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A mais rápida de todas as Iniciativas de Cidadania Europeia

MAIS DE UM MILHÃO DE ASSINATURAS CONTRA O GLIFOSATO
Num período record de cinco meses mais de um milhão de pessoas, de todos os Estados
Membros da União Europeia, assinaram a favor da proibição do herbicida glifosato. A
Iniciativa de Cidadania Europeia (ICE), que foi liderada em Portugal pela Plataforma
Transgénicos Fora, exige também que o processo europeu de autorização de pesticidas
seja profundamente melhorado e ainda que se estabeleçam metas obrigatórias para a
redução do uso de pesticidas na União Europeia (UE).
Em Portugal foram recolhidas 9632 assinaturas (8901 das quais online; sendo as
restantes em papel), que foram já entregues para validação à autoridade nacional
competente. No total, em toda a UE, assinaram 1 320 517 pessoas. A Comissão Europeia
tem agora a obrigação legal de responder às três solicitações em causa através da
proposta de medidas concretas no sentido da sua implementação.
O glifosato é o aspeto mais visível e imediato desta ICE. Segundo o agrónomo Jorge
Ferreira, da coordenação da Plataforma, "A Comissão pretende reautorizar por mais 10
anos um herbicida que causa cancro em animais de laboratório, para além de induzir
desregulação hormonal e malformações congénitas. O lucro privado não justifica o
desprezo pela saúde pública e a ECI obriga Bruxelas a encarar os factos: os europeus não
querem pesticidas em geral, nem o glifosato em particular."
Neste momento está previsto que em 19-20 de julho o dossiê do glifosato seja discutido
no Comité Permanente relevante (ver tinyurl.com/paffglif) e a primeira votação tenha
lugar em outubro deste ano. O braço de ferro entre a vontade dos europeus e os
interesses da indústria dos pesticidas vai continuar, cada vez mais visível, nos próximos
meses.
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A Plataforma Transgénicos Fora é uma estrutura integrada por onze entidades não-governamentais da
área do ambiente e agricultura (AGROBIO, Associação Portuguesa de Agricultura Biológica; CAMPO
ABERTO, Associação de Defesa do Ambiente; CNA, Confederação Nacional da Agricultura; CPADA,
Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente; GAIA, Grupo de Ação e Intervenção
Ambiental; GEOTA, Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente; Associação IN LOCO,
Desenvolvimento e Cidadania; LPN, Liga para a Proteção da Natureza; MPI, Movimento Pró-Informação
para a Cidadania e Ambiente e QUERCUS, Associação Nacional de Conservação da Natureza) e apoiada por
dezenas de outras. Contactos: info@stopogm.net e www.stopogm.net
Mais de 10 mil cidadãos portugueses reiteraram já por escrito a sua oposição aos transgénicos.

