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de introductie van schadelijke organismen

Gebruik van het Earth Charter in lokale campagnes
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voor vrede en duurzame ontwikkeling.
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nismen, zoals een lijst van dit soort

zoals het opruimen van vuil langs de
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kusten van onze steden of onze
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veranderde organismen, nationaal en
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bediscussieerd, en korte debatten en
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tisch veranderde maïs door kruisbestuiving. Wetenschappers hebben
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gewaarschuwd dat genetisch veran-

hebben bediscussieerd, is het negatieve
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ging voor het milieu vormen, omdat de

veranderde organismen op onze natio-

oogsten afhankelijk zijn van herbiciden

nale economie. Het is boeren die Bt Corn

en het gebruik van die herbiciden

planten niet toegestaan om de zaden die

nuttige insecten doodt. We hebben bij

ze gebruiken te bewaren, uit te wisselen

een door PEACE georganiseerde veld-

of te verbeteren, waardoor ze afhankelijk

excursie naar BT Corn-aanplantingen in
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die de patenten op deze gemanipuleerde
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