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Kandidater til Landsledelsen 2019  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Erik Bach  
 
Gribskov mod EU, Gift , 2 voksne børn og til daglig togfører, 59 
år. EU-parlamentskandidat 2014 for Folkebevægelsen. 
Landsledelsesmedlem siden marts 2016.Tidligere SF-
folketingskandidat, 2005 og 2007, samt hoved-
bestyrelsesmedlem af SF 2007-08.  
 
Meldte mig ud af SF da jeg som den eneste i hovedbestyrelsen 
stemte mod Lissabontraktaten. EU-parlamentskandidat for 
Junibevægelsen 2009 og ledelsesmedlem af samme indtil 
dennes nedlæggelse.  
 
Medsagsøger i sagen om Lissabontraktaten. Udover den 
principielle grundlovskamp har jeg især fokuseret på kampen 
mod markedsgørelse, tvangsliberalisering og undergravelsen af 
den danske arbejdsmarkedsmodel. Har deltaget i netværk om 
faglige og arbejdsmarkedsmarkedspolitiske spørgsmål i Det 
europæiske Venstreparti (GUE/NGL-regi) i 00erne. 
 
Anbefalet af Hillerødkomiteen. 
 

 

Lave K. Broch 
 
Det er helt afgørende, at vi styrker Folkebevægelsen mod EU i 
denne vigtige tid. Derfor opstiller jeg til landsledelsen. Jeg er 
født i 1972 i Malmø, og kommer fra en dansk-norsk familie.  
 
Jeg er 1. suppleant til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod 
EU, uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet, og 
officer af reserven i Beredskabsstyrelsen. Partipolitisk hører jeg 
hjemme i Radikale Venstre, og jeg er bestyrelsesmedlem i FN-
forbundet og formand for FN-forbundets freds- og 
konfliktløsningsudvalg. Jeg er også medstifter af Radikalt EU-
kritisk Netværk og EU-modstand fra midten. 
 
 



 

 
 
 

 2   

 

 

Kathrine Klok Due  

Århus. Jeg har trådt mine ungdomssko i Folkebevægelsens 
Ungdom fra Amsterdam-afstemningen og har siden siddet i 
Folkebevægelsens ledelse i en årrække. Jeg har holdt pause 
nogle år hvor mine tre unger krævede sit, men har fra sidste år 
genoptaget det meget vigtigt arbejde i landsledelsen. Jeg har i 
mange år været aktivt medlem af kampagneudvalget og vil 
gerne fortsætte mit arbejde med en rød tråd i materialer og 
merchandise.  

Mit fokus er vores udadvendte arbejde, og der er brug for en 
god koordinering mellem ledelsen, sekretariatet Kbh, Bruxelles 
og kampagneudvalget. Det kan min erfaring bidrage med! Jeg er 
medlem af Enhedslisten, og har arbejdet imod Listens 
selvstændige opstilling til EU-parlamentsvalget. Jeg er 41 år og 
underviser til daglig i samfundsfag. 

Indstillet af Århus-komiteen. 
 
 

 

 

Susanna Dyre-Greensite 
Susanna Dyre-Greensite født 1994, Østerbro. Medlem af 
Folkebevægelsen siden december 2015. Medlem af 
landsledelsen, ungdomsudvalget og internationalt udvalg siden 
2017. Siden jeg blev aktiv i Folkebevægelsen, har jeg arbejdet 
for at skabe opmærksomhed - især blandt unge - omkring de 
negative konsekvenser af Danmarks EU-medlemskab.  

Det er lykkedes os i det nyoprettede ungdomsudvalg at skabe 
et solidt og voksende netværk af unge, som vil deltage i kampen 
for et Daxit. Flere af alle aldre skal med i den tværpolitiske kamp 
mod EU og for mere bæredygtige, demokratiske og solidariske 
former for internationalt samarbejde. Jeg skriver i øjeblikket 
scient.pol speciale om Nordisk Integration, og ved siden af mine 
studier arbejder jeg med markedsføring og kommunikation. 
Medlem af Enhedslisten. 

Indstillet af Folkebevægelsen mod EU på Østerbro. 
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Niels Eriksen 

Født 1968, Valby. Medlem af Enhedslisten. Gymnasielærer. Har 
tidligere været ansat af Folkebevægelsen i Bruxelles og på 
sekretariatet i København. Nuværende medlem af 
landsledelsen og forretningsudvalget.  

Indstillet af Valby og Sydvestkomiteerne. 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Roy Frederiksen 

Kære Landsmøde. Jeg stiller mig til rådighed som medlem af 
landsleden.Du skal stemme på mig, for et bredt forankret 
Folkebevægelsen mod EU. Jeg er en passioneret, engageret og 
energisk modstander af den centraliserende europæiske 
supermagt, EU. Som medlem af landsledelsen ønsker jeg, at 
bidrage med politiske og organisatoriske erfaring i det 
kommende år.  

Jeg har en baggrund i landsledelsen af Landssammenslutningen 
af Handelsskoleelever, hovedbestyrelsen af Liberal Alliance og 
Liberal Alliances Ungdom, samt en baggrund som 
tillidsrepræsentant for de værnepligtige i Forsvaret. Til dagligt 
læser jeg Teknoantropologi i København, hvor jeg også er 
bosiddende. Jeg håber du vil give mig din tillid.   
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Jørgen Grøn 

Født 1948, Aars. Ingeniør og tidligere indkøbschef. Formand for 
SF-Nordjylland og tidligere byrådsmedlem i Hobro for SF. I 2017 
opstillet til regionsrådet i Nordjylland og byrådet i 
Vesthimmerland for SF. Har været lokalformand i Danmarks 
Naturfredningsforening. Kandidat for Folkebevægelsen ved EU-
parlamentsvalgene i 2009 og 2014. Sidder i den nuværende 
landledelse og er talsperson.  

Indstillet af Thy-Mors mod Unionen, Jammerbugt-komiteerne, 
Himmerlandskomiteen og Aalborg-Nørresundby komiteen. 

 

Eva Hallum 
 
Født 1947 i Esbjerg, uddannet tre sproglig korrespondent og 
socialrådgiver. Har gennem alle 40 år på arbejdsmarkedet haft 
tillidsposter i fagbevægelsen. Har i landsledelsen igennem 
mange år været ansvarlig for Det Faglige Nyhedsbrev, som nu 
kaldets Faglig EU Debat, vores gratis nyhedsavis til 
fagforeningerne. Har igennem mange år været en aktiv del af 
fagligt udvalg. 
 
Indstillet af Valby- og Sydvest-komiteerne. 
 
 
 

 

Hans Hansen 
 
Født 1957, Esbjerg. Uden for partierne. Faglærer. Har været 
aktiv i Folkebevægelsen i mange år. Nu skal der fuld gang i Daxit, 
så vi kan komme ud af EU. 
 
Indstillet af Esbjerg-komiteen og Fredericia-Vejle komiteen. 
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Kim Holm  
 
Født 1955, Uldum. Medlem af KPID. Smed. Tillidsmand og 
medlem af bestyrelsen i Metal Horsens. Trådte mine ”barnesko” 
mod EF i 1972 og har løbende vedligeholdt modstanden mod 
EU. Nuværende medlem af landsledelsen. Vil arbejde for at få 
bragt EU-modstanden ned på gulvet på arbejdspladserne.  
 
Indstillet af Amager mod Unionen, Fredericia-Vejle komiteen og 
KPID 
 
 
 

 

Jesper Morville 
 
Født 1954. Charlottenlund. Uden for partierne. Uddannet 
historiker. Var ansat i Folkebevægelsens sekretariat bl.a. som 
international sekretær i 10 år. Medlem af den nuværende 
landsledelse og af forretningsudvalget siden 2011. Formand for 
Foreningen Frit Norden; formand for Folkebevægelsens 
internationale udvalg.  
 
Medlem af Gladsaxe-Gentofte-Lyngby komiteen. 
 
 
 

 

Lars Østergaard Møller 
 
Født 1954. Gladsaxe. Uden for partierne. Socialpædagog. 
Medlem af Københavnsudvalget, landsledelsen, 
forretningsudvalget og Komiteudvalget. Jeg har altid arbejdet 
fagligt, og mit arbejde ligger i at få arbejdet i komiteerne gjort 
mere aktivt – og ellers få arbejdet i Folkebevægelsen gjort så 
aktivt som muligt.  
 
Indstillet af Amager mod Unionen. 
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Ole Nors Nielsen 
 
Født 1958, Aalborg. Kandidat til EU-parlamentet for 
Folkebevægelsen i 2009 og 2014. Næstformand i 3F Aalborgs 
Transportgruppe, siden 2005. Formand for SID Havn og 
Lagerarbejdernes Fagforening fra 1997 og 2005. Havnearbejder 
i Aalborg, 1980 – 1997. Medlem af 3F´s hovedbestyrelse siden 
2007. Medlem af Enhedslisten. Jeg har beskæftiget mig med 
EU’s arbejdsmarkedspolitik siden 1999, og var frontkæmper 
mod havnedirektiv 1 og 2.  
 
Indstillet af komiteerne i Aalborg-Nørresundby, Himmerland og 
Frederikshavn-Sæby. 
 

 
 

Niels Jørgen Bæk Paulsen 
 
Født 1992, Nybøl/Sønderjylland. Kontaktperson for 
Sønderjyllandskomiteen. Uddannet landmand 2011 fra Gråsten 
landbrugsskole og overbygning som Produktionsleder 2016 
samme sted. Mere end 10 års erhvervserfaring og er vokset op 
i erhvervet. Stifter af ROPA SYD i Sønderjylland, med i 
Komiteudvalget. Vil kæmpe for folkebevægelsens tværpolitiske 
identitet. Medlem af KP. 
 
Indstillet af Sønderjyllandskomiteen 

 

Luise Hemmer Pihl 
 
Født 1940, forlægger, cand. mag. Redaktør af New European. 
Tidligere medarbejder ved Notat, EUObserver.com, 
EUobserver.DK, Samtid og Frit Norden. I styrelsen for TEAM. 
Medlem af styrelsen for EU-modstand fra Midten og ikke 
medlem af noget parti. 
 
Indstillet af Djurslandskomiteen. 
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Carsten Rasmussen 
 
Født 1983, Bogense. Medlem af folkebevægelsens landsledelse, 
Medlem Enhedslisten. Medlem 3F. Lagerarbejder. tidl. 
tillidsrepræsentant på en plast fabrik. Har i de forgangene 2 år 
siddet i komiteudvalget, det sidste år som formand. På Fyn er 
jeg sekretær og kontaktperson mellem de lokale komiteer. 

Indstillet af de fynske komiteer 

 

 

 

Kjeld Richter-Mikkelsen 
 
Født 1948, Nørresundby. Medlem af KPID. Blev folkepensionist 
i november 2013 efter at have arbejdet i godt 32 år i SID og 3F. 
Aktiv i 3Fs seniorarbejde. Dels i den lokale klub og dels i 
landsorganisationen, hvor jeg er næstformand i landsklubben. 
Bestyrelsesmedlem i Carl Scharnbergs Uofficielle Fond. Aktivist 
i Aalborg/Nørresundby Komiteen. Har været medlem af 
Folkebevægelsens landsledelse (tidligere forretningsudvalg) 
siden 1991. Økonomiansvarlig og medlem af 
forretningsudvalget.  
 
Indstillet af Aalborg-Nørresundby, Jammerbugt-komiteerne og 
KPID. 
 

 

Johanne L. Rindsig 
 
Født 1985, sognepræst. Er fra Sønderjylland, men bor i 
København. Nuværende medlem af internationalt udvalg, 
landsledelsen og forretningsudvalget. Jeg er medlem af 
Retsforbundet og tidligere medlem af partiets landsledelse..  
 
Indstillet af Folkebevægelsen på Christianshavn og i Indre By, 
komiteerne på Nørrebro og i Nordvest og Retsforbundet. 
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Sven Skovmand 
 
Født 1936. Stenvad, Ørum Djurs. Forfatter. Medlem af Det 
radikale Venstres hovedbestyrelse. Fra 1968-73 medlem af 
Folketinget. Fra 1979-84 medlem af EU-parlamentet for 
Folkebevægelsen. Medlem af forretningsudvalget 1972-79 og 
1984-91 og nuværende medlem af LL siden 1995.  
 
Indstillet af Djurslandskomiteerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thorkil Sohn 
 
Født 1950. Husby v/ Ulfborg. Medlem af Retsforbundet. Cand. 
jur. Tidl. efterskoleforstander på Husby Efterskole (grundtvigsk). 
Nuværende medlem af landsledelsen. Kandidat på 
Folkebevægelsens liste flere gange.  
 
Jeg vil arbejde for at styrke Folkebevægelsens tværpolitiske 
grundlag og for yderligere at fremhæve, at Folkebevægelsen 
står for den konsekvente EU-modstand og dermed også for det 
konsekvente forsvar for Danmarks selvstændighed og vort 
folkestyre. Vi kæmper nemlig sammen for at blive herre i eget 
hus, så vore vidt forskellige anskuelser igen kan brydes med 
hinanden på en måde, der har fuld mening, betydning og 
konsekvens.  
 
Indstillet af Midt – og Vestjyder mod Unionen og Retsforbundet. 
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Åge Staun  
 
Født 1947, Skive. Uden for partierne. Nuværende medlem af 
landsledelsen. Medejer af virksomheden JHC-Management 
siden 2001. Tidligere administrerende direktør i foreningen 
Landsforeningen Den lokale Andel, nuværende direktør for det 
engelske selskab A-One’s afdeling i Danmark.  
 
Indstillet af Midt- og Vestjyder mod Unionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Karina Rohr Sørensen  
 
Født 1975. Er fra Esbjerg, men bor i København. Aktiv i Brønshøj-
Husum komiteen. Medlem af Kommunistisk Parti. Er 
socialrådgiver, og souschef ved Døgnvagten, Københavns 
Kommune. Har været aktiv i Folkebevægelsen mod EU siden 
1992, og med i ledelsesarbejdet siden 1996.  
 
Indstillet af Brønshøj-Husum-komiteen. 
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Jean Thierry  
 
Medlem af Nordvest Komiteen. Økonom, cand.polit., 
underviser, bestyrelsesmedlem i kooperative selskaber. 
Medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse, suppleant til 
Københavns Borgerrepræsentation. EU-parlamentskandidat for 
Folkebevægelsen 1994, 1999 og 2014.  
 
Vi står i en fantastisk god situation efter NEJ’et 3. dec. 2015, og 
med en ud af EU-folkeafstemning i UK 23. juni 2016. Vi skal 
sætte udmeldelsen af EU på dagsordenen set i lyset af EU’s 
uretfærdige politik over for fattige mennesker og fattige lande i 
og uden for EU, og set i lyset af de meget bedre muligheder for 
internationalt samarbejde udenfor EU. Da vi kun stiller op til EU-
parlamentsvalget, skal vi føre EU-parlamentsvalgkamp i alle 
vores kampagner for at sikre, at vi samler alle de stemmer, vi 
fortjener.  
 
Indstillet af Nordvest-komiteen og Nørrebro-komiteen. 
 
 
 

 

Kit Aastrup  
 
Født 1951 og bosiddende i Aarhus. Mangeårigt medlem af 
Folkebevægelsen mod EU og tidligere medlem af landsledelsen. 
Har også for en del år siden været opstillet til EU parlamentet to 
gange. Nu er jeg en glad og aktiv folkepensionist med mange 
interesser. Har tidligere arbejdet som socialrådgiver i bl.a. 
fagbevægelsen. Er medlem af Enhedslisten, men er utilfreds 
med beslutningen om at EL opstiller selvstændigt til næste 
parlamentsvalg.  
 
Indstillet af Århus-komiteen. 
 
 
 
 
 
 

 


