Declaratie a unei Zone fara OMG pentru Grupurile de Actiune Locala din Romania

Fara Organisme Modificate Genetic in campurile noastre!
Din analizele facute de asociatia “GAL Microregiunea Hartibaciu” pentru elaborarea
strategiei de dezvoltare, una din concluzii este ca una din sansele acestei zone este o agricultura
ecologica.
Relieful, structura solului, temperaturile si curentii de aer specifici Vaii Hartibaciului, nu
sunt propice unei agriculturi intensive. Lipsa unei economii industriale dezvoltate si lipsa
resurselor financiare ale agricultorilor au facut ca aceasta zona sa fie foarte putin poluata si au
aparut conditiile realizarii unei agriculturi ecologice. Realizarea unor produse alimentare curate,
fara infestari chimice este una din sansele producatorilor agricoli de pe Valea Hartibaciului.
In acest sens suntem de acord sa sustinem initiativa “Centrului de Informare asupra
Organismelor Modificate Genetic”, pentru a preveni producerea de culturi cu OMG in zona.
Eventualele avantaje ale celor care ar produce asemenea culturi, sunt prea mici comparativ
cu raul facut celorlalti producatori.
Sansa Vaii Hartibaciului este sa fie curata. Si pentru aceasta avem datoria sa nu permitem
sa fie infestata cu produse care nu stim cat dauneaza sanatatii oamenilor.
De aceea ne asumam aceasta Declaratie Publica:
1. Grupul de Actiune Locala “GAL Microregiunea Hartibaciului” ia pozitie in mod oficial prin
aceasta declaratie ca nu doreste sa se cultive Organisme Modificate Genetic (OMG) pe
terenurile aflate raza noastra de actiune.
2. Grupul de Actiune Locala semnatar al acestei declaratii se angajeaza sa foloseasca in viitor
toate masurile democratice, cum ar fi discutii si activitati educationale pentru a convinge
fermierii si proprietarii de pamant din propria zona, sa nu cultive OMG pe pamantul lor.
3. Grupul de Actiune Locala semnatar al acestei declaratii cere autoritatilor competente si
politicienilor relevanti la nivel judetean, regional si national sa ia masuri legale si aplice
riguros controale si inspectii pe campuri si in piete pentru a se asigura ca nici un OMG nu
este si nu va fi cultivat in intreaga Romanie.
4. Grupul de Actiune Locala semnatar al acestei declaratii considera ca Culturile Modificate
Genetic nu pot Coexista cu Culturile Nemodificate Genetic. Prin urmare cerem politicienilor
la nivel judetean, national si european sa se asigure ca vor proteja interesele fermierilor si
consumatorilor care nu doresc OMG, luand masuri pentru a evita orice contaminare a
pamantului si alimentelor cu OMG.
5. Grupul de Actiune Locala semnatar sustine interzicerea totala a cultivarii de organisme
modificate genetic in Romania, fiind solutia pentru a putea avea o agricultura durabila
pentru noi si pentru generatiile viitoare.
Data 28 iulie 2010
Grupul de Actiune Locala “GAL Microregiunea Hartibaciu” semnatar al acestei declaratii
publice cuprinde ca si membri Orase/ Comune / Agenti economici / Membri ai societatii civile / alti
actori dupa cum urmeaza:
- 21 parteneri publici ; d.c 14 comune, 1 oras
- 40 parteneri privati; d.c. 13 soc comerciale, 15 ONG
- 9 persoane fizice
- 2 grupuri de initiativa ale romilor
- 1 grup de voluntari

