Meghívó
Az új génmódosítási technikák és az ökológiai kockázatok
konferencia
Időpont:
Helyszín:

2022. június 28. kedd, 10.00-13.30
Vendel Konferenciaház (1096 Budapest, Vendel u. 11., a Klinikák metró közelében)

Az Európai Bizottság az Unió Bíróságának döntésével szembe menve az elmúlt években azon
ügyködik, hogy kivonja az EU GMO-szabályozásának hatálya alól az „új” génmódosítási
technikákat (génszerkesztés és társai). A témában a Bizottság a tavasz folyamán egy uniós
konzultációt is indított, hogy ezzel ágyazzon meg az „új GMO-k” számára tervezett kiskapunak.
Ha az Európai Unió zöld utat biztosítana az „új GMO-knak”, az a fejlődő országok felé is rossz
üzenet lenne, valószínűleg rövid időn belül ott is teret hódítanának az „új GMO-k”, ellehetetlenítve
ezen országok élelem-önrendelkezését.
Mindeközben, a világ egyes részein – főleg fejlődő országokban – a biotechnológiai ipar
megpróbálja elterjeszteni az ún. ’gene drive’ (génkiszorítás) technikával előállított élőlényeket.
Ezzel a módszerrel akár egész fajokat el lehetne tüntetni bolygónkról. Jelen konferencia során a
témával kapcsolatos ökológiai kockázatokat és nemzetközi folyamatokat kívánjuk körül járni.
Szervezők: Fenntarthatóság Felé Egyesület és Magyar Természetvédők Szövetsége
Tervezett program:
I. blokk: fókuszban az uniós folyamatok, a konzultáció, a civilek petíciója
10.00-10.05
10.05-10.25
10.25-10.45
10.45-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00

Megnyitó – Farkas István társelnök, Magyar Természetvédők Szövetsége
Kőrösi Levente főosztályvezető, Agrárminisztérium: Az új génkezelési technikákkal
kapcsolatos uniós folyamatok és a magyar álláspont
Heike Möldenhauer főtitkár, European Non-GMO Industry Association: „Az egyes
új génkezelési technikákkal kapcsolatos európai konzultáció” kritikája
Fidrich Róbert, programvezető, Fenntarthatóság Felé Egyesület: Ne legyen kiskapu
az új-GMO-knak! – európai petíció
Kérdések és válaszok
Büféebéd

II. blokk: fókuszban a gene drive módszer ökológiai kockázatai
12.00-12.20
12.20-12.35
12.35-12.55
12.55-13.20
13.20-

Ricarda Steinbrecher ENSSER elnökségi tag, az Econexus társigazgatója: A gene
drive módszer ismertetése és az ENSSER állásfoglalása
Tom Wakeford európai igazgató, ETC Group: Gene drive és génmódosított
vírusok: nemzetközi folyamatok egy inkluzívabb technológiai értékelés irányába
Sárospataki Miklós docens, MATE: Ökológus szemmel a gene drive módszerről
Kérdések és válaszok
Zárszó – Farkas István (MTVSZ)

A konferencián magyar-angol tolmácsolást biztosítunk.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Jelentkezés ezen a felületen június 27-ig:

https://forms.gle/245nzRZfCjCwi4jH7
További információ: Fidrich Róbert, fidusz@ffegyesulet.hu

A konferencia az Agrárminisztérium Zöld Forrás programja és az
Európai Unió támogatásával valósul meg
Projekt partner

