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Nederland, stop Monsanto en haar glyfosaat!
Wordt dit bericht niet goed weergegeven? Klik dan hier

Beste foodwatcher,
NIET TE GELOVEN!! Na alles wat Monsanto heeft

uitgehaald, is de pesticiden-fabrikant van plan om

opnieuw een vergunning aan te vragen voor de

onkruidverdelger glyfosaat! Blijkbaar kunnen de

aanklachten van meer dan 18.000 mensen,

rechtszaken, schandalen rond manipulatie van

onderzoek, politici en tegenstanders, de multinational

niets schelen. Maar de kans is nu groter dan ooit dat
we glyfosaat kunnen tegenhouden. Nederland speelt

over een paar maanden een centrale rol in de Europese

beslissing hierover. Samen met jou willen we Nederland

oproepen: zeg voor eens en altijd NEE tegen

Monsanto! 

Stop Monsanto!

Teken nu

Nederland kan Monsanto eindelijk stoppen

Alles wijst erop dat Monsanto, nu overgenomen door chemiereus Bayer, dit najaar van plan is om

opnieuw een verlenging van het omstreden glyfosaat (ook wel bekend als Roundup) aan te vragen.

'Glyfosaat zal een belangrijke rol blijven spelen in de landbouw en in de portefeuille van Bayer’, aldus

het bedrijf. 

Nederland kan dit tegenhouden: ons land is namelijk één van de vier lidstaten (naast Frankrijk,

Hongarije en Zweden) die verantwoordelijk is voor de herbeoordeling van glyfosaat. Nederland

bepaalt dus mee over de toekomst van de onkruidverdelger. Nederland, plaats je het belang van

onze gezondheid en milieu eindelijk boven dat van de multinational?!

We krijgen NU de kans om glyfosaat eindelijk tegen te houden!

Het glyfosaat-fiasco van Monsanto
Na het hele glyfosaat-fiasco kan een nieuwe vergunning écht niet meer. Dit maken de 4 M’s van
Monsanto meer dan duidelijk:

1. Miljarden-business: Wanneer de weilanden oranje kleuren weten we hoe laat het is: ze zijn

doodgespoten met de omstreden onkruidverdelger glyfosaat (Roundup). Monsanto heeft hier

wereldwijd miljarden aan verdiend en werkt een Europees verbod al jaren met man en macht tegen. 

2. Manipulatie wetenschap en politici: Volgens gevoelige interne documenten schakelde

Monsanto ghostwriters in om wetenschappelijke studies over de risico's van glyfosaat te beïnvloeden.
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Ze kwam niet opdagen voor een hoorzitting hierover in het Europees Parlement. Bayer (Monsanto)

doneerde ook geld aan politieke partijen, wat werd beschouwd als 'actieve politieke beïnvloeding'.

3. Miskennen van de gevaren: Monsanto is verwikkeld in aanklachten van meer dan 18.000

personen, die stellen dat Roundup kanker veroorzaakt. Al in 1999 gaf een wetenschapper aan dat

glyfosaat schadelijk kan zijn en raadde aan vervolgonderzoek te doen. Reactie van Monsanto? 'We

gaan simpelweg geen van de studies doen'.

4. Monddood maken van critici: Uit interne documenten blijkt dat Monsanto een

heuse inlichtingendienst oprichtte om critici te bespioneren en ze in diskrediet te brengen. Hoe? Door

onder meer ‘proactief’ tegenverhalen te verspreiden, de zoekresultaten van Google te manipuleren

en derde partijen tegen hen op te zetten.

Voorzorg boven alles
Volgens het Europees voorzorgsbeginsel mogen alleen onbetwist

veilige stoffen worden toegelaten in de EU. Glyfosaat is absoluut niet

onbetwist. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is glyfosaat

'waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen'.

Met jou houden wij glyfosaat tegen!
Terwijl Bayer-Monsanto haar niets ontziende glyfosaat-lobby opnieuw

voorbereidt, bereiden wij ons antwoord voor. Maak de Nederlandse

overheid duidelijk dat ze eindelijk NEE moet zeggen tegen Monsanto

en haar glyfosaat! 

We krijgen NU de kans om glyfosaat voor altijd te verbannen!

Zeg nee tegen Monsanto en haar glyfosaat!

Met vriendelijke groet,

Elif Stepman,

Campaigner

P.S.: Wij voeren al jaren een niet-aflatende strijd tegen glyfosaat, om jouw gezondheid te waarborgen.

Wil jij deze strijd steunen? We hebben jouw hulp hard nodig. 
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