Efternavn: Schaldemose
Fornavn: Christel
Fødselsår: 1967
Erhverv: Medlem af Europa-Parlamentet og uddannet historiker
Parti: Socialdemokraterne
Politiske poster pt: Medlem af Udvalget for Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, suppleant i Udvalget
for Landbrug og Udvikling af Landdistrikterne, suppleant i Udvalget for Miljø, Folkesundhed og
Fødevaresikkerhed
Ønskes: Genvalg til Europa-Parlamentet og muligheden for fortsat at kæmpe for et grønnere, sundere og
mere socialt Europa
Hvis jeg var en grønsag så var jeg: Gulerod. Fyldt med masser af næring og så med bid i. Det passer på mit
politiske virke. Jeg har masser af gode idéer til forbedringer af den europæiske lovgivning. Også noget med
bid i.
Hvis jeg var kornsort så var jeg: Rug. Mest fordi det er noget af det jeg savner i de lange uger, hvor jeg
opholder mig i Bruxelles eller Strasbourg: rugbrød.
Hvis jeg var en frugt så var jeg: Et æble. Æbler kan vokse og gro overalt i Europa og på samme måde trives
jeg også uden for landets grænser. I en periode i min barndom boede jeg faktisk med mine forældre i
Sverige, fordi de ikke kunne finde arbejde i Danmark.
I år vil jeg dyrke:
a) Ingenting – Fordi jeg desværre ikke har en have. Derfor er kvaliteten af det, jeg køber, desto vigtigere.
b) En gammel sort
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
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
c) Er egentlig ikke så vigtig
Der er både brug for stor mangfoldighed, men også styr på vores fødevarer gennem ordentlige regler.
Hvem skal bestemme hvilke grønsags-, korn- og frugtsorter der skal kunne købes?
a) Myndighederne
b) Industrien
c) Forbrugerne
Sådan fungerer det. Det må aldrig kun være industrien, der styrer det.
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 firmaer

