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Debatt:
Genmodifierade livsmedel är en vinst
för både hälsan, miljön och ekonomin

TEXT HÅKAN FRISELL

Europaparlamentet och medlemsstaterna
kom igår överens om ett förslag för att
möjliggöra för EUs medlemsstater att
begränsa och förbjuda odling med
genmodifierade grödor (GMO). Tanken är
att det ska vara upp till varje medlemsstat
att bedöma vad som ska få odlas på deras
territorium. Detta kan låta som ett
behjärtansvärt syfte som gör det möjligt att
anpassa användningen efter lokala och
regionala förutsättningar, men det är
behäftat med vissa problem.
TEXT ANNA MARIA CORAZZA BILDT
- Europaparlamentariker (M)
- ansvarig i matfrågor

Ett problem med förslaget är att det går
emot en av hörnstenarna med det
europeiska samarbetet, nämligen den
fria rörligheten för varor på den inre
marknaden.
Jag anser att det blir problematiskt att
först förbjuda odlingen i vissa delar av
unionen, och samtidigt möjliggöra
försäljning på hela den gemensamma
marknaden.
Ett annat problem är att en lagstiftning
som denna bör bygga på vetenskap och
inte på känslor. GMO har i den
europeiska opinionen länge varit starkt
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ifrågasatt. Detta är till stor del en rest
från 70-talet då tekniken att förändra
organismers DNA började växa fram
och ännu var oprövad. Då var det sunt
förnuft att ställa sig avvaktande till en
oprövad teknik som potentiellt kunde ha
negativ påverkan på både människors
hälsa och miljön.
Idag är förutsättningarna helt andra.
GMO-tekniken har tagit stora steg
framåt och rigorösa kontroller av är en
förutsättning för att marknadsföra nya
produkter.
Många av de framsteg som sker på

området syftar till att exempelvis minska
behovet av bevattning och
gödningsmedel. Även användningen av
bekämpningsmedel kan minskas genom
att nya grödor är resistenta mot angrepp
från parasiter och andra sjukdomar.
Dessutom ökar avkastningen från varje
m2 uppodlat land, vilket är en
förutsättning för att vi ska kunna föda
jordens ökande befolkning.
Att motverka utvecklingen och
användningen av GMO-grödor är därför
oansvarigt ur både hälso-, miljö- och
ekonomiperspektiv.”

