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  jeNoFa BerHoKoirigoiN

Ingurumen osasuntsu baten alde eta 
elikadura-sistema justu, iraunkor eta 
osasuntsu baterantz doan urratsa”, Sin 

maíz no hay país (“Artorik gabe, herri-
rik ez”)  kolektiboaren hitzetan. Parean, 
Proccyt Mexikoko agroindustriaren or-
dezkariaren bertsioa: “Erabateko bide-
gabekeri oportunista, Mexikoko landa-e-
remu guztian eragiteaz gain, prezioen 
egonkortasuna eta elikagai estrategiko 
baten eskuragarritasuna arriskuan jar-
tzen dituena”.

Biak dira 2020ko abenduaren 31n 
Andres Manuel Lopez Obrador Mexiko-
ko presidenteak hartu dekretuaz min-
tzo: arto transgenikoen ekoizpena zein 
inportazioa eta glifosatoaren erabilpe-
na debekatu ditu. Poliki-poliki trans-
genikoen erabilpenerako baimenak 
baliogabetuko edo errefusatuko dituz-
te, inportazioak ere gradualki murriz-
tuz, hemendik hiru urtera halakorik ez 
gehiago erabiltzeko gisan. Glifosatoa ere 
debekaturik dute 2024rako, hiru urteko 
trantsizio fase honetan alternatibak ga-
ratzeko tartea eskainiz. “Arto indigena 
babesteko neurria” eta “elikadura buru-
jabetzara heltzeko bidea” dela adierazi 
du bere aldetik gobernuak.

Artoaren sehaska den herri horretan 
transgenikoen kontra urte luzeetan mo-
bilizaturikoen poza eragin badu eraba-
kiak, agroindustriaren kexua ere piztu 
du. Legea pasa arren, gobernua presio-
natzeko esku artean duten guztia bidera-
tzen dabiltza sektoreko lobbyak. Horren 
adibide argia Victor Toledo Ingurumen 

ministroak irailean dimititu behar izana. 
Hortik gutira,  La Jornada komunikabi-
dean Toledok plazaraturiko La guerra del 
glifosato: actores y drama (“Glifosatoaren 
gerra: eragileak eta drama”) iritzi-artiku-
luan ondokoa irakurri zitekeen: “Ulertu 
behar da enpresa boteretsu honek zien-
tzialariez, teknikariez, publizistez, agen-
te komertzialez, lobbyistez, espioiez eta 
promotorez osaturiko armada duela, eta 
herrialde bakoitzean ikertzaile, akademi-
ko, enpresa, ekoizle, kazetari, legegile eta 
gobernu-kideen kooptazio-kanpaina oso 
eraginkorrak bideratzen dituela”. Mon-
santo erosi zuen Bayer multinazionalaz 
ari da, hazi transgenikoen eta glifosatoa-
ren jabe duguna –biak elkar estuki lotu-
rik ditugu, usu herbizida jaso eta bizirik 
iraun ahal izateko dituztelako haziak ge-
netikoki eraldaturik–. 

AEB-EN LOBBy BORTITZA
The Guardian komunikabideak eman du 
lobby lan horren berri, AEBetako Gober-
nu Federalak bideratu presioan zentra-
tuz: “Gero eta argiago agertzen zaigu pes-
tiziden industriak AEBetako Gobernua 
erabiltzen duela, batetik, bere xedeak na-
zioartean bultzatzeko eta bestetik, eli-
kadura burujabetzaren alde herriek bi-
deratu ahaleginak zapuzteko”. Nathan 
Donley AEBetako biologia bioaniztasu-
naren aldeko zentroko kidearen hitzak 
dira. Ikusirik merkatu oparoa dutela Me-
xikorekilakoa, sekulako presioa bidera-
tzen dabiltza azken hilabeteetan –eta Joe 
Bidenen gobernu berriak ez du bestelako 

posturarik erakutsi, oraingoz behintzat–.
Urtez urte burujabe izateari utzi eta in-

portaturiko arto bolumena emendatu du 
Mexikok: 2019an 15,5 milioi tona arto in-
portatzen zituen, 1994an 2,7 milioi tona 
zituelarik sarrarazten, eta ekoizpena ere 
6 milioi tonatik 27 milioi tonara emenda-
tu zuen –anitz abeltzaintza industrialera 
zein bioerregaietara bideratzeko–. Inpor-
taturikoaren gehiengo handia transge-
nikoa eta AEBetakoa dute. Hastapenean 
abeltzaintzarako erabiltzen zutena pix-
kanaka jakien industrian ere sartu dute, 
garestiagoa zaielako bertakoa erostea: 
diruz lagundua izanki, ekoizpen-kostua 
baino apalago saldu dezakete AEBek, eta 
NAFTA Ipar Amerikako Merkataritza Li-
breko Itunak aduana zergak ere kendurik 
dituela, konkurrentzia desleialari aurre 
egiteko babes neurririk ez du Mexikok. 
1994an izenpeturiko NAFTA “honda-
garria” izan da mexikar laborarientzat, 
artoa oinarri zuen elikadura autonomia 
galdurik, merkatu librearen menpeko 
bihurtu dituelako. 

Eskerrak, herritarrek bideratu erre-
sistentziak moratoria bat ondorioztatu 
zuela 1998an, transgenikoen ekoizpe-
na debekatuz.  2009a arte iraun zuen, 
urte horretan Monsantoren presiopean 
amore eman zuelako Felipe Calderonen 
gobernuak, esperimentaziorako baime-
nak banatuz. 2007an 300 egituren artean 
osaturiko Sin maíz no hay país kolekti-
boak berriz ere transgenikoen debekua 
bideratzea lortu zuen 2013an –2020ko 
abenduaren 31ko dekretuak berretsia, 

transgenikoak eta 
glifosatoa debekatu dituen 
mexiko jomugan du monsanto 
erosi zuen bayerrek   
“Arto indigena babesteko” eta “elikadura burujabetzaren alde”  hartu zuen Mexikoko 
Gobernuak arto transgenikoen ekoizpena eta inportazioa baita glifosatoa deitu herbizida 
ere debekatzeko erabakia 2020ko abenduaren 31n. orduz geroztik, atzera eginarazteko 
presioak ez dira gutxitu agroindustriako lobbyen eta AeBetako estatu Federalaren 
partetik. Besteak beste, debeku hauek merkataritza librearen aldeko itunen kontra 
doazela diote agroindustriako multinazional zein ordezkariek. tartean dugu bistan da 
Bayer, 2018an 63 bilioi dolarren truke Monsanto erosi zuen talde farmazeutikoa.
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Egurrezkoak
Eskuz landuak banan-banan

Jasangarriak
Arinak eta erresistenteak

Kalitate handiko eguzki-lenteak

eta inportazioei ere zabaldutakoa–.
Merkataritza librerako hitzarmenei 

atxikirik segitzen du agroindustriak. 
NAFTAren ordezko, 2018ko ACEUM mer-
kataritza librerako hitzarmena dute aldi 
honetan baliatzekoa: “ACEUMen baitan 
Mexikok dauzkan betekizunekin bate-
raezinak dira transgenikoen eta glifosa-
toaren debekua”, irakurri daiteke biotek-
nologiaren sektoreko CropLife lobbyak 
iazko martxoan AEBetako komertzioa-
ren ardura duen USTR egiturari igorrita-
ko gutunean. Hortik gutxira, maiatzean, 
USTRen ordezkariak zion gutuna bida-
li Mexikoko Ekonomia ministroari de-
bekuak “bi herrien arteko harremanen 
txartzea” eraginen zuela ohartarazteko. 
ACEUM hitzarmena esku artean, salaketa 
jarri dezake Mexikoko CNA Nekazaritza 
eta Abeltzaintzako Kontseilu Naziona-
lak, presidentearen dekretua merkatari-

tza askearentzat oztopo dela argudiatuz. 
Ez litzateke harrigarria, jakinik CNAren 
kideen artean dela Bayer. Gainera, go-
bernuaren baitan ere dituzte aliatuak: 
Nekazaritza ministroa, Presidentearen 
kontseilari juridikoa edota Presidentetza 
Kabineteko buru ohia, denak dira agroin-
dustrian ardura eta interesekin.

GLIfOSATOA, NEKEZ DEBEKATU 
DAITEKEEN PESTIZIDA 
Baina transgenikoez gain, glifosatoa-
ren debekua zaie ezinjasana. Mundu-
ko Osasun Erakundeak herbizida hau 
“minbizi sortzaile probable” sailkatu 
zuen 2015ean eta geroztik azaleratzen 
dabiltza herbizida honen desmasiak. 
Bayerren kontrako auziak ere abiatuak 
dira munduko hamaika txokotan. Syd-
neygo Unibertsitateko zientifiko batzuk 
Science of the Total Environment aldiz-

karian iaz publikaturiko munduko ma-
pak errealitate kezkagarri honen berri 
ematen digu: laborantzarako baliaturiko 
lurren lautik hiruak glifosatoarekin tra-
tatuak dira –Europako mendebaldea, 
Brasil, Argentina, baita Txina eta Indo-
nesiako eskualde batzuk dira gehienik 
hunkiak, hots, monokulturan eta trans-
genikoan bereziturikoak–. 

Azken urteetan gutxi batzuk dute her-
bezida debekatu: Austriak, Luxenburgok, 
Togok, Indiako estatu batzuk, Vietna-
mek... Baina debekatzeko urratsari lotu 
arren, presiopean atzera egin izanak 
gehiago dira: Europar Batasuna, Sri Lan-
ka, Thailandia, Salvador, Argentina, eta 
abar. Mexikori neke izanen zaio amore ez 
ematea, eta herritarren babes eta presioa 
lagungarri izan behar lituzkete gober-
nuaren baitatik elikadura burujabetza 
osasuntsuaren alde dabiltzanek. 

MERKATU LIBREAREN 
MENpE.
ArtoAren sehAskA izAndA ere, 
zereAL honen inportAzioen 
Menpe dA Mexiko, etA gAur 
Aeb-etAko Arto trAnsgenikoA 
ere du inportAtzen, besteAk 
beste, AbeLtzAintzA industriALA 
berMAtzeko. eLikAdurA 
burujAbetzAren ALdeko etA 
trAnsgenikoen kontrAko 
MugiMenduA 90eko hAMArkAdAn 
AbiAtu zuten etA gAur egun 
orAindik indArtsu dAbiL.


