Сдружение АГРОЛИНК и Екологично Сдружение „За Земята“
организират
поредица от СРЕЩИ – ДИСКУСИИ
на 19 октомври 2009 в град София
с гост: канадският фермер Пърси Шмайзер, спечелил дело след 10-годишна битка срещу
химическия концерн „Монсанто”
на тема: “Необходими ли са на България Генно-Модифицирани (ГМ) култури?”
Каним учени, представители на държавни и общински институции, неправителствени
организации и обществеността на срещи-дискусии, на които ще се обсъждат следните теми:
- Кой има полза от генетичното инженерство в земеделието?
- Къде е България в новата ситуация в Европа в областта на ГМО (Генно Модофицирани
Организми) ?
На срещите ще се даде начало на кампанията за забрана за отглеждането на генетичномодифицирания хибрид царевица MON 810, устойчива на хербициди, в България. Те ще се
проведат като част от европейската инициатива за забрана на този сорт царевица на фирмата
«Монсанто».
Носителят на алтернативната Нобелова награда - “Отстояванене правото на поминък”, Пърси
Шмайзер, фермер произвеждащ рапица, ще разкаже как е успял да постигне историческата си
победа срещу мултинационалната компания за семена „Монсанто”. Това първо спечелено дело
срещу концерна позволява на всички земеделски производители, чиито земи са замърсени с
ГМО, да се освободят от тях.
Срещите ще се водят от д-р инж. Светла Николова, Сдружение АГРОЛИНК.
В дискусиите ще участват проф. Светла Русева от Института по почвознание «Н. Пушкаров»,
Тодор Славов от Сдружение «За земята».
По време на дискусията ще бъде представен откъс от филма «Давид срещу Монсанто». Филмът
разказва историята на смелият канадски фермер Шмайзер, който защити правото си на избор и
не се уплаши от мултимилиардната компания.
Информация за госта: Пърси Шмайзер е фермер от Саскетчеван, Канада, чиято рапица на 320
хектара е замърсена през 2007 от Раундъп Реди рапица на „Монсанто”. Позицията на
„Монсанто” е, че независимо от това дали Шмайзер знае ли или не, че рапицата е замърсена с

гените на Раундъп Реди сорта, той трябва да плати на „Монсанто” такса от 38 долара на хектар
за тяхната технология. Върховният съд на Канада реши, че Шмайзер не трябва да заплаща нищо,
а в извънсъдебно споразумение „Монсанто” се съгласи да заплати за почистването на
земеделските полета на Шмайзер, замърсени с RR рапица. Процесът продължи 10 години. Давид
срещу Голиат.
За контакти:
Сдружение АГРОЛИНК
Светла Николова, тел.0888 359 239
ЕС „За Земята“, Тодор Славов, тел. 02-9431123

Програма на срещите и дискусиите с Пърси Шмайзер на 19-и Октомври в София:
19 Октомври (Понеделник)
Час
Място
10:00Мин. на земеделието и
11:10
храните, Зала 400
12:0013:00
БТА
15:00-17: Софийски университет
00
ЗАЛА №1
18:00 –
Червената къща - Ул.
21:00
"Любен Каравелов" № 15

Събитие
Среща с комисиите по ГМО, институции и
политици
Прес конференция за журналисти
Дискусия със студенти и учени
Публична дискусия и прожекция на филма
„ГМО конспирация“

Моля потвърдете участието си за Срещата в Мин. на земеделието и храните, защото там
влизаенто става с пропуск. Входът в СУ е свободен. Входът в Червената Къща е 2 лв.
За контакти:
Тодор Славов
ЕС „За Земята“
Тел. 9431123
С подкрепата на Фондация „Grassroots“ и Европейската Комисия

