
Huomioita N.Y.Timesin artikkeliin:  

A Lonely Quest for Facts on Genetically Modified Crops 
(Amy Harmon, New York Times Jan 4, 2014.  http://www.nytimes.com/2014/01/05/us/on-hawaii-a-lonely-

quest-for-facts-about-gmos.html?ref=geneticallymodifiedfood&_r=1&pagewanted=print ) 

 

Artikkelissa laatulehti New York Times tutkii, millaisin keinoin geenimuuntelun vastaista kampanjaa[1] 

käydään Yhdysvaltojen takamailla, tässä tapauksessa Havaijilla. Suomen tiedeväkeä ei yllätä[2], että aivan 

samat epärehelliset keinot näyttävät olevan kampanjan käytössä siellä kuin kehitysmaissa ja täällä koto-

Suomessakin.  

Nuorempien luonnontutkijoiden silmiä avasi vierailu ’GMO-vapaan Suomen’[3] seminaarissa Eduskunnassa 

24.9.2013 ‒ ”hurmoksellinen” meno oli siellä kuin suoraan NYT:in kertomuksesta leikattua[4]. Alustuksissa 

vyörytettiin esiin kymmenittäin huuhaa-väitteitä kasvibiologiasta, ravinnosta ja kasvinjalostuksesta. Ne 

olivat Suomessakin peräisin samoista ylikansallisista hämärälähteistä: joogalentäjä Jeffrey M. Smithin 

omatekoisista pamfleteista[5], CRII-GEN-kampanjajärjestön vilppiyrityksistä (kuten viimeksi ”tutkimus” 

geenimaissista ja syövästä)[6], ”ekofeministi” Vandana Shivan aivan poskettomista puuvillamyyteistä (”gm-

puuvilla ajaa itsemurhiin”)[7] sekä mystikko-fyysikko Mae-Wan Ho:n ”holistisesta” aatemaailmasta [8]. 

Tieteelle ja biotutkijoille ei sanan sijaa suotu. Sitä vastoin kampanja mustamaalaa surutta 

kymmenientuhansien pyyteettömien kasvibiologien elämäntyötä, etiikkaa ja pyrkimyksiä ‒ heistä tehdään 

falskeja oman edun onkijoita ja suurfirmojen juoksupoikia.[4]  

Epäluulojen lietsominen mediassa riittää toki ”aktivisteille”, sillä tutkimukset osoittavat, että ruokapelottelu 

puree, vaikka sen tiedettäisiin tulevan epäluotettavista lähteistä.[9]  

16.1.2014 Jussi Tammisola 

[1] Britannian johtavan geenivastustaja, Mark Lynas, analysoi geenimuuntelun vastaista kampanjaa. 

http://geenit.fi/Lynas.pdf  

[2] 333 tohtorin ja 222 dosentin biovetoomus tieteellisen argumentaation puolesta ja muuntogeenisten 

lajikkeiden syrjintää vastaan Suomessa.  http://geenit.fi/RinnakkaiseloTurvattava.pdf  

[3] "GMO-vapaa Suomi"-kampanja sai vuoden 2013 Huuhaa-palkinnon.  

http://www.skepsis.fi/Toiminta/HuuhaajaSokratespalkinnot/Huuhaapalkinto2013  

[4] OMG! Huuhaa-palkinto GMO-kampanjalle. Risto K. Järvinen, Skeptikko 4/2013 s. 21‒23.  

http://geenit.fi/Huuhaa2013.pdf  

[5] Maharishi-kultin ( http://geenit.fi/Maharishi.pdf) geenimyyttejä pimein lyhdyin. Kauppamaisteri Jeffrey 

M. Smithin kokoilemat geenipamfletit eivät kestä tieteellistä läpivalaisua. J.Tammisola 30.3.2010  

http://geenit.fi/SmithKum.htm  

[6] Seralinin väittämät geeniruoan vaaroista ovat perättömiä – tiedelehti veti jutun julkaisun takaisin.  

http://geenit.fi/Seralini.pdf  

[7] Gm-puuvilla pelasti Intian puuvillanviljelijät.  http://geenit.fi/VahItsem.htm  sekä 

http://geenit.fi/VahItsemurhia.pdf  (4 s.) 

[8] Geenitekniikka, luulot ja luomu. Luento 2.12.2013, Osa 3, 96 s.  http://geenit.fi/Klubi51osa3.pdf  

[9] Miksi ruokapelottelu puree? 7s.  http://geenit.fi/TiedeHumpHump.pdf  

http://www.nytimes.com/2014/01/05/us/on-hawaii-a-lonely-quest-for-facts-about-gmos.html?ref=geneticallymodifiedfood&_r=1&pagewanted=print
http://www.nytimes.com/2014/01/05/us/on-hawaii-a-lonely-quest-for-facts-about-gmos.html?ref=geneticallymodifiedfood&_r=1&pagewanted=print
http://geenit.fi/Lynas.pdf
http://geenit.fi/RinnakkaiseloTurvattava.pdf
http://www.skepsis.fi/Toiminta/HuuhaajaSokratespalkinnot/Huuhaapalkinto2013
http://geenit.fi/Huuhaa2013.pdf
http://geenit.fi/Maharishi.pdf
http://geenit.fi/SmithKum.htm
http://geenit.fi/Seralini.pdf
http://geenit.fi/VahItsem.htm
http://geenit.fi/VahItsemurhia.pdf
http://geenit.fi/Klubi51osa3.pdf
http://geenit.fi/TiedeHumpHump.pdf

