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Stop met steun aan gifsoja! 
Dat vragen we de Neder-
landse regering, samen met 
een groot aantal organisaties 
en netwerken uit de landen 
die slachtoffer zijn van de 
sojateelt. Steun de actie op 
www.gifsoja.nl

SCHUTTELAAR 
16 oktober 2009

BEDANKT

Genetisch gemanipuleerd voedsel 
een groot probleem, geen oplossing
Op deze Wereldvoedseldag 
zullen weer stemmen klinken 
die genetische manipulatie 
promoten. Dat zou helpen om 
de honger in de wereld te 
bestrijden. De werkelijkheid is 
anders. GM gewassen leveren 
niet meer voedsel, wel meer gif 
en afhankelijkheid. 
Van alle GM-gewassen in de 
wereld is 75% resistent tegen 
een onkruidverdelger. De 
andere 25% zijn planten die 
zelf een insecticide aanmaken. 
Van hogere opbrengst door 
resistentie tegen droogte of 
zout is geen sprake. Wel zijn 
boeren steeds afhankelijker 
van bedrijven als Monsanto en 
Bayer, die de patenten op de 
zaden bezitten. 

Een oppervlak van 2,5 keer 
Nederland wordt in Zuid-
Amerika gebruikt om soja te 
telen als veevoer voor de 
Europese bio-industrie. De 
gevolgen voor mens, natuur en 
milieu zijn enorm. Zie de gifsoja 
nieuwsbrief en en de sites 

www.gifsoja.nl
www.aseed.net 
www.gentech.nl

Maar hoe is die soja in 
Nederland toegelaten?

Waarom steunen de 
Nederlandes regering, 
Solidaridad en het Wereld 
Natuurfonds Monsanto?
         ZOZ !
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Schuttelaar bedankt! 
Gifsoja is toegelaten dankzij 
diezelfde Schuttelaar & 
Partners die vandaag deze 
wereld-voedseldag organiseert. 

In 1995, een jaar voor de 
komst van deze soja naar 
Europa, organiseerde het 
bedrijf op initiatief van 
Monsanto een 'fact finding 
mission' naar Amerika. De 
deelnemers uit het 
Nederlandse bedrijfsleven, 
ambtenaren van de Ministeries 
van Volks-gezondheid, 
Economische Zaken en 
Landbouw en de 
Consumentenbond bezochten 
sojaboeren, Monsanto en het 
ministerie van Landbouw. Doel 
van de missie was het creëren 
van 'een groepsproces en 
betrokkenheid'. 

Missie geslaagd: alle deel-
nemers, waaronder het 
ministerie van Volksgezond-
heid, vonden na afloop de 
transgene soja veilig. Voor 
Monsanto was ook heel 
belangrijk dat een scheiding 
was ontstaan tussen de 
Consumentenbond en milieu-
organisaties. De bond 
'tolereerde' toelating van de 
soja en vroeg slechts om 
etikettering, terwijl de 
milieuorganisaties tegen 
bleven. 

De Nederlander eet nu  
genetisch gemanipuleerde 
soja, verwerkt in koekjes, 
beschuit, ijs en vele andere 
producten. Als er minder dan 
0,9% GGO in een product zit 
hoeft het niet op het etiket te 
staan, en ook niet als het 
gaat om afgeleide producten 
als soja-lecithine. 
Maar de meeste soja gaat 
naar de bio-industrie: vooral 
varkens en kippen leven op 

soja. Koeien krijgen het als 
krachtvoer. De GM gifsoja 
wordt dus gebruikt voor niet-
biologische eieren, melk, kaas 
en vlees. Eet smakelijk!

Schuttelaar werkt niet meer 
voor Monsanto, maar doet nog 
steeds in foute soja via de 
'Taskforce Sustainable Soy', de 
lobbyorganisatie van de 
Nederlandse sojahandelaren.

Zie voor meer achtergronden 
http://www.milieudefensie.nl/
publicaties/magazine/1999/
maart/monsanto.htm

WNF en Solidaridad 
steunen 
‘Verantwoord’ label 
voor GM gifsoja

Dankzij Solidaridad en het 
Wereld Natuur Fonds krijgt de 
gifsoja nu zelfs een groen 
stempel. Zij onderschrijven de 
zwakke criteria van de Round 
Table on Responsible Soy 
(RTRS). Zo kan de meeste GM 
gifsoja straks met een 
‘verantwoord’ logo door het 
leven. De Nederlandse 
regering steunt dit proces met 
ontwikkelingsgeld. Het label 
lost helemaal niets op en 
verslechtert de voedsel-situatie 
in landen als Argentinië, 
Brazilië en Paraguay.

In 2008 verscheen het IAASTD-
rapport, in opdracht van de VN. 
Aan dit onderzoek naar de rol 
van technologie in de landbouw 
werkten 520 onderzoekers mee. 
Financier Croplife International, 
een federatie van zaadbedrij-
ven, trok zich terug omdat de 
onderzoekers kritisch waren 
over de rol van genetisch 
gemanipuleerde organismen 
(GGO’s). 
Hans Herren, co-directeur van 
het IAASTD: “Als we kijken naar 
de realiteit, zien we dat de 
toepassing van GGO’s in de 
landbouw geen enkel probleem 
heeft opgelost: het is geen 
antwoord geweest op armoede, 
honger, ondervoeding, 
gezondheidsproblemen of 
milieu. Het heeft misschien wel 
bedrijven rijker gemaakt. [..] 
Ook stimuleren GGO’s een 
soort landbouw die minder 
genetische variatie heeft. Dat 
betekent een verarming en 
verzwakking van het 
landbouwmodel.”
Volgens Herren heeft het groot-
schalige industriële landbouw-
model afgedaan. “We hebben 
steeds meer voedsel geprodu-
ceerd, maar het aantal mensen 
dat honger lijdt, stijgt. De 
Groene Revolutie heeft meer 
problemen gecreëerd dan het 
heeft opgelost:  waterschaarste, 
bodemuitputting, verlies aan 
biodiversiteit en 
klimaatopwarming. Bovendien 
stellen we vast dat de armoede 
groeit, vooral  in de landbouw, 
[..] en de ongelijkheid in handel 
van landbouwproducten neemt 
ook toe.”  (met dank aan 
www.duurzaamheidsnieuws.nl)

Het failliet van de 
g r o o t s c h a l i g e 
landbouw

Het failliet van de grootschalige 
landbouw
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