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Aлберт Ајнштајн
Бојим се дана када ће

технологија надмашити
наше људске односе.
Свет ће имати покољење

ИДИОТА.

Како је могуће?
Расподела прихода у традиционалној
и конвенционалној производњи

пољопривредници : индустрија инпута и др.

90 : 10 →

10

: 90

 да је људска цивилизација вековима опстајала

захваљујући малим аутаркичним газдинствима?
 да смо захваљујући њима, развили занатство,

индустрију, свемирску технику, интернет, ...
 А она су данас ПРОБЛЕМ који треба решавати –

уништити заменом са технологијом ГМО?
 А сутра ће нам нудити шницле из лабораторије и

тврдити да је то укусније, јевтиније и боље него из
природног узгоја стоке – данас су још ГЊЕЦАВЕ!!!

Србија у завршној фази
преузимања тржишта хране
 Министар Расим Љајић:
 “Од Србије се не тражи ништа што друге земље

чланице СТО нису морале да испуне.
 Не тражи се да омогућимо производњу ГМ
хране, већ само да изменимо законе о промету
тих производа, а дозвољено нам је да сами
уредимо начин контроле увоза”
(Agro News 1088, 7.11.2012)
Доле фабрика „ ЗМАЈ“↓
– браво увозници машина и „живео“ GMO ↑

Који је разлог за
увођење ГМО ???
који би био од „користи“
пољопривреди
и економији Србије,
у време када се свет окреће
органској и интегрално
контролисаној производњи хране?

Шта Србија ГУБИ са ГМО?
 5.000 → 50.000 → 150.000 људи без средстава за живот
 70-100 милиона евра годишње за увоз само ГМ кукуруза
 Тржиште у Србији
 Тржиште у земљама где извозимо СРБ семе
 Негативан маркетинг свих СРБ пољ. производа
 Пропаст најпрофитабилнијег дела СРБ агробизниса
 Продаја будзашто наших агро-института
 Преузимање лиценцних права по багатели за све сорте и

хибриде које су генерације наших селекционара, и уз
едукацију у САД, створили као оставштину за будуће
генерације

Шта ћемо да радимо
ако нам поново уведу САКЦИЈЕ
које су трајале
4 године
4 месеца
4 дана
а ми нећемо имати наша нити ћемо
моћи да купимо ГМ семена од њих

Србији прети демографски нестанак
 400.000 становника мање (2002-2012)
 Емиграција младих школованих без перспективе
 Повећан број и % оболелих од канцера
 И данас гинемо а и још ћемо гинути од касетних бомби које

су нам подарили припадници „Милосрдонг анђела“ –
геноцидних акција које су извршене непоштовањем свих
међународних конвенција и од земље која данас изричито
тражи да се предамо уценама њихових GM.com

 Да ли нам треба – чак и да је 101% сигуран ГМО?
 У једној земљи на брдовитом Балкану, у истом дану ...

отпуштена је армија од 1.658 агронома - да ли ће им ГМ
компаније дати радна места?

Шта је
ГЛОБАЛНИ МОНОПОЛ?
 Ако то нису ГМ компаније са око 160

милиона ха под њиховим семенима?

 Да ли су цене ГМ семена исте или су

повећане (1990-2012)?

 Зашто цене ГМО нису смањене

сразмерно смањењу трошкова по
јединици производа због 160-струког
повећања освојеног тржишта?

Сазнајте више о ...
 Arpad Pustai
 John Fagan
 Svet po Mosantu
 http://www.youtube.com/watch?v=wtzlq9yJons

Cour de justice de l’Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n°
n° 79/11
Luxembourg, le 6 septembre 2011
 Arrêt dans l'affaire C-442/09
 Karl Heinz Bablok e.a. / Freistaat Bayern
 Мед који садржи полен од ГМ кукуруза МОН 810

не може се ставити у промет и потрошњу!!!

Лажни маркетинг ГМ компанија!
- приноси не само да стагнирају већ и опадају,
- повећава се унос хербицида,
- расте цена семена које се мора узимати заједно са
одређеним хербицидом.
 од многобројних најава о ГМ биљкама отпорним на сушу

или салинитет у земљишту што би било пожељно, није
се отишло даље од отпорности на хербициде и
инсектициде.
 30.000.000.000 УС $ је овогодишња штета због суше у

САД за само два усева: ГМ кукуруз и ГМ соја.
 Није ваљда да су иста ГМ семена на сушу отпорна у
другим земљама а нису у САД?

Због чега се власници ГМО буне
против њиховог обележавања?
 Ако су ГМ производи нешкодљиви,

зашто их бесплатно не рекламирају
на амбалажи сваког паковања у
малопродаји?
 Или се то намерно избегава

по савету њихових адвоката?

Ко ће да сноси последице
ако ГМО пође по злу?
 ГМ компаније?
 Држава чија администрација уцењује друге

државе да се ГМО не смемо одупирати?
 Државе које дозволе да ГМО уђе на њихове

њиве, стаје, прераду и продају?

Ми смо пред завршним ударцем ...
 на одрживу производње хране - последњи

остатак националног система
 који може да гарантује производну аграрну
самосталност,
 елементарну прехрамбену безбедност
 и одрживи опстанак народа у Србији.

И тако ћемо од извозника семена …
 постати увозници ГМО семена
 којим ћемо уништити српску пољопривреду,

пољопривреднике и село!

Непобитна истина !!!
 Немогуће је одржати прехрамбену безбедност

човечанства само на бази једне ГМ биљке
из једне врсте биљака.
 Природа има богатство и ниједна лабораторија

то богатство не може да замени.

Да ли су УСА фармери постали богатији?

???

Позивање на међународне конвенције ...
 Расуте у 16

општина

 „Поклон“ нишлијама, ...



 Nastradao je Rade Alempijević

(1963), radnik beogradske firme "PCI inženjering", koja je na tenderu

dobila posao na razminiravanju terena na Kopaoniku. Alempijević, iz Morovića kod

Šida,

otac je troje dece.

И увек имајте на уму:
Прости сељаци и самоуки мајстори
саградили су лађу праоца Ноја,
а најбољи стручњаци Титаник!

Купујмо само ДОМАЋЕ !

Купујте од оних
којима верујете
и који производе и једу
оно што и вама продају.

Основно људско право је
да има шта да једе и да зна шта једе!
Калифорнија: Поражен Закон о обележавању ГМО
 Монсанто компанија и ГМО бизнис вредан милијарде
долара победили су у Калифорнији, где се Предлогом 37
захтевало означавање производа који садрже ГМО,
одбијен је са 47%.
 Монсанто огранак из Миссоурија, уложио је милионе
долара у кампању која се противи мерама означавања,
маневар за који многи кажу да је одговоран за негативне
гласове о Предлогу 37.
 (Agro News 1090, 9.11.2012)

Да ли знамо?
Колико је било одобрено
па забрањено - само за 40 година?
 Пестициди, хербициди, акарициди, ...иди, ...иди,
 Радиоактивна минерална ђубрива
 Хормои раста
 Конфискати из кланица за сточну храну - ЛУДЕ КРАВЕ
 Вештачке боје
 Вештачке ароме
 Адитиви
 Аспартам и други вештачки заслађивачи, ...
 А колико ће тек од ових индустријских инпута које данас

користимо бити забрањено у наредних 40 година?

Питања без одговора за нас у Србији?
1.

Зашто ГМ компаније и УСА администрација не штите
лиценцна права код илегалне производње у Србији?

2.

Kо се и зашто из власти, научних институција
и новинара залаже за ГМО у Србији?

2.

Зашто Министарство пољопривреде и надлежне
државне инспекције које су дужне да спрече увоз,
дистрибуцију и узгој ГМО биљака (???? ха ГМ соје) и
продају ГМО хране не одговарају за своје пропусте?
5.000 ха ГМ соје у Србији? А кукуруз?

3. Зашто МПШВ и МПН РС не финансирају студију утицаја
узгоја ГМО „под контролисаним условима“ на
отвореном простору у Србији

ГМО: ЕУ и Србија
 ЕУ тражи да се наша регулатива усагласи са њиховом – 10 година и ...
 ЕУ свака земља одлучује да ли жели или не жели да гаји ГМ биљке
 Закон о генетички модификованим организмима може бит било











какав у Србији, када се ГМ сеје илегално.
Ако се пирмени Правилник обавезном обележавању производа од ГМ,
људи би се замислили шта ће да купе, али смо ми вешто избегли да га
примењујемо. То је Србија - један вуче други туче.
За чланство у ЕУ и СТО мора да се промени Закон о ГМ али не мора да
се примењује.
Увоз може да се избегне и ако се разлика у цени ГМ и неГМ сојине
сачме на неки начин (порезима
порезима нпр.)
нпр изједначи,
изједначи нико не би увозио ГМ.
ГМ
У 2008. години смо увезли 363.175 т соје и 7.868 т хране за животиње која
је ГМ, а у 2009. – 672.034 т ГМ соје и 1.430 т за исхрану животиња.
Закон о ГМ а нема правилника који ће регулисати његово спровођење
Закон свако тумачи како му одговара.
ЕУ има јасне директиве када је ГМ у питању.: обавезно обележавање и
проверљивост (сваки производ који је у било којој фази прераде имао
неку ГМ компоненту мора бити јасно обележен).
Зашто ми то стално избегавамо.

„Све што је потребно ДА ЗЛО ПРЕВЛАДА –
да нормални људи НЕ УЧИНЕ НИШТА.“
(Edmund Burke)
Burke)

Од Србије се тражи:
1. Да у бесцење РАСПРОДА ПРИРОДНЕ
и уништи друге производне РЕСУРСЕ

2. Да ПОКЛОНИ не само НАШЕ
ТРЖИШТЕ, већ и сва ТРЖИШТА на
која још увек извозимо нешто мало
ХРАНЕ!

Шта морамо да урадимо?
„Скупите што више
доказа, филмова, изјава,
зато што ће доћи неки
„КУРВИН СИН“ и рећи
да се ово НИКАДА НИЈЕ
ДОГОДИЛО“
 General ****
Dwight D. Eisenhower

