Min mangfoldighedsprofil
My diversity profile

Efternavn: Kari
Fornavn: Rina Ronja
Fødselsår: 1985
Erhverv: Medlem af EUparlamentet
Parti: Folkebevægelsen mod EU
Politiske poster pt: Medlem af budgetkonrtrolsudvalget og AFCO
Ønskes: Job som EUParlamentsmedlem

Hvis jeg var en grønsag så var jeg: Ikke i stand til at arbejde dag og nat! Men ellers kål. Jeg elsker
kål. Det er den mest undervurderede grønsag i verden og er mega sundt. (Unable to work 24/7!
However cabbage  the world’s most underestimated vegetable and ever so healthy).
Hvis jeg var kornsort så var jeg: Rug. Jeg savner rugbrød så meget, når jeg er i Belgien! (Rye – I
miss rye bread terribly when in Belgium!).
Hvis jeg var en frugt så var jeg: En vandmelon. Smagen af sommer. (Watermelon – the taste of
summer).
I år vil jeg dyrke:
a) Ingenting
b) En gammel sort
c) Noget helt andet, nemlig: en chiliplante. (Chili).
EUs frøforordning:
a) Bør trækkes tilbage, den går helt galt i byen:
Jeg stemte selv imod frøforordningen. Vi ved, at EU har et hedt ønske om at lave et system som i
USA, hvor de store virksomheder tryner de små. Hvor frø patenteres, og de små landmænd og
avlere kan blive sagsøgt, hvis frøene spredes med vinden til andre marker. Jeg kan også frygte, at
USA kommer med dette krav under frihandelsaftalen. (I voted against the regulation and worry
about a future with legislation more like in the US, and also about the effect of the Free Trade
Treaty).
b) Bør revideres, den er for bureaukratisk og snæver
c) Bør beholdes med nuværende ordlyd  den er perfekt!
d) Bør... EUs frøforordning?  den har jeg aldrig hørt om
Stor mangfoldighed af grønsager, frugt og korn kræver:
a) Stort frirum uden for mange regler:

så længe det ikke går udover miljøet (as long as there’s no harm done to the environment).
b) En egen standard på lige fod med industriplanter
c) Er egentlig ikke så vigtig
Hvem skal bestemme hvilke grønsags, korn og frugtsorter der skal kunne købes?
a) Myndighederne
b) Industrien
c) Forbrugerne:
Det må være et samspil af de tre. (It should be a combination of the three).
Koncentrationen på EUs frømarked er et omdiskuteret emne. 95% af grønsagssektoren:
a) Kontrolleres af kun 5 firmaer:
Vi skal sørge for at vende denne udvikling. Vi skal have flere små og mellemvirksomheder ind på
markedet, og det skal gerne være så åbent som muligt. (This development has to be reversed. We
need more small operators on a more level market).
b) Kontrolleres af 10 firmaer
c) Kontrolleres af mere end 20 firmaer

