Programma HaagseMug 21 mei 2014: "Biodiversiteit en voedselzeggenschap bedreigd door
Monsanto, EU-zadenwet, TTIP" (door ASEED Europe)
- Algemene introductie ASEED en lezing (Flip Vonk)
- Concentratie op de zaadmarkt (Ivan Mammana)
- Filmpje: ¨Graines et biodiversité¨ (Joel Christophe)
- Zadenwet: over voorstel Europese regulering van zaadhandel (Ivan Mamana)
- Pauze
- Filmpje ¨Stop the TTIP!¨ (Stiftfilm)
- Over het TTIP (Trans-atlantic Trade and Investment Partnership) (Flip Vonk)
- Filmpje (*): ¨Wat als ...? met Eurocommissaris Karel De Gucht¨ (De Vierde Onmacht)
- Discussie: ¨Alternatieven of protest? - March Against Monsanto ... Wat schiet je er mee op?¨
------------------Links Haagse Mug:
Website : haagsemug.nl
Flyer: http://harriak7.home.xs4all.nl/haagsemug/140521-haagsemug.pdf
-------------------Links achtergrondinformatie:
- ASEED website
- ASEED-Brochure ¨Op weg naar voedselsoeveriniteit¨
- ASEED ¨Verslag workshop over kwekersrecht en octrooien¨
- ASEED over TIP/TAFTA
- Reclaim the Seeds (over zadenuitruil en actie)
- Internationale Campagne ´Geen patenten op zaden´
- Internationale Campagne voor zaden-soevereiniteit ¨Toekomst zaaien – diversiteit oogsten¨
- Gentech NL
- GMWatch.org
- (*) WDR-interview: ontmaskering van leugens en misleiding door EU Commissaris voor Handel,
Karel De Gucht (WDR Monitor, 30 jan. 2014)
[korte compacte versie: ¨Wat als ...? met Eurocommissaris Karel De Gucht¨ (De Vierde Onmacht)
- Filmpje: ¨TTIP Überblick¨ (Kopfxplosion 1)
* Audio (22 januari 2013): De zeer invloedrijke Amerikaanse senator Grassley geeft hier aan
wat het belangrijkste Amerikaanse handelsbelang op landbouwgebied is: de vrije export van
GMO's naar de EU... (0:46 min.)
* Audio (14 oktober 2013): Betoog tijdens INTA/EP-hearing van de eveneens zeer invloedrijke
Prof. J Pelkmans (Centre for European Policy Studies) die (de toepsssing van) het
voorzorgsprincipe voor GMO-importen uit de VS wil verzwakken, zodanig dat het de
belangen van multinationals niet meer in de weg staat. (1:58 min)

- Overzicht TTIP-artikelen op Globalinfo.nl
- March against Monsanto Den Haag
- March against Monsanto Internationaal
- Foto website CropLife die aantoont dat Monsanto onderdeel uitmaakt van de lobby voor
verlaging van de gezondheidsstandaards van de EU.
–---------------Nog veel meer relevante links:
- The 10 GMO Myths That Monsanto Wants You to Believe (20 juli 2013)
- Top 5 GMO Myths Debunked (10 augustus 2013)
- Myths about Monsanto (door Monsanto zelf, 2014)
- Film ¨GMO Documentary: Genetic Roulette¨ (16 september 2012)
- Film "9.70 documentary" over gevolgen van vrihandelsakkoord VS-Columbia voor
Columbiaanse boeren (privatisering zaadproductie) en over het verzet daartegen (1 oktober 2013)
- Film ¨Les chroniques d'Olivier de Robert: des tomates hors catégorie¨ (24 september 2013)
- ¨Food security hindered by seed market dominance, MEPs warn¨ (31 januari 2014)
- ¨Chilenischer Bauer gewinnt Prozess gegen Monsanto¨ (4 februari 2014)
- ¨Greece seeks greater flexibility ahead of debate on GM crops¨ (27 februari 2014)
- ¨Gene Giants Seek “Philanthrogopoly” - Ag monopoly makes mergers suspect –
Big Six create “charity” cartel instead¨ (6 maart 2014)
- ¨Who benefits from GM crops? An industry built on myths¨ (28 maart 2014)
- ¨Syngenta neemt Italiaanse leverancier van tarwezaden PSB over¨ (7 april 2014)
- ¨Nederland steunt Grieks voorstel rond toelating GM-gewassen¨ (8 april 2014)
- ¨Activist Vandanda Shiva calls for ´satyagraha´ against federal Bill C-18¨ (12 april 2014)
- ¨Rusland wil zowel import als teelt van GM-gewassen verbieden¨ (14 april 2014)
- ¨Bestrijdingsmiddel glyfosaat duikt op in moedermelk¨ (20 april 2014)
- ¨Monsanto and Big Food Losing the GMO and 'Natural' Food Fight¨ (24 april 2014)
- ¨Life after Suicide? New Seeds, New Threats¨ (28 april 2014)
- ¨McDonald's laat vrijwillige beperking van ggo's varen¨ (29 april 2014)
- ¨Who benefits from genetically modified crops?¨ (30 april 2014)
- ¨Aantal landen met ggo-teelt neemt af¨ (5 mei 2014)
- Talkshow ¨De Strijd om ons Zaad¨ (10 mei 2014)
- ¨GMO-vrije popcorn is niet te garanderen¨ (13 mei 2014)

