Min mangfoldighedsprofil
My diversity profile

Efternavn: Sidenius
Fornavn: Christine
Fødselsår: 1965
Erhverv: Politisk Rådgiver (orlov)  nu kandidat til Europa Parlamentet
Parti:SF
Politiske poster pt: Kandidat, formand for SFBruxelles
Ønskes: Job som EUParlamentsmedlem

Hvis jeg var en grønsag så var jeg: Gulerod  nok en lilla eller gul! (A carrot – mauve or yellow!)
Hvis jeg var kornsort så var jeg: Perlebyg (Pearl barley)
Hvis jeg var en frugt så var jeg: Williams Pære (Williams pear)
I år vil jeg dyrke:
a) Ingenting:
har ikke tid, da jeg er i kampagne i Danmark, men jorden i min have er også meget ringe kvalitet
(No time for gardening this year as I’m busy campaigning, also the soil in my garden is lousy).
b) En gammel sort:
men hvis jeg kunne, så ja, en gammel sort  gerne hindbær (If I had time an old variety of
raspberries).
c) Noget helt andet, nemlig:
EUs frøforordning:
a) Bør trækkes tilbage, den går helt galt i byen
b) Bør revideres, den er for bureaukratisk og snæver:
og så varetager den primært agroindustriens interesser (and mainly defends the interests of the
agroindustry)
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
b) En egen standard på lige fod med industriplanter:
i hvert fald behov for standarder der kan gøre større mangfoldighed konkurrencedygtigt
(Sstandards that make diversity a competitive quality are needed).
c) Er egentlig ikke så vigtig

Hvem skal bestemme hvilke grønsags, korn og frugtsorter der skal kunne købes?
a) Myndighederne
(hvis de vil garantere mangfoldighed) (if they can guarantee diversity)
b) Industrien
c) Forbrugerne
Koncentrationen på EUs frømarked er et omdiskuteret emne. 95% af grønsagssektoren:
a) Kontrolleres af kun 5 firmaer
b) Kontrolleres af 10 firmaer
c) Kontrolleres af mere end 20 firmaers
Please see https://www.greensefa
service.eu/concentration_of_market_power_in_EU_see_market/

