
Vandaag wordt er wereldwijd actie gevoerd tegen Monsanto.
Het gentech bedrijf Monsanto levert 90% van al het genetisch gemodificeerd zaaigoed. We willen 

daarom  deze  gelegenheid  aangrijpen  om  een  paar  mythes  over  genetisch  gemodificeerde 

gewassen te ontkrachten.

Mythe  1: Genetisch  gemodificeerde  gewassen  zijn  de  oplossing  voor  het  wereld 

voedselprobleem.

Monsanto verkoopt geen genetisch gemodificeerde gewassen om het wereld voedselprobleem op 

te lossen, ze verkopen genetisch gemodificeerde gewassen om er winst mee te maken. Er wordt 

op dit moment meer dan genoeg voedsel geproduceerd om de wereldbevolking te voeden. Maar 

het  levert  niet  voldoen  de  winst  op  om het  te  krijgen  bij  de  mensen  die  het  nodig  hebben. 

Genetisch  gemodificeerd  voedsel  gaat  daar  geen  verandering  in  brengen.  De  gebieden  waar 

regelmatig hongersnood heerst kunnen worden gerekend tot de vruchtbaarste plaatsen op aarde. 

Het verbouwen van voedsel is niet het probleem de distributie ervan wel.

Mythe 2: Genetisch gemodificeerde gewassen zijn beter bestand tegen schimmels, parasieten 

en ziektes.

In  werkelijkheid  is  het  zo  dat  genetisch  gemodificeerde  gewassen  beter  bestand  zijn  tegen 

gepatenteerde bestrijdingsmiddelen en niet  kunnen groeien zonder  gepatenteerde meststoffen. 

Die gepatenteerde bestrijdingsmiddelen en meststoffen mogen natuurlijk alleen verkocht worden 

door Monsanto.

Mythe  3: Er  zijn  twee  kampen  in  het  debat  over  genetisch  gemodificeerde  gewassen:  de 

voorstanders van wetenschap en de tegenstanders van wetenschap.

Over  de  hele  wereld  zijn  er  miljoenen  tegenstanders  van  Monsanto  met  hun  genetisch 

gemodificeerde gewassen. De 'voorstanders' zijn ver in de minderheid. Hun stem wordt zoveel 

luider gehoord in de media omdat zij verbonden zijn aan een miljarden industrie, een industrie die 

produceert voor winst. Niet voor het oplossen van honger in de wereld, niet voor een beter milieu 

en niet voor het welzijn van mensen, maar voor winst.

Mythe 4: Het is de vraag of genetisch gemodificeerd voedsel veilig is of niet.

De vraag is niet alleen of genetisch gemodificeerd voedsel veilig is of niet, dat is het zeker niet. De 

vraag moet zijn: Wat vinden we ervan dat Monsanto en een handvol bedrijven 'eigenaars' worden 

van al onze voedselgewassen? Monsanto heeft in ieder geval ruimschoots bewezen over lijken te 

gaan als het erom gaat 'haar eigendommen' te beschermen.

Voor meer feiten en cijfers over genetisch gemodificeerde gewassen kijk op: www.gentech.nl


