φτώχειας και της Πείνας, 21 Μαϊου 2003, 
http://usinfo.state.gov/topical/global/biotech/03052101.htm 
 
36 Ινστιτούτο για την πολιτική στη Γεωργία και το Εµπόριο 
(IATP): Οι ΗΠΑ χρησιµοποιούν την Παγκόσµια Αγορά 
Αγροτικών Προϊόντων ως Χωµατερή, Cancun Paper Series 
No.1, 2003, σ.3; 9. 
 
37 Αυτό θα αυξηθεί κατά 80% για τη σόγια και 38% για το 
καλαµπόκι, εντός του 2003. 
[Εθνική Αγροτική Στατιστική Υπηρεσία: Αναµενόµενες 
Καλλιέργειες στις ΗΠΑ - 2003, 31 Μαρτίου 2003.] 
 
38 Νωρίτερα η Βραζιλία είχε προσφύγει στον ΠΟΕ, εναντίον 
των ΗΠΑ, σχετικά µε τις αγροτικές επιδοτήσεις των ΗΠΑ στο 
βαµβάκι. Τέσσερις Αφρικανικές χώρες ζητούν το τέλος της 
οικονοµικής ενίσχυσης στο αµερικανικό βαµβάκι, Reuters 
News Service, 1 Μαΐου 2003; Αφρικανικές χώρες ζητούν από 
τον ΠΟΕ λύση για την πλήρη εξάλειψη των επιδοτήσεων στο 
βαµβάκι, WTO Reporter, 2 Μαΐου 2003; Η Αυστραλία 
συµπράττει µε τη Βραζιλία στον ΠΟΕ για το Αµερικάνικο 
βαµβάκι, Reuters News Service, 5 Μαΐου 2003; Bridges 
Weekly Trade News, 7 Μαΐου 2003. 
 
39 Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η Εθνική  Ένωση 
Παραγωγών της Ζάµπια (ZNFU) ισχυρίζεται ότι οι αγρότες της 
χώρας δυσκολεύονται να πουλήσουν τη χειµερινή σοδειά του 
καλαµποκιού στους αλευρόµυλους λόγω της παρουσίας 
φτηνού εισαγόµενου καλαµποκιού. [Shacinda S.: Το 
χειµωνιάτικο καλαµπόκι της Ζάµπια βρίσκει νέους αγοραστές, 
Reuters News Service, 23 Απρίλη 2003. ∆ες επίσης Φίλοι της 
Γης: Παίζοντας µε την Πείνα: Η Πραγµατικότητα πίσω από τις 
Καραβιές Μεταλλαγµένων ως Επισιτιστική Βοήθεια, Απρίλιος 
2003.] 
 
40 Οργανώσεις γεωργών και αγροτικές κοινότητες σε χώρες 
του Νότου, και ιδίως οι κοινότητες των ιθαγενών, 
αναγνωρίζουν τις απειλές που θέτουν τα µεταλλαγµένα για τη 
διατροφική ασφάλεια αλλά και για τη διατροφική ανεξαρτησία. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η Τελική Απόφαση του 3ου 
Εθνικού Συνεδρίου Αυτοχθόνων, στην οποία αναφέρεται η 
ανάγκη αντίθεσης “στην εισαγωγή µεταλλαγµένων οργανισµών 
που απειλούν τη διατροφική ασφάλεια του έθνους µας”. 
[Declaración Final, 3er Congreso Nacional Indígena, Mexico 
City, 20 Νοεµβρίου 2001, σ.11.] 
 
41 Έκθεση του Ειδικού Συµβούλου για το δικαίωµα στην τροφή, 
Mr. Jean Ziegler, το οποίο υπεβλήθη σύµφωνα µε την 

                                                                            
απόφαση 2000/10 της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα. E/CN.4/2001/53, 7 Φεβρουαρίου 2001, σ.3. 
 
42 Η έκθεση αναφέρει ότι: “Το δικαίωµα στην τροφή δε σηµαίνει 
µόνο πρόσβαση σε τροφή αλλά πρόσβαση στα µέσα 
παραγωγής της. Τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που κατέχουν οι 
πολυεθνικές, σε συνδυασµό µε την προστασία που τους 
προσφέρει η Συµφωνία για τα ∆ικαιώµατα Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας στον τοµέα του Εµπορίου (TRIPS), στερούν από 
τους φτωχούς αγρότες την πρόσβαση στα απαραίτητα µέσα για 
να παράγουν την τροφή τους.” [Έκθεση του Ειδικού 
Συµβούλου για το δικαίωµα στην τροφή, Mr. Jean Ziegler, το 
οποίο υπεβλήθη σύµφωνα µε την απόφαση 2000/10 της 
Επιτροπής για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. E/CN.4/2001/53, 7 
Φεβρουαρίου 2001, σ.22.] 
Αυτή η ανησυχία αναφέρεται και στη γνωµοδότηση της Ειδικής 
Γραµµατείας της Σύµβασης για τη Βιοποικιλότητα σχετικά µε 
τις πιθανές επιπτώσεις των ευρεσιτεχνιών σε σπόρους, στα 
δικαιώµατα των αυτοχθόνων αγροτών και των κοινοτήτων 
τους: “Η προώθηση τεχνολογιών που θέτουν περιορισµούς µε 
βάση το γενετικό τύπο είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε 
προβλήµατα ως προς την ασφάλεια προµήθειας σπόρων. Με 
δεδοµένο τον κίνδυνο συγκέντρωσης του ελέγχου και στον 
τοµέα της σποροπαραγωγής, οι αγρότες είναι πιθανό να 
εξαρτώνται από τους µεταλλαγµένους σπόρους και να χάσουν 
τη δυνατότητα να  διατηρήσουν σπόρους και για την επόµενη 
καλλιεργητική περίοδο.” 
[Έκθεση για τις Επιπτώσεις, από την Εφαρµογή Τεχνολογιών 
Περιορισµού στη Χρήση Γενετικού Υλικού, στα ∆ικαιώµατα  
Αυτοχθόνων και Τοπικών Κοινωνιών και Αγροτών, Σύµβαση 
των Μερών για τη Βιολογική Ποικιλότητα. 
UNEP/CBD/COP/6/11/Add.1, 14 Φεβρουαρίου 2002.] 
  
43 Οι ΗΠΑ, δεδοµένου ότι δε θεωρούν ζωντανούς οργανισµούς 
τους µεταλλαγµένους σπόρους που περιέχονται στην 
επισιτιστική βοήθεια, αρνούνται να αναγνωρίζουν 
οποιαδήποτε σύνδεση του θέµατος µε τη βιοποικιλότητα και τη 
βιοασφάλεια. Παρ’ όλα αυτά, κοµβικό σηµείο του 
Πρωτοκόλλου αποτελεί το γεγονός ότι ενσωµατώνει την 
αναγνώριση, εκ µέρους της διεθνούς κοινότητας, ότι οι 
µεταλλαγµένοι οργανισµοί διαφέρουν ριζικά από τους 
αντίστοιχους συµβατικούς καθώς ενέχουν κινδύνους για το 
περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη υγεία. Γι 
αυτές αλλά και για άλλες ακούσιες και απρόβλεπτες συνέπειες, 
το Πρωτόκολλο απαιτεί η µεταχείρισή τους να γίνεται µε 
εξαιρετικές προφυλάξεις.  
 
44 Όπως δηλώνει  το πρόγραµµα εργασίας για την αγροτική 
βιοποικιλότητα (της Σύµβασης των Μερών του Πρωτοκόλλου): 
“Η βιοποικιλότητα εξασφαλίζει τρόφιµα και εισόδηµα αλλά και 
πρώτες ύλες για ιµατισµό, καταφύγιο, φάρµακα, παραγωγή 
νέων ποικιλιών και  ταυτόχρονα παρέχει άλλες υπηρεσίες 
όπως  διατήρηση της παραγωγικότητας του εδάφους και της 
χλωρίδας και πανίδας του, προστασία του εδάφους και των 
υδάτων, που είναι απαραίτητα για την επιβίωση του 
ανθρώπου.” 
www.biodiv.org/programmes/areas/agro/default.asp 
 
45 Το γεγονός ότι οι εταιρίες που βρίσκονται πίσω από τα 
µεταλλαγµένα είναι επίσης οι µεγαλύτεροι παραγωγοί 
αγροχηµικών προϊόντων και σπόρων, είναι εξαιρετικά µεγάλης 
σηµασίας. Ο συνδυασµός µεταλλαγµένων, αγροχηµικών και 
σπόρων δείχνει ξεκάθαρα τη στρατηγική των πολυεθνικών να 
αυξήσουν την εξάρτηση των αγροτών από µια πολύ µικρή 
ποικιλία προϊόντων και να επεκτείνουν τον έλεγχό τους και 
στην τροφική αλυσίδα, από το χωράφι µέχρι το πιάτο. 


