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Foi feito um apelo urgente à União Africana (UA) para discutir na próxima Cimeira 
da AU, a ser realizada a Janeiro 2013, a proibição do cultivo, da importação e 
exportação de culturas geneticamente modificadas (GMs) através da África. Uma 
Declaração da Sociedade Civil Africana assinada por mais de 400 organizações 
africanas  representantes  de  camponeses/as,  organizações  religiosas, 
movimentos  sociais,  organizações  não-governamentais,  produtores  orgânicos, 
consumidores, empresários e cidadãs e cidadãos comuns, foi enviada ao Comité 
dos Representantes Permanentes (CRP) da UA. A Declaração foi apoiada por um 
documento  substancioso  detalhando  o  fracasso  da  tecnologia  GM  para 
concretizar quaisquer dos benefícios prometidos desde a sua introdução global 
há cerca de 16 anos.

O grupo salientou uma extrema falta de dados de segurança sobre alimentos GM 
e condenaram a patenteação da vida e da privatização da agricultura que estão 
a ameaçar desapropriar os produtores de alimentos africanos do controlo dos 
seus  sistemas  de  produção.  O  grupo  solicitou  que  os  líderes  Africanos 
considerem  a  questão  durante  a  Cimeira  do  ano  que  vem,  sob  o  tema 
“Pan-Africanismo e o Renascimento Africano ”. 

De acordo com a Sra. Elizabeth Mpofo, Presidente do Fórum de Agricultores da 
Africa Oriental  e Austral  (East and Southern African Farmers Forum- ESAFF)  e 
membro  da  La  Via  Campesina,  “sementes  de  propriedade  corporativa, 
geneticamente modificadas não resolverão nenhum dos nossos problemas. Nós 
temos  as  nossas  próprias  variedades,  temos  o  nosso  próprio  conhecimento. 
Precisamos de apoio para podermos prosperar nos sistemas agrícolas que são 
parte da nossa herança”.

O apelo à proibição surge na sequência de um estudo independente sobre a 
segurança  a  longo  prazo  do  milho  GM.  O  estudo  revisto  paritariamente, 
publicado em Setembro de 2012 na Revista Periódica de Toxicologia Química e 
Alimentar (Journal of Chemical and Food Toxicology), descobriu que o milho GM e 
o seu químico relacionado, glifosato, tinham impactos significativos nos fígados e 
nos  rins  de  ratos,  no  seu  equilíbrio  hormonal,  nas  taxas  de  mortalidade  e 
expectativas  de  vida.  Os  ratos  também  desenvolveram  tumores  cancerosos 
significativos após o quarto mês do estudo. A Sra. Mariam Mayet, Diretora do 
Centro Africano para Biossegurança (African Centre for Biosafety - ACB) explicou 
que  “os  resultados  deste  estudo  têm  sido  desacreditados  por  entidades 
científicas ligadas à indústria, mas mesmo estas reconhecem que não existem 
estudos de segurança a longo prazo e que estes são necessários. O milho é o 
alimento  básico  de  milhões  de  Africanas  e  Africanos,  tornando-se  imperativo 
assegurar a sua segurança a longo prazo”.

A  lei  internacional  sobre  culturas  geneticamente  modificadas  assenta-se  no 
“Principio  de  Precaução”,  essencialmente  uma  filosofia  de  que  “é  melhor 
prevenir  do  que  remediar”.  Obriga  as  autoridades  a  suspenderem  toda  a 



atividade  que  possa  causar  danos  até  a  sua  segurança  ser  estabelecida.  O 
Quénia agiu rapidamente para proibir a importação de alimentos geneticamente 
modificados até a sua segurança ser estabelecida, enquanto que um comité de 
especialistas  Indianos,  constituído  pelo  governo  da  India,  recomendou  uma 
moratória de 10 anos sobre culturas alimentares GM. O Dr. Daniel  Maingi  da 
Coligação  sobre  Biodiversidade  do  Quénia,  que  representa  mais  de  60 
organizações quenianas, felicitou o governo do Quénia em sua decisão, dizendo 
que  “  os  mais  altos  “as  mais  altas  instâncias  do  governo  reafirmaram  a 
necessidade  de  proteger  os  consumidores  quenianos,  agricultores,  o  meio 
ambiente assim como animais, apesar da pressão exercida pelos grupos a favor 
de culturas GM”.

A  Declaração  da  Sociedade  Civil  Africana  fez  lembrar  ao  CRP  que  a  “União 
Africana tem desempenhado um importante papel histórico na elaboração da 
política de biossegurança a nível global e tem mostrado uma vontade política 
admirável para proteger cidadãos Africanos. O CPR tem que agora mostrar ao 
resto do mundo que culturas GM só poderão ser aceites quando a sociedade 
estiver convencida dos seus benefícios. Atualmente, não é esse o caso”.

O  Sr.  Faustin  Vuningoma,  Secretário-geral  da  Associação  PELUM,  uma  rede 
regional africana representando mais de 200 organizações, disse que os seus 
membros “lutam pela soberania alimentar assegurando os direitos às sementes 
indígenas e praticando sistemas de produção agro-ecológica que são acessíveis 
aos pequenos agricultores e sustentáveis para a alimentação dos nossos povos”.
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Ms. Mariam Mayet, Diretora do African Centre for Biosafety (Centro Africano 
para Biossegurança),
 +27 (0) 83 269 4309, mariammayet@mweb.co.za 

Dr. Daniel Maingi, Director, Kenya Biodiversity Network (KBioc) (Rede de 
Biodiversidade Queniana) 
danielmaingi@gmail.com 

Sr. Faustin Vuningoma, Secretário -Geral, Participatory Ecological Land Use 
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Ecológico da Terra) 
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fvuningoma@pelum.org.zm 
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boa.monjane@viacampesina.org | +258 82 260 50 10

Notas para os editores:

• Link à Declaração da Sociedade Civil Africana 
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 http://acbio.org.za/activist/index.php?m=u&f=dsp&petitionID=1

• Documento  de apoio,  entitulado,  Supporting Documentation to the 
African  Civil  Society  Statement  Calling  for  a  Ban  on  GMOs  in  
Africa. Health, environmental, socio-economic impacts of GMOs;  
sixteen years of broken promises.  http://www.acbio.org.za 

• Link ao Estudo sobre a Alimentação e Toxicologia Química (Food and 
Chemical Toxicology study) 
http://acbio.org.za/images/stories/dmdocuments/Seralin-2012-NK603-feedi
ng-study.pdf 
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