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HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE MILJØRETTET UTVIKLINGSSAMARBEID

Vi viser til regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid, datert 2. mai, og oversender
herved høringsuttalelsen fra Norsk institutt for genøkologi (GenØk).

GenØk gir sin tilslutning til hovedtrekkene i handlingsplanen. Det kommer klart frem i
høringsdokumentet at institusjonelt miljøfaglig samarbeid er avgjørende for å få til god og langsiktig
kapasitetsbygging. Derfor er koblingen mellom forskning, institusjonell kompetanseoppbygging og
samarbeide sør-sør og nord-sør helt nødvendig for å ivareta sikkerheten på genteknologiområdet og
intensjonene i Cartagenaprotokollen og Konvensjonen om biologisk mangfold. Utkastet til
handlingsplan er et godt utgangspunkt, men vi fremmer her tre forslag til konkretiseringer på de
områdene som er relevante for vårt fagområde.

1. Nytt tredje  strekpunkt under punkt 2.1.
Norge vil:

- arbeide for at avtaler som gjelder helse, miljø og sikkerhet ikke undergraves av andre
internasjonale avtaler eller institusjoner.

Nåværende tredje strekpunkt bli fjerde strekpunkt.

Begrunnelse for forslaget:
Norge har ved flere anledninger bidratt til å sikre miljøavtalers status i internasjonale forhandlinger.
Dette skjedde blant annet på FN møtet i Johannesburg, og gjennom Norges aktive innsats i forbindelse
med Cartagenaprotokollens nedfelte prinsipp om at avtaler som regulerer miljø, helse og sikkerhet
ikke skal være underordnet andre avtaler, Eeks. handelsavtaler.

En styrking av miljøavtalers rettslige status er særlig viktig for utviklingsland . I WTO har USA,
Canada og Argentina reist panelsak mot EU om handel med GMO. De fleste utviklingsland vil i en
slik situasjon stå langt svakere  enn EU.  Mange fatt ige land opplever et økende  press fra GMO-
produserende lan d om å akseptere  GMO på sitt  marked,  og da uten tilfredsstillende
mi l j ørisikovurderinger.

2. Tredje strekpunkt under punkt 2.3. endres til:
Mer konkret vil Norge:
- bidra til å bygge opp miljøkompetanse i samarbeidsland gjennom miljøfaglig samarbeid og
kapasitetsbygging, blant annet ved å bygge videre på "The Gateways Institute Program (GIP)".

Begrunnelse for forslaget:
"The Gateways institute Program (GIP)" er et nyoppstartet samarbeid mellom GenØk og to
forskningsinstitusjoner i henholdsvis Zambia og Kina. Målsetningen er forskningssamarbeid,
opplæring og faglig nettverksbygging "sør-sør-nord-sør", hvor bl.a. støtte til handlingsplanen for
kapasitetsbygging under Cartagenaprotokollen står sentralt. I denne forbindelse har vi i år også startet
et utvekslingsprogram tilknyttet Fredskorpsets hovedprogram. I dette prosjektet blir fagpersonell fra
"the National Institute for Science and Industrial research (NISIR)" i Zambia og GenØk utvekslet i

r-°+  0
w J`"'!

1



opptil to år. Det er også planer om et tilsvarende utvekslingsprogram med miljøinstituttet i Nanjing,
Kina. Det planlegges samme form for samarbeid med andre institusjoner  i sør, bl.a. i Etiopia. I tillegg
samarbeider GenØk med andre internasjonale forskningsmiljøer og institusjoner som også arbeider
med kapasitetsbygging på dette området. GenØk har nettopp avlevert en rapport til UD angående
pilotprosjektet og den er vedlagt denne høringsuttalelsen.

3. Nytt  strekpunkt under punkt 4.1.:
Norge vil bidra til:
- gjennomføringen av Cartagenaprotokollens handlingsplan for kapasitetsbygging.

Begrunnelse for forslaget:
GenØk er svært fornøyd med at bærekraftig forvaltning, bruk og bevaring av biologisk mangfold er
valgt som et av de fire tematiske satsingsområdene. Dette er et omfattende område og vi savner derfor
en konkretisering innenfor dette satsningsområdet i forhold til genteknologi, GMO og biologisk
mangfold, samt felter som grenser opp til genteknologiområdet, £eks. patentrettigheter, bio-
prospektering, og utnyttelse av genetiske ressurser.

Den raske utviklingen på området moderne bioteknologi tilsier et høyt kunnskapsnivå, hvor bl.a.
reguleringer, kontroll- og forvaltningssystemer er viktig for å håndtere den stadig større andelen GMO
på det internasjonale markedet. Sammen med kunnskap og forskning på mulige miljø- og helseeffekter
er dette bistandsrelaterte oppgaver de aller fleste utviklingsland etterspør, noe som derfor er
tydeliggjort i protokollens handlingsplan for kapasitetsbygging. Dette bør samtidig ses i sammenheng
med behovet for teknologioverføring slik UNEP uttrykker det i sin "Bali Strategic Plan for
Technology Support and Capacity-building".

Fattigdomsreduksjon som diskutert på det åpne møtet i UD,  er en  god målsetning som støttes helt av
GenØk. Samtidig ser vi innenfor genteknologiområdet at bekjempelse av sult og fattigdomsreduksjon
benyttes aktivt av bioteknologi-industrien som motiv og argumentasjon for at de fattigste
utviklingsland skal godta GMO og genmodifiserte produkter som bistand, eller på markedet som mat
eller såfrø. Med andre ord blir de produkter Europa og alle OECD-land har beskyttet seg mot med
lover, reguleringer og strenge forvaltningsregimer i dag forsøkt omsatt og til dels "dumpet" i
utviklingsland uten at sikkerheten er godt nok ivaretatt. Det vil være  umulig  for de fattigste
utviklingslandene og skaffe kompetanse og nødvendig forskning for å ivareta sikkerheten på området
uten bistand og faglig støtte fra den rike delen av verden. Genteknologiområdet og de nye GMO-
produktene må også i utviklingsland inneha et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for at intensjonen med
Konvensjonen om biologisk mangfold og Cartagenaprotokollen skal kunne oppfylles.

I dag ser det ut til å bli en nedtrapping av den bistandsrelaterte støtte til biosikkerhet ved tildeling av
midler via GEF, i hovedsak fordi systemet for tildeling av midler under GEF er endret. Det ser heller
ikke ut til at sikkerhet på genteknologiområdet i forhold til kapasitetsbygging blir høyt prioritert fra
andre donorland. Det er derfor viktig at Norge fortsetter sitt engasjement på området.

Vi håper at våre innspill vil være til nytte i det videre arbeidet med regjeringens handlingsplan. Er det
behov for oppklaringer eller utdypinger vær vennlig å kontakte oss.

Med hilsen
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Terje Traavik Olga Goldfain
Forskningsdirektør Daglig leder

Vedlegg: Rapport "The Gateways  Institute  Program" (GIP)
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