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Вечерас је на РТС био прилог под насловом „Зашто се плашимо ГМО?“ у оквиру емисије
„Око“, коју води Зоран Станојевић.
У емисији су учествовали професор Пољопривредног факултета у Београду Миладин
Шеварлић, помоћник министра за пољопривреду Милош Миловановић и др Јованка Миљуш
Ђукић из Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду.
Ко је гледао овај ТВ прилог, могао је да се увери у тачност тврдњи које износимо већ дуже
времена, почев од коментарисања улоге „Јавног слушања о ГМО“, па надаље.
Јавност Србије се, класичном методом збуњивања или спиновања, припрема за легализацију
увоза, а после и производње хране базиране на генетски модификованим организмима, ГМО.
Када се изузме јасан, одлучан и непоколебљив став професора Шеварлића, коме то може
служити на част, сви остали учесници у овом двадесетоминутном ТВ прилогу, укључујући и
водитеља, су код гледалаца производили врло безобразан и поган утисак о ГМО, (за који је
онолико пута од старне независних лабораторија и научника доказано да је штетан не само по
здравље, него и опстанак људске врсте).
Тај утисак, преведен на речник антропопсихологије, гласи:
ГМО можда јесте, можда није, а можда и јесте и није опасан за људе.
Овај дијаболични утисак намењен релативизацији проблема је припрема јавности за
озакоњење злочина против опстанка, који ће се највероавтније одиграти у Скупштини, а под
плаштом нама „неопходног“ уласка у СТО, из које ће, како су ствари кренуле, највероватније
изаћи и Русија.
Узалуд је професор Шеварлић навео све, и еколошке и биолошке и економске разлоге против
увоза и производње хране базиране на ГМО.

Политичарски површан и безобразан, млађани помоћник министра пољопривреде, је тупио о
„рестриктивности“ постојећег закона, који апсолутно забрањује ГМО и потреби да се тај закон
„прилагоди“ захтевиома ЕУ и СТО.
А особа, са титулом која јој не пристаје и која „научно“ лобира за Монсанто, је покушала чак да
докаже да ГМО уопште није опасан, или бар да нема сигурних доказа да је опасан.
Колико вреди њена титула, види се и по томе што ју је професор Шеварлић ухватио у
покушају манипулације да, сликовито речено, у исту раван стави калемљење и убризгавање
гена миша у ген кукуруза:
Водитељ, који је целу емисију и водио у правцу релативизације: читај подржавања увоза и
производње ГМО, је целој ствари дао печат, који би Монсанто могао само да пожели.
Дакле, и РТС је постао пропагандиста Монсанта, највећег произвођача и дистрибутера ГМО
производа.
Само је питање да ли ће за ту скривену, али врло убедљиву пропаганду, паре лећи на рачун
куће или појединих укућана?

