Скъпи приятели,
Честита нова година, за много години,
усмивки и успехи!

КОАЛИЦИЯ “ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА”
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ЯНУАРИ 2010

Първият месец на 2010 премина за Коалицията и гражданското общество под знака на опасността и борбата с генномодифицираните организми (ГМО) и тяхното разпространение
и освобождаване на територията на България.
Ще се опитаме в този бюлетин да дадем кратък обзор на проблематиката, както и на развитието на кампанията, която за
наша радост и надежда се води на много широк фронт от найразлични самоиницирали се групи и организации.
2010 е световна година на Биоразнообразието и в тази връзка
за нас е потресаващо, че правителството в първите месеци на
своето управление решава самоволно да либерализира закона
за ГМО и да допусне освобождаването им в природата на България. Генно-модифицираните организми нанасят безспорна и
необратима вреда на Биоразнообразието, това са лесно разпространими, заразни организми, които в много случаи водят
до безследно изчезване на традиционни сортове и семена. Ха,
честита ни година на Биоразнообразието.
За останалите сериозни вреди и аргументи против освобождаването на ГМО в околната среда можете да видите на http://
forthenature.org/news/1264, http://forthenature.org/news/1322.

Този бюлетин се издава с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн
и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство по проект “За да остане природа”.
This project is supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway
through the EEA Financial Mechanism.

Преди да разкажем по-подробно за намеренията на управляващите и реакцията на гражданското общество относно ГМО,
бихме искали да споделим недоумението си от следния факт.
Сериозно ли г-н Б. Борисов и неговият кабинет виждат найналежащите проблеми като:
1.

Нужда противоконституционно да се ограничи правото на
хората да се събират, изказват и протестират – става дума за гласуваните промени в закона за митингите и събранията: http://forthenature.org/news/1312;

2.

Нужда хората да бъдат следени в Интернет;

3.

Нужда от закриване на болници и здравни заведения;

4.

И естествено нужда българската земя да е опитното поле
на Eвропа, където да се отглеждат генномодифицирани
организми, които ще заразяват и тровят местната
продукция и никой няма да купува български храни?

В сериозно недоумение сме от политиката на новите управляващи и ако разчитат, че ще им се размине, се лъжат много.
И така обратно към ГМО проблематиката.
Тук може да видите Обръщение относно законопроект
за изменение и допълнение на Закон за генетично
модифицираните организми ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
НА ГРАЖДАНИ И РОДИТЕЛИ, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
БИОПРОДУКТИ, ФОНДАЦИЯ ЗА ОКОЛНА СРЕДА И
БИОЗЕМЕДЕЛИЕ, НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА
ЗЪРНОПРОЗВОДИТЕЛИТЕ, ФЕРМЕР БГ, НАЦИОНАЛНА НАУЧНА
АСОЦИАЦИЯ ПО ПЧЕЛАРСТВО, УЧЕНИ ОТ БАН: http://
forthenature.org/documents/675.
Наистина много хора и организации се включиха от цялата
страна и това ни дава надежда, че няма да допуснем разпространението на ГМО в България. Темата е абсолютен водещ и в дискусионните предавания и репортажи на всички
медии, включително и националните, което отново доказва
огромната й важност и важността на решенията за закона,
които ще се вземат сега и ще имат последствия за доста време напред. Тук можете да видите снимки от няколкото протеста и информационни кампании в София и страната: http://
forthenature.org/gallery/240, http://forthenature.org/
gallery/241 , http://forthenature.org/gallery/233.
Шествия, протести и информационни кампании за генномодифицираните организми и опасността от предвидените промени в
закона се проведоха в София и Пловдив.
Снимки: Коалиция “За да остане природа в България”

Как България ще хармонизира Закона за ГМО с европейското
законодателство? http://forthenature.org/news/1288
А сега малко и за другите дейности, с които Коалицията и организациите в нея бяха заети през първия месец
на 2010.
Първо няколко покани:
⇒

Каним ви на първия по рода си Future Friendly Fest:
http://forthenature.org/news/1325.

⇒

Зимна Беласица - Трети традиционен зимен поход в
Беласица 12-17.02.2010 г.: http://forthenature.org/
news/1295.

⇒

туризъм в България, за да представи «екологичния» си
нереализируем според нашето и европейското
законодателство проект. Прочетете повече за
впечатленията на нашите представители на
конференцията тук: „Щом в Банско се е случило, защо да
не се случи и в Паничище”: http://forthenature.org/
news/1309.

Фотоизложбата „Странджа през моите очи - очарование и
разочарование” започва своето пътуване от Малко
Търново: http://forthenature.org/news/1315.

И след повече от година – доживяхме! Софийска градска
прокуратура образува наказателно производство за
унищожените морени и за разрушената тревна растителност
на територията на Природен парк Витоша: http://
forthenature.org/news/1314.

⇒

100 пъти над нормата арсен в язовир ”Тополница”: http://
forthenature.org/media/1139.

Още една интересно позитивна новина за Кара Дере ... http://
forthenature.org/media/1157.

⇒

Държавата ще даде на общините правото да отдават на
концесия или под наем плажовете, както и да следят за
незаконното строителство: http://forthenature.org/
media/1127.

Средно зимно общоевропейско преброяване на дивите птици
16-17.01.2010 в България: http://forthenature.org/gallery/237.

⇒

Стара Загора отново е обгазена, РИОСВ мълчи: http://
forthenature.org/news/1321.

Жалба на Коалиция «За да остане природа в България» срещу
решение за изграждане на МВЕЦ „Енерджи-Говедарци” в
землището на с. Говедарци: http://forthenature.org/
documents/674.

⇒

Има опасност да затворят Полския институт в София:
http://forthenature.org/news/1285.

Природен парк Странджа стана на 15 години – Честити да са
му! http://forthenature.org/gallery/239

И няколко граждански инициативи, които Коалицията подкепя
от сърце и душа:

Няколко притеснителни събития от този месец:
⇒

Бедстващи червеногуши гъски на Шабла: http://
forthenature.org/gallery/238.

⇒

Стриктен контрол върху проектите за енергия от
възобновяеми енергийни източници сменя плана за
мораториум. Правителството отстъпи пред инвеститорите
и се отказа от идеята за временен мораториум върху
проекти за производство на енергия от възобновяеми
източници (ВЕИ): http://forthenature.org/media/1143.

⇒

Последното развитие по случая «Супер Паничище» е, че
«Рила спорт» се появи на организираната от Българския
форум на бизнес лидерите конференция за отговорен

⇒

Граждани са срещу забраната да присъстват на заседания
на Столичния общински съвет: http://forthenature.org/
media/1126.

⇒

Хора, желаещи промяна, поставиха началото на мрежа за
обмен на гражданска активност: http://forthenature.org/
news/1290.

⇒

Гражданите на Стара Загора се събуждат и искат чист
въздух – "За чист въздух над Стара Загора": http://
forthenature.org/gallery/236. Граждани срещу
обгазяването: http://forthenature.org/media/1119.

