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Motion 2009:22 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att göra Stockholms
län till en GMO-fri zon
Miljöpartiet föreslår landstingsstyrelsen fullmäktige besluta dels
att bifalla motionen
att GMO-fria produkter inkluderas i framtida kost-/livsmedelsupphandlingar
att landstingsstyrelsen initierar en utredning tillsammans med länsstyrelsen
och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL), i syfte att göra Stockhoms
län en GMO-fri zon.
Det är viktigt att komma ihåg att GMO är en teknik som vi idag inte har
tillräcklig information om hur den påverkar oss människor och vår miljö.
Historien har gång på gång visat hur svårt det är att förutspå vilka
konsekvenser olika ämnen har på vår natur, vilket i vissa fall lett till
miljökatastrofer. Landstinget ska inte använda sig av teknik som kan riskera
medborgares hälsa och miljökatastrofer och därför måste försiktighetsprincipen gälla.
Målet att 25% av landstingets mat ska vara ekologisk och därigenom minska
risken för att GMO-produkter serveras på våra sjukhus och i andra
verksamheter är inte tillräckligt. I kostförsörjningsavtalet steg 1 har inte
heller några krav angående GMO ställts vilket inte är acceptabelt.
Efterom GMO-produkter riskerar att ha en negativ påverkan på hela det
ekologiska kretsloppet, genom okontrollerad spridning, kan GMO-produkter
påverka hela Stockholmsregionen negativt. Det är därför viktigt att
landstinget inte bara ser till hur GMO-fria produkter ska hanteras inom den
egna upphandlingen utan även tar sitt ansvar för att Stockholms län blir en
GMO-fri zon. I december 2008 deklarerade de europeiska miljöministrarna
att kommuner i Europa har rätt att utropa GMO-fria zoner. Jämtlands län

blev i april 2009 en GMO-fri zon vilket visar att detta är fullt möjligt i
Sverige. Stockholms läns landsting ska därför initiera en utredning i samråd
med övriga aktörer i länet, såsom kommuner och länsstyrelse, som berörs av
en GMO-fri zon om hur detta arbete ska fortskrida.

