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چكیده
حق برخورداری از آزادی انتخاب مواد غذایی و نوع آنها یکی از حقوق اساسی ابناء
بشر محسوب میشود که سلبکردنی نیست .این حق به مفهوم استحقاق داراشدن و
تعهدی است اخالقی که بر اساس تصور و تصدیق حقوق هر فرد از افراد جامعه به
رسمیت شناخته میشود .اگر عموم مردم حقی در مورد لزوم عالمتگذاری مواد تراریخته
(مهندسیشده ژنتیکی )1داشته باشند ،باید درك شود که منظور از مصرفکننده و
حقوق مصرفکننده چیست؟ مصرفکننده کسی است که کاالی اقتصادی را به کار
میبرد و در بازار عمومی مصرف شرکت میکند .حقوق مصرفکننده عبارت است از حق
داشتن :سالمت ،اطالعات ،انتخاب ،عرضه ،دریافت خسارت ،آموزش و تعلیم در مورد
مواد و وسایل جدید عرضهشده به بازار ،برآوردن نیازهای اصلی و محیط زندگی خود و
باالخره حق تمیز و تشخیص مصلحت خود و افراد و محیط تحت تکفل خود میباشد.
درك حقوق مصرفکننده موضوع استقالل فرد را مطرح میکند .استقالل ،توانایی
نشاندادن خویشتن یك فرد با حفظ هویتش از طریق انتخاب و تصمیمگیری در محدوده
رفتارهای خودش میباشد .استقالل با پدرمآبی در تضاد است که در آن شخصی یا
نهادی در محل و موضع قدرت مستقر است تا برای مصلحت دیگری عمل کند بدون
 .1دانشیار ،عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی ،مرکز تحقیقات علوم تغذیه دانشگاه علوم
پزشکی تبریز و مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .2رییس مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
Email: dr.abbasi@sbmu.ac.ir

(نویسنده مسؤول)
نوع مقاله :پژوهشی

تاریخ دریافت مقاله1831/2/21 :

تاریخ پذیرش مقاله1831/4/23 :
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اقتصاد آیا مصرفکنندگان توانایی تصمیمگیری برای دفاع حق خودشان در برابر غذاهای
( GMمواد غذایی مهندسیشده ژنتیکی) و یا یك میکروارگانیسمهای مهندسیشده
ژنتیکی 2بدون برچسب و یا عالمت مشخص و یا حتی عالمتدار را دارند؟
هنوز الزم است تحقیقات بیشتری درباره تأثیرات بلندمدت غذاهای  GMانجام شود.
همچنین دسترسی آسان به اطالعات حقیقی ،بیطرفانه و آموزش مناسب مصرفکننده
در رابطه با  GMOsابزار ارزشمندی برای کاهش بیاعتمادی مصرفکننده خواهد بود و
توجه به نگرانیهای عموم و پرداختن به آنها ضروری است .اطالع از  GMبودن مواد
مواد غذایي تراریخته و حقوق مصرفكننده

غذایی و  GMOبودن میکروارگانیسمها حقی است که عموم مردم استحقاق دانستن و
آگاهی از آن را دارند ،اما حقوق مصرفکنندگان در صورت فقدان برچسب  GMو GMO

و عدم ارائه آموزش کافی قبلی در بازار مصرف زیر پا گذاشته میشوند.

واژگان كلیدی
مواد غذایی  ،GMحق دانستن ،حقوق مصرفکننده
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با افزایش روزافزون جمعیت و محدودیت سطح زیر کشت ،استفاده از بیوتکنولوژی
برای ارتقای کیفیت و کمیت مواد غذایی مورد توجه قرار گرفته و غذاهای

تراریخته8

از شیر نوزادان گرفته تا دیگر فرآوردهای لبنی مصرفی بزرگساالن و سایر مواد
غذایی مانند سیبزمینی ،گوجهفرنگی ،کدو ،ذرت ،دانههای سویا ،روغن کانوال،
گندم ،برنج ،چغندر قند و ،...الیاف مورد استفاده برای تهیه البسه مانند پنبه ،کتان
و ...با استفاده از جابجایی قطعات بزرگ  DNAبا ویژگیهای مطلوب تهیه میشوند.
(ماریلونت و همکاران 2008 ،م ).واکنشهای آلرژیك غذایی به عنوان یك مشکل
میباشد .آلرژی غذایی در حدود  2-3درصد جمعیت دیده شده و در ایجاد آن
فاکتورهای ژنتیکی و عوامل محیطی مؤثرند( .لرر و همکاران 2002 ،م.؛ جیا و همکاران،
 2002م.؛ الدیس و همکاران 2008 ،م).

ریسك اولیه آلرژی در مصرفکنندگان مواد غذایی تراریخته در یکی از سه
حالت زیر قرار میگیرد :بیشترین ریسك زمانی است که یك آلرژن شناخته شده
یا آلرژنی با واکنش متقاطع به فرآورده جدید منتقل میشود .حالت دوم ایجاد
ازدیاد حساسیت آندوژن نسبت به فرآورده تغییریافته ژنتیکی است و حالت سوم
امکان بیان پروتئین جدید آلرژیزا در محصوالت تراریخته است( .استن و همکاران،
 2002م.؛ بورکس 2002 ،م).

به منظور مقابله با این عوارض ژنهای انتقالیافته به محصول تراریختهشده
تحت یك سری آزمایشات قرار میگیرند ،در صورتی که ژن جدید منشأ آلرژن
داشته باشد با روشهای ایمونولوژیك سطح  IgEسرمی بر روی افراد آلرژیك بررسی
و آلرژیزایی آنها تعیین میگردد .زمانی که ژن جدید منشأ غیر آلرژن داشته باشد،

عبدالحسن كاظمي ،محمود عباسي

بهداشت عمومی مطرحاند و پیشگیری از آن از چالشهای مهم در صنایع غذایی
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مقاوم به تجزیه توسط پروتئاز دستگاه گوارش مورد بررسی قرار میگیرد و در این
میان توجه به ویژگیهای دستگاه گوارش در نوزادان و نیازهای تغذیهای آنان
اهمیتی خاص دارد( .بورکس 2002 ،م.؛ موزلی 2001 ،م.؛ کرول 2001 ،م.؛ برنشتاین و
همکاران 2008 ،م).

قابلیتهای فراوان کاربرد بیوتکنولوژی در صنایع غذایی ،امروزه دانشمندان را
بر آن داشته تا با استفاده از روشهایی مانند خاموشسازی ژن به دنبال رونویسی،
مواد غذایي تراریخته و حقوق مصرفكننده

تغییر ساختار دوم یا سوم آلرژنها و تکنیكهای آنتیسانس ،4درصدد تولید فراوردههای
غذایی هایپوآلرژن برآیند .آلرژی غذایی در خوشبینانهترین صورت یك مشکل
محدودکننده زندگی و در بدترین شکل حتی کشنده است( .دالنی 2002 ،م.؛ ستگو و

همکاران 2004 ،م.؛ تروفونس و همکاران 2008 ،م ).با توجه به استفاده چشمگیر صدها
میلیون نفر از محصوالت تراریخته در سالهای اخیر ،ایجاد تدابیر الزم در ارزیابی
منظم سالمتی این محصوالت به خصوص حذف آلرژیزایی آنها ضروری به نظر
میرسد ،زیرا یك فراورده غذایی سالم بایستی پاسخگوی تمامی انتظارات مصرف
کنندگان باشد( .تروفونس و همکاران 2008 ،م.؛ ریچاردز و همکاران 2008 ،م ).این در
حالیست که استفاده از تکنولوژِی  DNAنوترکیب در تولید محصوالت هیپوآلرژن
از فرآوردههای آلرژِیك ،اطمینان مصرفکنندگان به کاربرد این تکنولوژی در تهیه
غذای سالم را دوچندان خواهد کرد .با توجه به استفاده چشمگیر صدها میلیون
نفر از محصوالت  GMدر سالهای اخیر استانداردهایی برای آلرژیزایی آنها تدوین
شده است( .تروفونس و همکاران 2008 ،م.؛ ریچاردز و همکاران 2008 ،م.؛ هیگن و همکاران،
 2002م).
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اصالحشده ژنی ( )GMOتنها یکی از مباحث مطرح در مورد این محصوالت است
و مسائل مهم دیگری مانند انتقال ژنها از محصوالت (گیاهان و میکروارگانیسمها)
دستکاریشده ژنتیکی به گونههای طبیعی و وحشی مشابه با روش انتقال افقی
ژنها ،از بینرفتن حشرات مفید در طبیعت ،تغییر ترکیب جمعیتی حیات وحش،
ظهور گونههای جدید گیاهان و حشرات مقاوم به علفکشها و حشرهکشها،
آلودگی منابع آب و خاك به تولیدات متابولیکی گیاهان و میکروارگانیسمهای
دستکاریشده ژنتیکی و گیاهان و حشرات مقاوم به علفکشها و حشرهکشها و...
میکروارگانیسمهای اصالحشده ژنی به عرصه زندگی میباشد( .دووس و همکاران،
 2002م.؛ بینا 2004 ،م.؛ کرادوك 2004 ،م.؛ تروفونس و همکاران 2008 ،م.؛ برنشتاین و
همکاران 2008 ،م).

ممکن است چنین تصور شود که غذاهای اصالحشده ژنی و همچنین
میکروارگانیسمهای اصالحشده ژنی نیاز به هیچ برچسب یا عالمت شناسایی توسط
مصرفکنندگان ندارند .عدم وجود برچسب برای غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای
 GMOدر بازار مصرف ،حقوق مشتریان را درباره انتخاب غذاهایی که میخواهند
مصرف کنند ،به خطر میاندارد( .فبروهارتانتی و همکاران 2002 ،م.؛ آئور 2008 ،م.؛

تروفونس و همکاران 2008 ،م ).غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای  GMOاز مواردی
هستند که در آنها ،مواد ژنتیکی با روشهای مهندسی ژنتیکی تغییر داده شدهاند
و این تغییرات به طور طبیعی و با فرایندهای طبیعی اتفاق نمیافتند( .ماریلونت و
همکاران 2008 ،م).

عبدالحسن كاظمي ،محمود عباسي

نیز از تبعات پایدار و درازمدت ورود مواد غذایی اصالحشده ژنی و همچنین
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است که پروتئینی با ویژگیهای مفید از قبیل مقاومت به علفکشها ،حفاظت از
حشرات و یا عمر قفسهای بیشتر در فروشگاهها و یا مثالً مقاومت بیشتر در مقابل
سرمازدگی و یا کمآبی را در مراحل رشد محصول کشاورزی ایجاد میکند( .وایس،

 2002م.؛ ریچاردز و همکاران 2008 ،م.؛ ماریلونت و همکاران 2008 ،م ).غذاهای  GMو
میکروارگانیسمهای  GMOجدید ،ماده غذایی و یا میکروارگانیسمی است که از
یك گیاه ،حیوان یا میکروارگانیسمی طبیعی به وجود میآید ،اما از لحاظ ژنتیکی
مواد غذایي تراریخته و حقوق مصرفكننده

آن چنان اصالح شده است که ویژگی جدیدی را نشان میدهند ،یا یك ویژگی
طبیعی را از دست میدهند( ،وایس 2002 ،م.؛ دووس و همکاران 2001 ،م.؛ ریچاردز و

همکاران 2008 ،م.؛ ماریلونت و همکاران 2008 ،م ).البته برای تعریف کامل و شناسایی
یك محصول غذایی تراریخته و میکروارگانیسمهای  GMOجدید میتوان به
سایتهای علمی اینترنتی تولیدات مواد غذایی سالم در بازار مصرف مراجعه کرد.
(وبسایت بهداشت کانادا 2000 ،م).

هماکنون بیش از صدها نوع مواد غذایی تراریخته در بازار فروش و مصرف
وجود دارد و محصوالت تراریخته پذیرفتهشدهای مانند سیبزمینی ،گوجهفرنگی،
کدو ،ذرت ،برنج ،دانههای سویا ،کانوال ،پنبه ،گندم ،گیاه کتان و چغندرقند و...
بدون تصمیم و انتخاب ما بر سر سفره ما حاضرند ،به نحوی که در کشورهای
توسعهیافته حدود  %10محصوالت کشاورزی در بازار مصرف از نوع مواد غذایی
تراریخته هستند( .دووس و همکاران 2001 ،م.؛ اشنور ،بیتا؛ اسمیت و همکاران 2008 ،م).

آنچه در اینجا اهمیت دارد و نگارندگان برآنند تا به نحو مستوفی به آن بپردازند
توجه به حقوق مصرفکنندگان مواد غذایی ترانس ژنتیك است که در میان
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غذایی ،نگرانیهای مصرفکننده و حق دانستن از اهمیت حیاتی برخوردار است.
الف ـ برچسب مواد غذایی
تصمیمگیری درباره امنیت و سالمت محصوالت در بازار مصرف توسط سازمانهای
بهداشتی انجام میشود و اطمینان خاطر در این مورد با برچسبزدن و نصب عالئم
استاندارد بر روی مواد غذایی برای مصرفکنندگان به وجود میآید( .لو 2001 ،م.؛

فبروهارتانتی و همکاران 2002 ،م.؛ آئور 2008 ،م ).نصب برچسبهای اختیاری مثبت و
مصالح مصرفکنندگان باشد ،مجاز شمرده میشوند .برای مثال ،یك برچسب
مثبت اختیاری میتواند برچسب «بدون شکر» بر روی یك محصول خاص برای
رعایت حال افراد مبتال به بیماری قند باشد .سالمت غذای جدید  GMبر اساس
«معادل واقعی» در مقایسه با محصول عادی سنجیده میشود.
ترکیب ماده غذایی جدید  ،GMاطالعات درباره مواد مغذی و روش توسعه
محصول جدید  GMو ...از عواملی هستند که برای ارزیابی و مقایسه معادل واقعی
بین غذای جدید  GMو ماده غذایی معادل (طبیعی) مالحظه میشوند( .پپرینی و

همکاران 2004 ،م.؛ جیا 2008 ،م ).پتانسیل احتمالی وجود توکسینهای تازه و مواد
آلرژیزای ممکن ،از جمله عواملی هستند که منجر به ارزیابی سالمت غذای جدید
 GMمیشوند .این نکته حائز اهمیت است که بدانیم صنعت محصول جدید GM

مسؤول اثبات معادل واقعی است و این مسؤولیت سازمانهای بهداشتی در بازار
مصرف نمیباشد( .اسمیت و همکاران 2008 ،م.؛ دالنی 2002 ،م.؛ بورکس 2002 ،م).
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برچسبهای اختیاری مثبت منفی هم تا جایی که گمراهکننده نبوده و در جهت
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بیش از  92میلیارد دالر ،یکی از پنج صنعت رده باالی بازار مصرف سوخت و
پاسخگوی  3/2درصد تولید ناخالص ملی دنیا گردیده است( .اشنور ،بیتا؛ وایس2002 ،
م.؛ دالنی 2002 ،م ).همچنین فعاالن و مدافعین حقوق مصرفکنندگان غذاهای GM

و میکروارگانیسمهای  GMOبرای مقابله با این گفته که« :عالمتگذاری و برچسبزنی
این گونه محصوالت به ویژه در کشورهای در حال توسعه برای افراد بیسواد بیمعنی
خواهد بود» ،تحریم مطلق غذاهای  GMرا ترجیح میدهند( ،جیا 2008 ،م ).اگرچه
مواد غذایي تراریخته و حقوق مصرفكننده

تولیدکنندههای غذای  GMمیگویند که غذاهای  GMپاسخی برای گرسنگی
جهانی هستند و میتوان غذاهای مغذی بسیاری با این تکنولوژی تولید کرد ،ولی
منتقدین طرز فکر متفاوتی دارند و در یك دادخواست در برزیل« ،مؤسسه دفاع از
حقوق مصرفکنندگان »2و متحدانش با استفاده از شعار مبازره با غذاهای  GMبا
عنوان« :آن آشغال را قورت نده» کشت تجاری دانههایی را در کشوری که %22
سویای  GMجهان در آن رشد میکرد ،متوقف ساختند.
دادگاه فدرال برزیل در ژوئن  1999رأی داد که :مونسانتو باید ارزیابی تأثیر
زیستمحیطی سویای  GMرا قبل از هر گونه کشت یا فروش تجاری سویای GM

ارائه دهد( .هریتیج 2002 ،م.؛ تروفونس و همکاران 2008 ،م ).در این میان اگرچه برخی
گروهها خواستار تحریم کلی غذاهای  GMبودند ،بیشتر گروههای حمایت از
مصرفکنندگان استراتژی فشار برای اجباریکردن برچسبزنی بر غذاهای  GMو
میکروارگانیسمهای  GMOرا ترجیح میدهند و در سایه این گونه تأکیدات برای
ضرورت برچسبزنی بر غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای  GMOاست که
سخنگوی شرکت مونسانتو در برابر مطبوعات اعتراف کرد« :برچسبزدن بر غذاهای
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گروههای تندرو طرفدار محیط زیست و حمایت از مصرفکنندگان تأکید میکنند
که «اگر روی غذای تولیدشده ژنتیکی برچسب میزنید ،میتوانید عالمت جمجمه
و استخوانهای ضربدر را نیز روی آن بزنید( ».هریتیج 2002 ،م.؛ منما 2002 ،م.؛
زورنتز 2001 ،م.؛ جیا 2008 ،م.؛ لو 2001 ،م.؛ آئور 2008 ،م).

ب ـ نگرانی مصرفكنندگان
علیرغم شکلگیری گروههای چندگانه فشار بر ضد غذاهای  GMو
مصرفکنندگان و صلح سبز ،دالیل فراوانی وجود دارد که مصرفکنندگان مواد
غذایی  GMو میکروارگانیسمهای  GMOجدید نگران هستند( .اسمیت و همکاران،
 2008م).

برخی از موارد کلیدی نگرانیها ،تأثیرات وسیع ناشناخته و آلرژیزای غذاهای
 GMو میکروارگانیسمهای  GMOجدید بوده و همچنین وجود ژنهای مقاوم
آنتیبیوتیك ،ارزش تغذیهای کاهشیافته ممکن ،گسترش دستکاری غیر طبیعی
به طبیعت و محیط طبیعی ،خوردن «مواد غذایی شیمیایی» جزء موارد اضطرابزا
میباشند( .لو 2001 ،م.؛ پپرینی و همکاران 2004 ،م.؛ جیا 2008 ،م.؛ بوش 2008 ،م.؛
موزلی 2002 ،م.؛ هارلندر 2002 ،م.؛ هینو 2002 ،م.؛ پارك 2002 ،م.؛ رامون و همکاران،
 2004م.؛ نیشوئورا و همکاران 2002 ،م).

همچنین نگرانیهایی درباره تأثیر محیطی محصول جدید بر زندگی حشرات و
حیوانات و تأثیر مالی سلطه کشاورزی غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای GMO

جدید بر تولید محصوالت طبیعی وجود دارد که خود موجب نگرانیهایی در مورد

عبدالحسن كاظمي ،محمود عباسي

میکروارگانیسمهای  GMOجدید ،مثل مصرفکنندگان بینالملل ،شورای بازار
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 2002م.؛ بینا 2004 ،م.؛ کرادوك 2004 ،م ).عدم اطمینان مردم به تأثیرات بلندمدت
غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای  GMOجدید به نگرانیهای موجود در بازار
مصرف میافزاید .برخی احساس میکنند که انکار اساسی آزادی انتخاب خوراك و
غذا نکته اصلی اختالف نظر است و توجه به این حق انتخاب ،تنوع دیدگاهها را
خاطر نشان میسازد( .لو 2001 ،م.؛ پپرینی و همکاران 2004 ،م.؛ جیا 2008 ،م.؛ بوش،
 2008م.؛ موزلی 2002 ،م.؛ هارلندر 2002 ،م.؛ هینو 2002 ،م.؛ پارك 2002 ،م.؛ رامون و
همکاران 2004 ،م.؛ نیشوئورا و همکاران 2002 ،م).

مواد غذایي تراریخته و حقوق مصرفكننده

همچنین باید خاطر نشان کرد که نگرانیهای مصرفکنندگان از کشوری به
کشور دیگر متفاوت است( .لو 2001 ،م.؛ پپرینی و همکاران 2004 ،م.؛ جیا 2008 ،م.؛
بوش 2008 ،م.؛ موزلی 2002 ،م.؛ هارلندر 2002 ،م.؛ هینو 2002 ،م.؛ پارك 2002 ،م.؛ رامون

و همکاران 2004 ،م.؛ نیشوئورا و همکاران 2002 ،م ).برچسبزدن اجباری در کشورهای
اتحادیه اروپا ،استرالیا ،نیوزیلند برای محصوالت دارای بیش از  %1محتوی کل
مواد  GMو میکروارگانیسمهای  GMOو در ژاپن با بیش از %2کل محتوای مواد
 GMو میکروارگانیسمهای  GMOاجباری است( .پپرینی و همکاران 2004 ،م.؛ جیا،
 2008م.؛ بوش 2008 ،م.؛ فبروهارتانتی و همکاران 2002 ،م.؛ آئور 2008 ،م.؛ ریچاردز و
همکاران 2008 ،م).

تلقی مردم از غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای  GMOدر کشورهای مختلف
متفاوت است .در جامعه کشاورزی استرالیا اصالح ژنتیکی کامل غیر ضروری به
نظر میرسد ،در حالی که در آمریکای شمالی به عنوان عامل افزایش تولید تلقی
میشود .در فنالند طرفداری از بیوتکنولوژی بسیار شایع است و درك خطر مربوط
به اصالح ژنتیکی پایین است و تصویر و تصور رسانهها از غذاهای  GMو
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در آلمان در چرخههای صنعتی مربوط به تولید مواد دارویی ،طرفداری زیادی از
بیوتك صورت میگیرد ،اما در کشاورزی که سنتها حکومت میکند طرفداری از
تولید غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای  GMOبسیار پایین است( .نیشوئورا و
همکاران 2002 ،م.؛ بوش 2008 ،م.؛ موزلی 2002 ،م.؛ فبروهارتانتی و همکاران 2002 ،م.؛
آئور 2008 ،م).

در سطور قبلی ذکر شد که صنعت تولید غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای
 ،GMOمسؤول ارزیابی سالمت محصوالت تولیدی با این تکنیكها میباشد( .دالنی،

عالیق عمومی مصرفکنندگان مواد غذایی ،معموالً با عالیق شرکتهای چندملیتی
از قبیل مونسانتو 1و نوواریس 2موازی و همجهت نیستند .معموالً از طرف چنین
شرکتهای بزرگ تولیدکننده غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای ،GMO
مصرفکنندگان به صورتی زیرکانه و سازمانیافته و با کمك شبکه رسانههای
دارای ارتباطات وسیع با این شرکتها ،طوری هدایت میشوند که معتقد شوند به
دانشمندان وابسته به شرکتهای بزرگ و اظهار نظرهای آنان اعتماد کنند ،ولی
عموماً عقیده و احساسی گنگ در مورد اطمینان و یا عدم اطمینان در مورد اظهار
نظرها وجود دارد.
در واقع حس عمومی احساس خطر در مورد تأثیرات نامشخص این تکنولوژی
وجود دارد که این احساس خطر به طور بالقوه ریشه در عدم اعتماد به اظهار
نظرهای ارائهشده دارد و افکار عمومی ،غذاهای اصالحشده ژنتیکی را خطر نهفته
احساس میکنند و در این میان ،عدم وجود برچسب و یا مارك مناسب ،حق
انتخاب درست را از مصرفکننده سلب میکند و کنترل مصرفکننده بر رژیم

عبدالحسن كاظمي ،محمود عباسي

 2002م ).معیار سالمت این محصوالت باید در علم و مالكها ریشه داشته باشد ،ولی
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 2002م.؛ هارلندر 2002 ،م.؛ هینو 2002 ،م.؛ پارك 2002 ،م.؛ رامون و همکاران 2004 ،م.؛

نیشوئورا و همکاران 2002 ،م.؛ وایس 2002 ،م.؛ تروفونس و همکاران 2008 ،م ).البته
استفاده از برچسب برای غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای  GMOآن طور که به
نظر میرسد ،ساده نیست .آیا الزم است تمام غذاها را از لحاظ احتمال وجود
غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای  GMOتست کرد تا عالمتگذاری حقیقی
باشد؟ درباره غذاهای وارداتی چطور؟ آیا باید بر مقررات و عالوه بر آن بر رعایت و
مواد غذایي تراریخته و حقوق مصرفكننده

اجرای صحیح مقررات مربوط به غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای  GMOدر
کشور مبدأ مواد غذایی وارداتی نیز نظارت کرد؟ (بوش 2002 ،م.؛ منما 2002 ،م.؛

بوش 2008 ،م.؛ لو 2001 ،م.؛ اشنور ،بیتا؛ وایس 2002 ،م ).پرتوافشانی غذاها برای
دالیلی از قبیل جلوگیری از جوانهزدن طی دوران حفظ در انبار ،کنترل هجوم
حشرات و کاهش بار میکروبی نیز فرایندی است که در بازار مصرف باید برای
چنین غذاهایی عالمتگذاری صورت گیرد .غذاهای لیستشده خاصی ممکن است
به دنبال فرایندهای خاصی پرتوافشانی شوند.
غذاهای پرتوافشانیشده میتوانند شامل سیبزمینی ،پیاز ،گندم ،آرد ،آرد
سبوسدار ،ادویهها و چاشنیها باشند .مقررات در بازار مصرف درباره پرتوافشانی
غذاها ،بر همه غذاهای وارداتی و داخلی به طور مساوی اعمال میشود .غذاهای
پرتوافشانیشده باید دارای جمله نوشتهشدهای مثل «پرتوافشانی» به دو زبان
رسمی به همراه سمبل غذای پرتوافشانیشده بینالمللی باشد( .میچل 2008 ،م.؛
کندرو 2002 ،م.؛ هریتیج 2002 ،م.؛ بوش 2008 ،م.؛ فبروهارتانتی و همکاران 2002 ،م).

همچنین باید به خاطر داشت که بین غذاهای مرکب و غذاهای ساده تفاوت
وجود دارد .در مورد غذاهای پرتوافشانیشده ،فقط غذاهای یکپارچه که در معرض
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اندکی از ترکیب کلی ماده غذایی پرتوافشانیشده باشد ،برچسب یا عالمت در
لیست مواد تشکیلدهنده در مقابل «جزء پرتوافشانیشده» قرار میگیرد( .کندرو،

 2002م.؛ بوش 2008 ،م.؛ اشنور ،بیتا؛ فبروهارتانتی و همکاران 2002 ،م ).در بازار مصرف
غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای  ،GMOغذاهایی  GMزیادی مانند سیبزمینی،
گوجهفرنگی ،ذرت ،ذرت شیرین ،برنج ،دانههای سویا ،کانوال ،گندم ،چغندر قند و
مشتقات این مواد وجود دارند ،ولی ممکن است فاقد برچسب عالمت باشند .بنابراین
میتوان در مورد مواد غذایی دارای اجزایی از محصوالت  GMو عالمتگذاری
باید توجه کرد که وجود ضرر اندك ،ولی قابل اجتناب ،عادی تلقی نشود .اگر
غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای  GMOجزء غذاهای عمده مصرفی در خانهای
باشند ،شاید حس وجود خطر اندك به احساس وجود خطر زیاد تغییر یابد و
چنین احساسی ،البته در صورت عدم وجود برچسب بر روی مواد غذایی  GMو
میکروارگانیسمهای  GMOبه وجود نمیآید ،چه برسد به آنکه با شیوههای
مختلفی وجود غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای  GMOو یا مخاطرات احتمالی
آنها انکار و یا کتمان شوند( .هریتیج 2002 ،م.؛ بوش 2008 ،م.؛ لو 2001 ،م.؛
فبروهارتانتی و همکاران 2002 ،م).

ج ـ حق دانستن
«حق» ،بر استحقاق فرد و توانایی داراشدن داللت میکند و رسیدن هر کس
به حق خود یك تعهد اخالقی و حقوقی بر اساس تصویر و تصور حقوق فردی تلقی
میشود .اگر عموم مردم حقی در مورد لزوم عالمتگذاری مواد غذایی تراریخته و

عبدالحسن كاظمي ،محمود عباسي

اجباری آنها بحث کرد( .لو 2001 ،م).
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حقوق مصرفکننده چیست( .بوش 2008 ،م.؛ پپرینی و همکاران 2004 ،م.؛ فبروهارتانتی
و همکاران 2002 ،م).

یك مصرفکننده کسی است که کاالی اقتصادی را به کار میبرد و در بازار
عمومی شرکت میکند .حقوق مصرفکننده مشخص جهانی عبارت است از داشتن
حق :سالمت ،اطالعات ،انتخاب ،عرضه ،دریافت خسارت ،آموزش و تعلیم در مورد
مواد و وسایل جدید عرضهشده به بازار ،برآوردن نیازهای اصلی و محیط زندگی
مواد غذایي تراریخته و حقوق مصرفكننده

خود و باالخره حق تمیز و تشخیص مصلحت خود و افراد و محیط تحت تکفل وی
میباشد( .هریتیج 2002 ،م.؛ ریچاردز و همکاران 2008 ،م).

فهمیدن حقوق مصرفکننده موضوع استقالل را مطرح میکند .استقالل،
توانایی نشاندادن خود یك فرد با حفظ هویتش از طریق انتخاب و تصمیمگیری در
محدوده رفتارهای خودش میباشد .استقالل با پدرمآبی در تضاد است که در آن
شخصی یا نهادی در محل و موضع قدرت مستقر است تا برای مصلحت دیگری
عمل کند ،بدون اینکه رضایت وی را داشته باشد.
بنابراین در شرایط فعلی دنیای تولید و تجارت و اقتصاد ،آیا مصرفکنندگان
توانایی تصمیمگیری برای دفاع حق خودشان در برابر غذاهای ( GMمواد غذایی
مهندسیشده ژنتیکی) و یا ( GMOSمیکروارگانیسمهای مهندسیشده ژنتیکی)
بدون برچسب و یا عالمت مشخص و یا حتی عالمتدار را دارند؟ (بوش 2008 ،م.؛
اسمیت و همکاران 2008 ،م،.؛ لو 2001 ،م.؛ فبروهارتانتی و همکاران 2002 ،م.؛ آئور2008 ،
م.؛ ریچاردز و همکاران 2008 ،م).

هنوز الزم است تحقیقات بیشتری درباره تأثیرات بلندمدت غذاهای  GMانجام
شود .همچنین دسترسی آسان به اطالعات حقیقی ،بیطرفانه و آموزش مناسب

Downloaded from ijmedicallaw.ir at 8:34 +0330 on Wednesday February 20th 2019

مهندسیشده ژنتیکی داشته باشند ،باید درك شود که منظور از مصرفکننده و

 / 311فصلنامه حقوق پزشكي

سال اول ،شماره سوم ،زمستان 6831

خواهد بود و توجه به نگرانیهای عموم و پرداختن به آنها ضروری است .اطالع از
 GMبودن مواد غذایی و  GMOبودن میکروارگانیسمها حقی است که عموم مردم
استحقاق آن را دارند ،اما حقوق مصرفکنندگان در صورت فقدان برچسب  GMو
 GMOو عدم ارائه آموزش کافی قبلی در بازار مصرف زیر پا گذاشته میشوند.
(منما 2002 ،م.؛ هارلندر 2002 ،م.؛ هینو 2002 ،م.؛ پارك 2002 ،م.؛ فبروهارتانتی و همکاران،

 2002م.؛ تروفونس و همکاران 2008 ،م ).اعضای فعال گروههای حمایت از حقوق
مصرفکنندگان میگویند« :برچسبنزدن به غذاهای  GMبه این معنی است که
وجود ندارد یا در موقع ایجاد مشکل نمیدانند چه مادهای در آنان آلرژی را ایجاد
کرده است».
باید توجه کرد که هماکنون در بازار بسیاری از کشورها در حدود  %10از
مشتقات سویا ،سویای  GMاست که این مشتقات شامل روغنهای گیاهی ،آرد
سویا ،لسیتین و پروتئین سویا میباشد .همچنین غله  GMدر  %20تمام محصوالت
غله و مشتقات آن مثل نشاسته ،آرد غالت و ...در بازار مصرف وجود دارد و بالغ بر
 %90این غذاها خارج از فرایند و معیارهای عالمتگذاری اتحادیه اروپا که الزم
االجراترین معیارها در جهان است ،تولید و عرضه میگردند .در آینده نزدیك نیز
سایر غذاهای  GMکه به زودی تولید خواهند شد ،مانند برنج ،شکر ،چای ،چغندر
قند و ...به این لیست اضافه میشوند ،اما تغذیه حیوانی ،بازار اصلی برای محصوالت
 GMاست( .بوش 2008 ،م.؛ لو 2001 ،م.؛ فبروهارتانتی و همکاران 2002 ،م.؛ تروفونس و
همکاران 2008 ،م.؛ ریچاردز و همکاران 2008 ،م).

عبدالحسن كاظمي ،محمود عباسي

افراد مبتال به آلرژی هیچ راهی برای دانستن اینکه غذاهای خطرناك میخورند
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مانند آمریکا ،کانادا ،آرژانتین ،استرالیا و کشورهای نزدیك به آین کشورها تولید
میشوند و آمریکا با  20/2میلیون هکتار و یا  %24زمینهای کشت محصوالت GM
بیشترین مساحت زمینهای زیرکشت محصوالت  GMرا داراست( .کندرو 2002 ،م.؛
هریتیج 2002 ،م.؛ بوش 2002 ،م).

مواد غذایي تراریخته و حقوق مصرفكننده
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اگرچه در زمینه ضرورت برچسبگذاری غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای
 ،GMOامروزه اختالف نظر وجود دارد ،اما به نظر میرسد دیری نخواهد پایید که
خود تولیدکنندگان غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای  GMOو صاحبان این
تکنولوژیها بر ضرورت وجود برچسبها بر روی غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای
 GMOاصرار نمایند ،زیرا این برچسبها ممکن است مبلغ کیفیت مناسبتر
غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای  GMOباشند( .موزلی 2002 ،م.؛ فبروهارتانتی و
همکاران 2002 ،م).

ماده غذایی است که میزان چربی اشباعشده آن پایینتر و برای مصرف مناسبتر
است .بنابراین دسترسی آسان به اطالعات حقیقی ،بیطرف و همچنین آموزش
مناسب مصرفکنندگان در رابطه با غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای GMO
ابزار ارزشمندی برای کاهش بیاعتمادی مصرفکننده خواهد بود( .وایس 2002 ،م.؛

دالنی 2002 ،م ).ممکن است تکنولوژی موجود در غذاهای اصالحشده ژنتیکی
بینهایت مفید باشد ،ولی البته هنوز الزم است تحقیقات بیشتری درباره تأثیرات
بلندمدت غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای  GMOانجام شود .عقیده عمومی در
مورد این تکنولوژی ضرورت تحقیقات بیشتر را ایجاب میکند و برای پیشرفت در
تکنولوژی و کاربردیکردن آنها ،البته شناخت نگرانیهای عمومی و پرداختن به
آنها ضرورتی اجتنابناپذیر است( .اسمیت و همکاران 2008 ،م ).همانگونه که بیان شد
حقوق مصرفکنندگان در قبال فقدان برچسبهای غذایی  GMو میکروارگانیسمهای
 GMOزیر پا گذاشته میشوند و چنین امری در مسأله مهمی چون مواد غذایی

عبدالحسن كاظمي ،محمود عباسي

مثالً تولیدکننده دانههای سویای  GMدارای اسیداولئیك باال مدعی تولید یك
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چشمپوشی نمیباشد و این انتخابی است که عموم مردم به صورتی بدیهی استحقاق
داشتن آن را دارند( .لو 2001 ،م).

اخیراً گروههای مصرفکننده در سرتاسر جهان با تقویت فعالیتهای خود خواستار
اجباریکردن برچسبزدن غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای  GMOشدهاند و با
مشخصکردن  12مارس به عنوان «روز جهانی حقوق مصرفکنندگان» نگرانیهای
خود از جریان رو به رشد تولید و تجارت غیر معمول محصوالت غذایی  GMو
مواد غذایي تراریخته و حقوق مصرفكننده

میکروارگانیسمهای  GMOرا منعکس میکنند .این گروهها پافشاری میکنند که
عالمتگذاری اجباری غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای  ،GMOمصرفکنندگان
را قادر به انتخابهای آگاهانه که اساس حق مصرفکننده است ،خواهد کرد و از
حق آنها برای سالمتی حمایت خواهد نمود و به این وسیله آنها را قادر خواهد
ساخت که بروز هر گونه مشکالت احتمالی بعدی برای سالمتی مصرفکنندگان و
حتی محیط زیست و منبع آن را تشخیص دهند( .لو 2001 ،م.؛ پپرینی و همکاران،
 2004م.؛ جیا 2008 ،م.؛ بوش 2008 ،م.؛ موزلی 2002 ،م.؛ هارلندر 2002 ،م.؛ هینو2002 ،
م.؛ پارك 2002 ،م.؛ رامون و همکاران 2004 ،م.؛ نیشوئورا و همکاران 2002 ،م.؛ بوش2002 ،
م.؛ منما 2002 ،م.؛ هیگن و همکاران 2002 ،م.؛ دووس و همکاران 2002 ،م.؛ بینا 2004 ،م.؛
کرادوك 2004 ،م).

باید دانست که مهندسی ژنتیك DNA ،ژنهای خاص و دلخواه از یك موجود
ال
(حیوان ،گیاه ،باکتری) را میگیرد و آنها را به داخل ارگانیزم یا موجود زنده کام ً
متفاوتی میفرستد (برای مثال محصوالت غذایی) تا یك ویژگی و صفت و یا
خصوصیت دلخواه را به آن محصول غذایی انتقال دهد ،مثالً گیاهان از نظر ژنتیکی
اصالح میشوند تا در مقابل آفتها و علفکشها مقاوم شوند( ،وایس 2002 ،م.؛
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همکاران 2008 ،م ).اما مصرفکنندگان ،مدافعین ،دوستداران و اعضای فعال محیط
زیست در مورد تأثیرات بلندمدت دستکاری طبیعت و مواد غذایی نگران هستند.
ال علفکشها با دادن تشعشعات
آنان میگویند« :خلق محصوالت مقاوم در برابر مث ً
به یك گیاه و سپس کشت و تکثیر آن در طبیعت میتواند منجر به از بینبردن
زندگی سایر گیاهان منطقه و همین طور زندگی حشرات مفید و حیواناتی که به
آن گیاه وابستهاند ،گردد».
در این مورد جولیان ادواردز 3مدیرکل فدراسیون بینالمللی مصرفکنندگان
ما ،انتخاب چه کسی است؟ مصرفکنندگان نسبت به این ابهام با نگرانیهای رو
به رشد عکسالعمل نشان میدهند ».وی اشاره میکندکه برجستهترین نگرانیها
این است که محصوالت  GMممکن است به نحوی از انحا برای خوردن خطرناك
باشد و اضافه مینماید که« :مصرفکنندگان ،در خطر تأثیرات ناخواسته غذاهای
 GMهستند»( .اسمیت و همکاران 2008 ،م.؛ تروفونس و همکاران 2008 ،م.؛ ریچاردز و
همکاران 2008 ،م.؛ هیگن و همکاران 2002 ،م.؛ دووس و همکاران 2002 ،م.؛ بینا 2004 ،م.؛
کرادوك 2004 ،م.؛ بورکس 2002 ،م).

اصالح ژنتیکی میتواند مواد آلرژیزا را از غذاهایی که مردم میدانند ،آلرژیزا
هستند به غذاهایی که فکر میکنند سالم هستند ،انتقال دهد .باید دانست که
حدود  %2بزرگساالن و  %3کودکان آلرژیهای غذایی دارند و حدود یكچهارم به
طور نامطلوبی به برخی از انواع غذاها عکسالعمل آلرژیك نشان میدهند( .ستگو و
همکاران 2004 ،م.؛ تروفونس و همکاران 2008 ،م.؛ لرر و همکاران 2002 ،م.؛ جیا و همکاران،

عبدالحسن كاظمي ،محمود عباسي

که متشکل از  220سازمان مصرفکننده در  111کشور است ،میگوید« :غذای
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 2001م.؛ کرول 2001 ،م).

ژنهای مقاوم در برابر آنتیبیوتیك که به عنوان «مارکر» یا عالمت (برای
دنبالکردن ژن حامل ویژگی د رحال انتقال) در غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای
 GMOاستفاده شود ،میتواند به مشکل مقاومت آنتیبیوتیکی موجود در مباحث
پزشکی و دامپزشکی اضافه شود .دستکاری ژنتیکی از نظر اعضای فعال گروههای
حمایت از حقوق مصرفکنندگان میتواند سطح سموم را در غذاهای  GMو
ال جدیدی با راههای غیر
میکروارگانیسمهای  GMOافزایش دهد و یا سموم کام ً
مواد غذایي تراریخته و حقوق مصرفكننده

منتظره در غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای  GMOایجاد کنند( .وایس2002 ،
م.؛ دووس و همکاران 2001 ،م.؛ هیگن و همکاران 2002 ،م.؛ دووس و همکاران 2002 ،م.؛
بینا 2004 ،م.؛ کرادوك 2004 ،م.؛ ماریلونت و همکاران 2008 ،م).

دکتر نادین گاسمن 9مشاور سازمان جهانی بهداشت میگوید :تستکردن غذاهای
 GMو میکروارگانیسمهای  GMOبیش از تست دارویی طاقتفرسا است( .جیا،
 2008م.؛ تروفونس و همکاران 2008 ،م.؛ ریچاردز و همکاران 2008 ،م).

خطر اصلی دیگر به نظر جولیان ادواردز تأثیر غذاهای  GMبر محیط طبیعی
است .منتقدین میگویند ژنهای محصوالت  GMبه گیاهان وحشی منتقل شده و
آنها را آلوده خواهند کرد و این گونه گیاهان وحشی درآینده در مقابل آفتهای
گیاهی خاصی مقاوم یا سمی خواهند بود .باد ،پرندگان و حشرات گردهها را از
گیاهان  GMبه اقصی نقاط حمل میکنند و با رهاکردن این گردهها در محیط
طبیعت ،ممکن است آلودگی ژنی دائمی را به صورتی ناخواسته در سایر گیاهان
در طبیعت ایجاد کنند .آنها میگویند محصوالت مهندسیشده برای مقاومت در
برابر علفکشها و حشرهکشها ممکن است ،خصوصیات خود را به خویشاوندان یا
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هرزه سوپر مقاوم در برابر علفکشها و حشرهکشها شوند( .وایس 2002 ،م.؛ دووس
و همکاران 2002 ،م.؛ بینا 2004 ،م.؛ کرادوك 2004 ،م).

منتقدین همچنین معتقدند که ارگانیسمهای  GMخطر کاهش تنوع بیولوژیکی
را در پی دارند .به عقیده این افراد تولید و یا کشت ارگانیسمهای  GMمیتواند
منجر به از بینرفتن علفهای هرز و حشرات و تغییرات غیر قابل پیشبینی در
اکوسیستم شود و چنین اتفاقی گونههای نزدیك به این ارگانیسم های  GMرا نیز
متأثر خواهد کرد و خطر کاهش تنوع بیولوژیکی را به دنبال خواهد آورد( .وایس،
همچنین مسأله مالکیت انحصاری غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای GMO

توسط شرکتهای بزرگ از طریق انحصاریکردن تکنولوژیهای مهندسی ژنتیك
مولد این غذاها  GMOوجود دارد .جنیفر مورین 10مدیر شبکه غذای سالم در
اداره آسیا ـ اقیانوسیه در پنانگ میگوید« :کشاورزان در کشورهای جنوب عصبانی
هستند ،زیرا قبول نمیکنند که کسی بذرها و دانههای آنها را مالك شود( ».دووس
و همکاران 2001 ،م.؛ ماریلونت و همکاران 2008 ،م).

باید توجه کرد که بیانیههای بینالمللی درباره حفاظت طبیعت در مقابل غذاهای
 GMو میکروارگانیسمهای  GMOتأکید میکنند که دولتها باید به جای اظهار
تأسف در مقابل خطرات نهفته زیستمحیطی و سالمتی ،اقدامات عملی برای تأمین
سالمت را اعمال کنند .این تأکید بدان معنی است که بار مسؤولیت اثبات سالمت
بلندمدت محصوالت و غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای  GMOبر دوش تولید
کنندگان این محصوالت است( .وایس 2002 ،م.؛ دووس و همکاران 2001 ،م.؛ تروفونس و

همکاران 2008 ،م.؛ ماریلونت و همکاران 2008 ،م ).طبق محاسبات مؤسسه پیشرفت

عبدالحسن كاظمي ،محمود عباسي

 2002م.؛ دووس و همکاران 2002 ،م.؛ بینا 2004 ،م.؛ کرادوك 2004 ،م).
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 GMو میکروارگانیسمهای  ،GMOهمزمان پاسخگوی دوسوم بازار تولید و مصرف
حشرهکش جهانی ،حدود یكچهارم بازار دانههای تجاری و تقریباً تمام بازار دانههای
 GMمیباشند .این پنج شرکت عبارتند از استازنکا ،12دوپانت ،18مونسانتو،14
نوواریس 12و آونتیس.11
مونسانتو به تنهایی نزدیك  %90بازار محصوالت  GMرا در آمریکا کنترل میکند
و آمریکا کشوری است که کشاورزان آن تقریباً در نصف زمینهای خود غالت،
مواد غذایي تراریخته و حقوق مصرفكننده

پنبه و سویا دانههای  GMمیکارند ،ولی صنعت بیوتك و بعضی از آژانسهای
ناظر بر روی این صنعت استدالل میکنند که نوشتن و برچسبگذاری غذای GM

ضرورتی ندارد .همچنین غذاهای  GMبه گذراندن تست سالمت خاصی نیاز ندارند،
ولی فعاالن و مدافعین حقوق مصرفکنندگان غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای
 GMOتوسط سازمانهای خود و همچنین سازمانهای دولتی با نظریات کمپانیهای
تولیدکننده غذاهای  GMو میکروارگانیسمهای  GMOمقابله مینمایند( .هریتیج،
 2002م.؛ زورنتز 2001 ،م.؛ میچل 2008 ،م.؛ هارلندر 2002 ،م.؛ هینو 2002 ،م.؛ وایس،
 2002م.؛ تروفونس و همکاران 2008 ،م.؛ دالنی 2002 ،م).
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پینوشتها
1. Genetically Modified
2. GM: Genetically Modified
.)GM(  مواد غذایی مهندسیشده ژنتیکی.8
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4. Antisence
5. IDEC
6. Monsanto
7. Novaris
8. J Edwards
9. N. Gasman
10. J. Mourin
11. RAFI
12. Stasenka
13. Dupont
14. Monsanto
15. Novaris
16. Avantis
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Des Produits Alimentaires Génétiquement Modifiés et le Droit du
Consommateur
Abdol-hassin Kazemie
Mahmmoud Abbasi
Abrége
Le droit d’avoir le choix des produits alimentaires et leurs genres
est l’un des droits essentiaux de l’homme qui n’est pas privatif. Ce
droit a la signification de posséder et l’engagement moral qui est légal
selon l’imagination et l’affirmation du droit de chaque individu de la
société.
Si le public aurait le droit au cas de la nécessite de marquer des
produits génétiquement modifiés, il faut comprendre qu’est- ce que
veut dire le consommateur et son droit?
Le consommateur est quelqu’un qui utilise des produits économiques
pour son usage et par la, participe au monde de la consommation. Le
droit du consommateur s’agit de celui d’avoir la santé, renseignement,
le choix, l’offre, recevoir le dégât, formation et enseignement dans le
domaine de nouveaux matières et produits offerts au marche, faire
satisfaire ses besoins essentiaux et son environnement et enfin avoir le
droit de distinguer son profit et celui des personnes sous sa tutelle. La
compréhension du droit du consommateur pose le sujet de lindependance
de l’individu. L’indépendance et le pouvoir de présenter son propre
caractéristique en gardant sa personnalité par le choix et prendre la
décision est dans le cadre de son propre comportement. Lindependance
est le contraire du paternalisme que dans ce cas quelqu’un est en tête
du pouvoir à fin de pratiquer au profit des autres sans avoir leurs
autorisations. Donc, dans le monde actuel de la production et celui du
commerce et l’économie, est- ce que les consommateurs auraient le
pouvoir pour décider de défendre de leurs droits face au produit
alimentaire GM (des produits alimentaires génétiquement modifient)
ou un micro-organisme génétiquement modifié sans label ou sans une
marque distincte ou même avec label?
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Il fallait encore faire davantage de recherche à propos des effets
durables des produits GM. L’acces facile aux vrais renseignements et
l’enseignement favorite du consommateur devant GMOS sera un
instrument valable pour diminuer la méfiance du consommateur et ce
qui est nécessaire la, c’est faire attention au public et s’occuper d’eux.
Informe du GM des produits alimentaires et GMO des microorganismes est le droit de tout le monde, mais on viole le droit du
consommateur en offrant des produits sans label de GM et GMO et
sans l’enseignement suffisant en avance dans la marche.
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