Γηαηί Γίκεηαη ε Δίθε ηεξ Μμκζάκημ
Η Μμκζάκημ πνμςζεί έκα αγνμ-βημμεπακηθό μμκηέιμ πμο
εθπέμπεη ημοιάπηζημκ ημ έκα ηνίημ ηςκ ακζνςπμγεκώκ αενίςκ
ζενμμθεπίμο. Είκαη επίζεξ ζε μεγάιμ βαζμό οπεύζοκε γηα ηεκ
ελάκηιεζε ημο εδάθμοξ θαη ηςκ οδάηηκςκ πόνςκ, ηεκ ελαθάκηζε
ηςκ εηδώκ θαη ηε μείςζε ηεξ βημπμηθηιόηεηαξ, θαζώξ θαη γηα ημκ
εθημπηζμό εθαημμμονίςκ μηθνώκ αγνμηώκ ζε όιμ ημκ θόζμμ.
Πνόθεηηαη γηα έκα μμκηέιμ πμο απεηιεί ηεκ επηζηηηζηηθή θονηανπία
ηςκ ιαώκ δηα μέζμο ηεξ θαημπύνςζεξ ηςκ ζπόνςκ με δίπιςμα
εονεζηηεπκίαξ θαη ηδηςηηθμπμίεζεξ ηεξ δςήξ.
Η Δίθε, ε μπμία ζα πναγμαημπμηεζεί ζηε Φάγε έπεη ςξ ζηόπμ κα
αλημιμγήζεη αοημύξ ημοξ ηζπονηζμμύξ εκακηίμκ ηεξ Μμκζάκημ, θαη
κα εθηημήζεη ηηξ δεμηέξ πμο έπμοκ πνμθιεζεί
Η βημμεπακηθή γεςνγία πνμςζείηαη ζε παγθόζμημ επίπεδμ, με
πνόζπεμα ηεκ ορειή παναγςγηθόηεηα θαη ηεκ οπμηηζέμεκε
ελάιεηρε ηεξ πείκαξ. Σηεκ πναγμαηηθόηεηα ε γεςνγία αοηή όπη
μόκμ δεκ απμηνέπεη ηεκ πείκα αιιά μοζηαζηηθά ηνέθεη μόκμ ημ
30% ημο πιεζοζμμύ ημο πιακήηε εκώ ημ οπόιμηπμ 70% ηνέθεηαη
από ημοξ γεςνγμύξ μηθνμμεζαίαξ θιίμαθαξ.
Πανόια αοηά μη μηθνήξ θιίμαθαξ γεςνγμί δεκ οπμζηενίδμκηαη (με
θάπμηεξ ελαηνέζεηξ) θαη ζε πμιιέξ πενηπηώζεηξ ακαγθάδμκηαη κα
εγθαηαιείρμοκ ηα πςνάθηα ημοξ. Υπάνπεη πίεζε γηα ζογθέκηνςζε
ηςκ θοζηθώκ πόνςκ αγνμηηθήξ παναγςγήξ ζηα πένηα ηςκ μιίγςκ.
Αρηό ηξ θαιμόμεμξ δεμ απξηοέπει μεμ ηημ πείμα αλλά
απξηοέπει ηη δημξκοαηία.
Τα θανηέι θαη ηα μιηγμπώιηα απμθημύκ πμιύ μεγάιε δύκαμε θαη
ςξ ζοκέπεηα επενεάδμοκ θαη ηε δεμημονγία κμμμζεζίαξ πνμξ
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παναδμζηαθμύξ ζπόνμοξ από ηεκ αγμνά. Ταοηόπνμκα ακεβάδμοκ
ηηξ ηημέξ ηςκ εμπμνηθώκ ζπόνςκ πνμζζέημκηαξ πενηζζόηενεξ
δοζθμιίεξ ζημκ μηθνμ-μεζαίμ αγνόηε.
Επηπιέμκ ηα μιηγμπώιηα δεκ μαξ δίκμοκ επηιμγή μεηαλύ ηεξ
πεμηθήξ θαη ηεξ βημιμγηθήξ γεςνγίαξ θαζώξ πνμςζμύκ όιμ θαη
μεγαιύηενε
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μοζηαζηηθά πανόμμημ νόιμ παίδμοκ θαη μη γεκεηηθά ηνμπμπμηεμέκμη
μνγακηζμμί (Γ Τ Ο). Πνμςζμύκ ηεκ εκηαηηθή πεμηθή γεςνγία.
Eάμ θέλεηε μα ρπξζηηοίνεηε ηξρε διξογαμωηέπ ηηπ Δίκηπ με
ηημ
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http://www.monsanto-tribunal.org/sign για άηξμα.
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