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Opeens verschijnen er allerlei berichten over hoe het kabinet zich zorgen maakt over
gewasbestrijdingsmiddelen.
Dit, nadat voor de tweede keer een rechter in Amerika het bedrijf Monsanto verantwoordelijk
houdt voor het veroorzaken van kanker.

Eind maart schreven we een artikel met de titel “Dit is waarom het hele kabinet onmiddellijk
moet aftreden”.
De grond daarvoor was kort samengevat het volgende:
Er is de laatste weken natuurlijk veel ophef geweest over de tweede rechtszaak die door
een kankerpatiënt werd aangespannen en gewonnen tegen in eerste instantie Monsanto en
later Bayer, die Monsanto recentelijk overnam waarna het Bayer Crop Science werd.
Een rechtszaak in Amerika waar een jury van een rechtbank tot het oordeel kwam dat de Non
Hodgkin waar de aanklager aan leed direct te wijten was aan het gebruik van de
onkruidverdelger Roundup van Monsanto. Na de overname van Monsanto door Bayer, is het nu
automatisch dit bedrijf dat aansprakelijk is voor alle claims.
De vraag die nog open stond en nu is beantwoord door de rechtbank, was of daardoor ook
Bayer verantwoordelijk zou zijn. Het antwoord is luid en duidelijk “ja” en Bayer is veroordeeld tot
het betalen van een schadevergoeding van 80 miljoen dollar.
Als het aan Nederland ligt zou de goedkeuring voor vijf jaar nog langer moeten zijn:
Spanje is net als Nederland voor tien jaar verlenging.
Er zal nu een stortvloed aan rechtszaken komen tegen Bayer en analisten verwachten dat de
schade voor de Duitse chemiereus in de miljarden zal lopen.
Dat is allemaal leuk en aardig, maar hoe zit het met de schade voor de bevolking en wie is
daarvoor verantwoordelijk?
Dat is simpel, dat zijn al die politici en het voltallige kabinet dat willens en wetens heeft
goedgekeurd dat de Nederlandse bevolking massaal wordt vergiftigd.
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Als het kabinet nog een greintje fatsoen had zouden ze het hoofd buigen, zich
verontschuldigen tegenover de bevolking en subiet aftreden.
Het feit dat ze dat niet doen, bewijst dat het rücksichtslose gekochte gangsters zijn die in
opdracht werken van niet alleen de farmaceutische industrie, maar van alle grote industrieën.
En nu opeens verschijnen er allerlei berichten over de mogelijke gevaren van
gewasbestrijdingsmiddelen.
Zo komt het RIVM opeens met het volgende:
In de buurt van bollenvelden zijn resten gevonden van bestrijdingsmiddelen in de buitenlucht
rond woningen, in het stof op de deurmat en in het huisstof. Daarnaast zijn resten gevonden in
de urine van omwonenden, bij volwassenen en bij kinderen. De gehalten van gemeten
middelen in de lucht en urine waren niet hoger dan de risicogrenzen. Wel is meer onderzoek
nodig naar het risico van alle bestrijdingsmiddelen voor omwonenden.
En verschijnen er berichten dat Minister van Landbouw, Carola Schouten, het beleid voor wat
betreft gewasbestrijdingsmiddelen op de schop gaat nemen.
Het roer moet om bij de gewasbescherming. Het accent moet komen op veredeling van
gewassen die bestand zijn tegen ziekten, plagen en klimaatverandering.
“We moeten af van de discussie over welke middelen wel of niet toegelaten moeten worden
en we moeten toe naar weerbare teelten”, zegt minister Carola Schouten, die volgende week
haar visie over de gewasbescherming naar de Tweede Kamer stuurt. De minister zegt dat de
visie die zij nastreeft een omslag in denken vereist. “Hoe zorg je dat je een gewas weerbaar
maakt, zonder dat je zaken met allerlei middelen moet gaan bestrijden?” Dat vereist niet alleen
een verandering van denken over het middelengebruik, “maar het heeft ook met de weerbare
bodem te maken.”
Waar het op lijkt is dat ze zich toch rot geschrokken zijn van de uitspraken van de
Amerikaanse rechtbanken
voor wat betreft de kankerverwekkende eigenschappen van glyfosaat en dat ze nu heel snel
aan “damage control” beginnen. Natuurlijk wordt er niet toegegeven dat het de
aansprakelijkheidsrisico’s zijn waardoor ze nu opeens in actie komen, maar dat het gaat om het
weerbaarder maken van planten zodat er minder of geen uiterst giftige bestrijdingsmiddelen
meer nodig zijn.
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