Folkebevægelsen mod EU
Kandidater til EU-Parlamentsvalget 2019
Erik Bach
født 1959, Vejby
Togfører, medlem af landsledelsen for Folkebevægelsen mod
EU

Beskrivelse og motivation for at stille op
Danmark har brug for EU-modstanden. Vi skal vinde magten
tilbage for igen selv at kunne forme vores egen fremtid. Og
derfor skal vi gøre som briterne: Melde os ud.
Som det er nu, bestemmer EU, at den offentlige sektor skal
markedsgøres. Den demokratiske kontrol og servicen forringes.
De ansattes løn- og arbejdsvilkår forværres. Se f.eks. Posten
eller min egen branche, jernbanen.
EU centraliserer den økonomiske styring med finanspagt og
budgetstramninger, som rammer den kommunale service via
budgetloven. Ligeledes står EU bag forringelserne af efterløn
og folkepension. Vores velfærdssystem undergraves
systematisk
af EU. På arbejdsmarkedet svækkes
lønmodtagerne via arbejdskraftens frie bevægelighed. Den frie
kapitalbevægelse i EU undergraver den nationale finans- og
bankkontrol og giver suspekte kriminelle frit spil.
Kun ved at forlade EU kan vi vinde vores folkestyre tilbage. Vi
skal være i EU-parlamentet, ikke som et mål i sig selv, men som
et middel, som en talerstol i den nationale debat. For at vinde
magten tilbage. For at melde os ud.

Mærkesager
Stop EU's økonomiske diktater
Stop EU's tvangsliberalisering af den offentlige sektor
Bevar den danske arbejdsmarkedsmodel
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Lave K. Broch
født 1972.
Konsulent, nuværende 1. suppleant for Liste N,
bestyrelsesmedlem i FN-forbundet og formand for FNforbundets freds- og konfliktløsningsudvalg. Medstifter af
Radikalt EU-kritisk Netværk og EU-modstand fra midten.
Uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet, og
officer af reserven i Beredskabsstyrelsen. Kommer fra en
dansk-norsk familie, og er født i Malmø.

Begrundelse og motivation for at stille op
EU-parlamentsvalget 2019 bliver nok det vigtigste EUparlamentsvalg nogensinde. Storbritannien træder ud af EU
kort tid før valget og samtidigt oplever vi, at EU tager
tigerspring i retning af mere union. Det gælder ikke mindst
inden for det militære område og bankunionen.
Jeg vil gøre alt jeg kan for, at Folkebevægelsen mod EU står
stærkt i denne vigtige tid. Mit mål er, at Danmark frigør sig fra
EU, genindtræder i EFTA og tager initiativ til en styrkelse af det
nordiske samarbejde. Jeg har støttet Folkebevægelsen mod EU
siden jeg var teenager, og blev første gang indvalgt i
FU/Landsledelsen i 1992.

Mærkesager
Demokrati
Miljø
Fred
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Jesper Bræmer
født 1989, Randers
Finansøkonom og shippinguddannelse, shippingmand, 1.
suppleant til Folketinget for Liberal Alliance.
Medlem af Liberal Alliance fra 2012-2017, nuværende partiløs.
Har været aktiv i politik siden 2012, hvor jeg var spidskandidat
til Kommunalvalget. Startede mine unge år som iværksætter
med flere virksomheder bag mig.

Begrundelse og motivation for at stille op
Jeg har det med EU som jeg har det med fagforeninger; en
gang kæmpede man et vigtigt ærinde, men undervejs tabte
man sig selv og sin sjæl. Tiden er inde til at danskerne tager til
genmæle over for de udemokratiske processer, der begrænser
den frihed vi er begyndt at miste som samfund – og som
individer.
Jeg tror ikke på teten om, at et stort flertal blandt den danske
befolkning, ønsker den decentraliseret magtstyring som EU vil
trykke over os – alt imens vores egne politikere blåøjet ser til.
Derfor har jeg valgt at stille mit kandidatur til rådighed; for
frihed, et stærkere Danmark og et mindre indflydelsesrigt EU.

Mærkesager
Frihed, demokrati, velstand.
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Susanna Dyre-Greensite
født 1994, bor på Østerbro.
Arbejder med markedsføring og kommunikation og skriver
speciale i Statskundskab på KU. Landsledelsen, Internationalt
Udvalg, Ungdomsudvalget.

Beskrivelse og motivation for at stille op
En repræsentant fra FN’s klimapanel udtalte for nylig, at ”de
næste få år nok er de vigtigste i menneskets historie”. I
Danmark bør vi ikke acceptere, at rammerne for vores
klimapolitik sættes af en institution, nemlig EU, der lytter mere
til lobbyister end til bekymrede borgere. Jeg stiller op for at
sprede viden om, at vi bedst tager ansvar for vores miljø, og
dermed vores fremtid, ved at stå uden for EU.
Vores fremtid sikres nemlig bedst gennem demokrati. En
anden grund til jeg stiller op er, at jeg vil bruge valgkampen
som en mulighed for at diskutere EU’s demokratiske underskud
og det faktum, at det ikke kan løses indefra.
Jeg vil bidrage til valgkampen med et ungt perspektiv, en
masse EU-viden og endnu mere gåpåmod.
Gennem valgkampen vil jeg kæmpe for Daxit for at støtte grøn
omstilling, et demokratisk Danmark og en venligere verden.

Mærkesager
Miljø
Demokrati
Menneskerettigheder
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Pernille Grumme,
født 1946,
Skuespiller, instruktør, forfatter, debattør, formand for
Kunstnere for Fred.

Beskrivelse og motivation for at stille op
Jeg ar været aktiv fra teenageårene i kampagnen mod
atomvåben, mod Vietnamkrigen, Verdensbanken, Barsebäck,
EF/EU, NATO, social ulighed, for ligestilling m.m.
EU blev solgt som fredens projekt. Det var løgn! Det er magtens
projekt! NATO og EU’s hovedkvarterer ligger meget bekvemt
dør om dør i Bruxelles. Den enorme militære oprustning med
droner og krigsrobotter gør verden mere usikker. Denne
oprustning kan nemt risikere at udløse en totalt
tilintetgørende, tredje verdenskrig.
De kontrollerede medier går magtens og krigsindustriens
ærinde. EU bakker op om våbenindustrien. De mange ulovlige
krige handler om at kontrollere verdens energiressourcer. EU
er en del af dette krigsapparat. Krigene skaber millioner af
flygtninge, der søger mod Europa. Det er uholdbart.
Man påstår, denne enorme oprustning er nødvendig for at
imødegå de endeløse trusler.
Men hvem er egentlig den fjende, der der truer EU? Vi må
kræve uvildige undersøgelser af disse påstande, og fastholde
vores forsvarsforbehold om et dansk nej til EU-militæret. For
Uden Sandhed får vi ingen Ingen Fred.

Mærkesager
Fred
EU´s militære udvikling
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(Foto kommer snart)

Hassan Ibrahim
(Tekst kommer snart)

6

Jørgen Grøn
født 1948, Aars
Ingeniør og pensioneret indkøbschef, medlem af SF siden 1976,
formand for SF-Nordjylland og tidligere byrådsmedlem i Hobro,
har været lokalformand i Danmarks Naturfredningsforening,
medlem af landledelse og talsperson for Folkebevægelsen mod
EU samt kandidat for Liste N i 2009 og 2014.

Beskrivelse og motivation for at stille op
Jeg genopstiller til EU-Parlamentsvalget, fordi jeg er blevet
kraftigt opfordret til det, og fordi det er vigtigt, at
kandidatlisten har en bred politisk repræsentation.

Mærkesager
Demokrati
Ud af EU
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Christian Juhl
født 1953.
Specialarbejder, tidl. formand for 3F i Silkeborg, medlem af
Folketinget for Enhedslisten

Beskrivelse og motivation for at stille op
Jeg er varm tilhænger af internationalt samarbejde - men
modstander af EU, fordi:
EU's indre marked er årsagen til store problemer med social
dumping.
EU's økonomiske diktater tager fortrinsvis hensyn til banker og
multinationale selskaber.
EU fungerer ikke solidarisk, når et medlemsland er i økonomisk
krise – tværtimod. Tænk på Grækenland.
EU evner ikke at løse de væsentligste problemer på en human
måde – tænk på flygtningene i Middelhavet.
EU er skabt til at prioritere økonomisk vækst, fremfor miljø og
menneskerettigheder.
EU's traktater forhindrer en mulig løsning på de mange
problemer der skriger på at blive løst.
EU evner ikke at opstille et effektivt værn mod skattely og
hvidvask.
Derfor vil jeg bidrage til at styrke EU-modstanden i og uden for
EU-parlamentet. Derfor vil jeg arbejde for en afstemning om
dansk medlemskab af EU

Mærkesager
Jeg vil svække EU's indre marked – og styrker europæiske
arbejderes ret til et ordentligt liv uden social dumping.
Jeg vil bekæmpe alle initiativer for at militarisere EU.
Jeg vil bekæmpe svindel og misbrug med EU-midler og styrke
indsatsen mod skattely og hvidvask.
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Rina Ronja Kari
født 1985, Amager.
Uddannet cand.soc. i Virksomhedsledelse og har tidligere
arbejdet i en faglig organisation.

Beskrivelse og motivation for at stille op
Jeg har siddet i EU-parlamentet siden februar 2014, da jeg
overtog pladsen efter Søren Søndergaard og blev genvalgt ved
sidste parlamentsvalg. Når jeg har valgt at stiller mig til
rådighed igen, så skyldes det først og fremmest, at vi i sandhed
står i en opbrudstid, hvor hele fundamentet for EU bliver
udfordret, og mulighederne for at vælge en helt ny vej – uden
for EU – har fået nye perspektiver. Når først briterne er
kommet ud af EU, så giver det også andre muligheder for os i
Danmark, og hvis jeg kan være med til at nå vores fælles mål,
så tager jeg gerne en tørn mere i EU-parlamentet.
Jeg har aldrig betragtet EU-parlamentet som et selvstændigt
mål, men derimod som et redskab for at nå målet om en dansk
udtræde. I mellemtiden arbejder jeg benhårdt på at tage
magten tilbage fra EU, og ikke mindst på at bruge pladsen i
parlamentet som et talerør, som kan give opmærksomhed og
debat om EU og alle de ulykker, som kommer derfra.
Jeg vil også i den kommende tid prioritere de emner, som kan
være med til at vise borgerne hvor enormt meget EU
bestemmer, og hvor langt væk systemet er fra borgerne og
deres ønsker, det gælder f.eks. arbejdsmarkedet,
forbrugerbeskyttelse og den økonomiske politik, men så
sandelig også det overordnede demokratiske underskud, som
undergraver Folkestyret løbende. Det er vigtige budskaber,
som vi skal helt ud over rampen med.

Mærkesager
Demokrati
Arbejdsmarked
Social dumping
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Mette Langdal
født i 1958 i Vendsyssel (Sæby), og bor nu i Vojens.
Jeg har i over 40 år været medlem af Retsforbundet, hvor jeg
tidligere både har siddet i landsledelsen og i en kort overgang
også var landsformand. Jeg har gennem årene stillet op til både
folketings- og kommunalvalg. Jeg er medlem af Nødvendigt
Forum. Jeg sidder i bestyrelsen for Rødding Højskole

Motivation og begrundelse for at stille op
Det er tredje gang, jeg stiller op for Folkebevægelsen, og man
siger jo, at "tredje gang er lykkens gang", så... Nej, spøg til side
- jeg mener, at det er vigtigt, at Folkebevægelsens kandidatliste
afspejler bevægelsens politiske bredde, og derfor stiller jeg nu
op for tredje gang.
Jeg har været EF/EU-modstander siden Danmark blev medlem
af EF, og efter som tingene kun har udviklet sig til det værre, er
min kamp mod EU blevet mere aktiv de seneste 10 år. Jeg vil
gøre mit yderste for at forsøge at komme igennem med
budskabet om, at det er varm luft, når stort set alle
tilhængerne er blevet EU-skeptikere, som vil have EU ”rullet
tilbage”.

Mærkesager
Alternativer til EU
EU's demokratiske underskud
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Ole Nors Nielsen
født 1958, Aalborg
Næstformand i 3F Aalborgs Transportgruppe, medlem af 3F´s
hovedbestyrelse, tidligere formand for SID Havn og
Lagerarbejdernes Fagforening og tidligere havnearbejder i
Aalborg, medlem af landsledelsen og kandidat til EUparlamentet for Folkebevægelsen i 2009 og 2014. Medlem af
Enhedslisten.

Beskrivelse og motivation for at stille op
Jeg har beskæftiget mig med EU’s arbejdsmarkedspolitik siden
1999, og var frontkæmper mod havnedirektiv 1 og 2.
Jeg stiller op for at synliggøre EU´s voldsomme asociale
indblanding i vores arbejdsmarkedspolitik, som betyder at
fagbevægelsen bruger enorme resurser på at bekæmpe social
dumping.
Mit eget fagforbund 3F har som det eneste forbund, erkendt at
EU har alt for stor negativ indflydelse på vores
arbejdsmarkedspolitik (den danske model). Vi skal kræve
indflydelse, stop for EU´s underminering af vores
arbejdsmarked og at EU skal respektere Danmarks
arbejdsmarkedsmodel.
3F har derfor oprettet et kontor i Bruxelles for at lobbye og
forhindre at vores arbejdsmarked bliver udhulet af asocial
lovgivning. Kort og godt, så vil jeg arbejde for at endnu flere
bliver oplyst om EU´s negative indblanding i vores
arbejdsmarkedsmodel.
Det er vigtigt at endnu flere stemmer på et oplyst grundlag
som forhåbentlig kan danne grobund for at udtræde af EU.

Mærkesager
Arbejdsmarked
Social dumping
Den danske model
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Niels Jørgen Bæk Paulsen
født 1992, fra Nybøl Sønderjylland.
Primær beskæftigelse inden for landbrug, uddannet landmand
og produktionsleder, og har en HF-eksamen.

Beskrivelse og motivation for at stille op
Har været medlem af Folkebevægelsen mod EU siden jeg var
14 år og været politisk aktiv siden jeg var 16 år, så selv om jeg
er ung, har jeg en del erfaring inden for det politiske
arbejde. Det er en vigtig del af min identitet at følge
samfundsudviklingen og forsøge at ændre denne, hvor jeg kan.
Jeg ser det som min demokratiske pligt.
Folkebevægelsen mod EU er den første politiske organisation
jeg meldte mig ind i. EU-modstanden er for mig en af de
vigtigste kampe for det danske folks selvbestemmelse.
Folkebevægelsen er så og sige mit hjertebarn. Jeg brænder for
styrke den tværpolitiske EU-modstand og oplyse om vores
problemer med EU-medlemskabet alle de steder hvor jeg har
mulighed for det. Med dette udgangspunkt vælger jeg at stille
op som kandidat, og jeg vil kunne bidrage med et ungt pust i
bevægelsen, og vil kæmpe alt jeg kan for min og vores
folkebevægelse. En skønne dag når vi vores mål. Danmark ud
af EU.
Det der motiverer mig for at stille op er helt klart min politiske
holdning, og at se på dem af jer, der har kæmpet for denne sag
i årevis og ikke har givet op, men stadig tror på folkestyret og
Danmarks selvbestemmelse.

Mærkesager
Generelt synes jeg man skal se på samfundet i en helhed og
EU’s påvirkning er massiv. Derfor er det så vigtigt, at vi kommer
ud af EU. Men skal jeg pege på tre sager, som synes er særlige
vigtige, for mig er det:
Folkestyret
Landbruget
EU-militarisering
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Carsten Rasmussen
født 1983, Bogense
Lagerarbejder, tidl. tillidsrepræsentant på en plastfabrik,
medlem af Folkebevægelsens landsledelse og formand for
komitéudvalget, sekretær og kontaktperson mellem de Fynske
komitéer, medlem af Enhedslisten.

Beskrivelse og motivation for at stille op
EU modstanden er først og fremmest et spørgsmål om den
demokratiske beslutningsproces. Jeg ønsker det skal være det
danske folk, der vælger hvilken politik der skal føres i Danmark.
Dette kræver at Danmark træder ud af EU, så vores folketing
frit kan ændre lovene.
EU er også en ved at undergrave hele det danske
arbejdsmarked, massiv social dumping er blevet hverdag på
arbejdspladserne., dette kan kun løses ved at træde ud af det
indre marked, al forsøg med en social søjle og protokol løser
ikke de grundlæggende problemer.
Man kan mærke Fyn, at der er sket en opblomstring af EUmodstanden. Vi er begyndt at dække de debatter og
arrangementer, som der er på Fyn – og også arrangere ting
selv. I mit hverv som fynsk kontaktperson og sekretær har jeg
gennem flere år set en positiv udvikling. Det er vigtigt, at
Folkebevægelsens kandidater dækker hele landet, så vi kan
videreføre den positive udvikling på Fyn og omsætte det til et
godt valg for Folkebevægelsen mod EU den 26. maj 2019.

Mærkesager
Demokrati
arbejdsmarked
Social dumping
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Thorkil Sohn
født 1950
Bosat i Ringkøbing, selvstændig rådgiver, medlem
Retsforbundet.

af

Beskrivelse og motivation for at stille op
Jeg har været efterskoleforstander i 30 år på Husby Efterskole
(grundtvig-koldsk) og er nu pensioneret; men arbejder stadig i
mit eget firma med rådgivning mv. for mindre
erhvervsvirksomheder.
Desuden
har
jeg
siddet
i
menighedsrådet i Husby i 32 år og i bestyrelsen for Grundtvigsk
Forum (den grundtvigske landsorganisation/Vartov) og en
masse andre bestyrelser for snart sagt alt mellem himmel og
jord.
Jeg er medlem af Retsforbundet og er partiets landskasserer,
ligesom jeg i en længere periode har været og fortsat er
medlem af Folkebevægelsens landsledelse og har været
kandidat til EU-parlamentet flere gange.
Jeg stiller op til Folkebevægelsens kandidatliste, da jeg er
bekymret for, at EU-medlemsskabet er til fare for Danmarks
selvstændighed og vort folkestyre. Og da jeg ikke tror på
muligheden for at "rulle EU-unionen tilbage" til
et frihandelssamarbejde (som jeg er tilhænger af); mener jeg,
at der ikke er andre udveje, end at vi melder os ud af EU. Indtil
dette kan ske, bør Folkebevægelsen være repræsenteret i EUparlamentet for - om muligt - at hindre yderligere afgivelse af
frihed og selvstændighed, for at holde skarpt øje med, hvad
der foregår samt for at sikre, at medierne vil høre på os.
Jeg arbejder desuden meget for at Folkebevægelsen mod EU
styrker sin tværpolitiske profil, da den sag, som vi arbejder for,
er højt hævet over døgnets (parti)politik og derfor ikke skal
spændes for bestemte interessers eller meningers vogn.

Mærkesager
Folkestyre. Folkebevægelsen mod EU´s rolle som vagthund og
synliggørelse af EU-modstanden. Den tværpolitiske EUmodstand.
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Åge Staun
født 1947, Skive
Direktør for det irsk/engelske selskab A-One/Devenish’s danske
afdeling, medejer af rådgivningsfirmaet JHC Management og
ejer af firmaet Staun Consult, stor erfaring med ledende
stillinger og bestyrelsesarbejde i grovvarebranchen og den
kemiske
industri,
medlem
af
landsledelsen
og
erhvervsudvalget.

Beskrivelse og motivation for at stille op
EU er et dyrt bekendtskab for demokratiet og økonomien.
Danmark kan sagtens klare sig uden for EU og sammen med
briterne, og de nordiske lande vil vi stå stærkt. EU har lige så
meget brug for os, som vælger at stå udenfor, som omvendt. Vi
skal have godt naboskab og global samhandel, hvor det handler
om gode relationer og gensidig forståelse for de enkelte landes
suverænitet på alle områder.
Jeg ser EU´s detailstyring som en hæmsko, og ikke noget der
fremmer hverken den gobale handel eller demokratiet.

Mærkesager
Demokrati og suverænitet
Kontrol over nationaløkonomi og retfærdig fordeling
Global handel
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Karina Rohr Sørensen
(Tekst kommer snart)
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Jean Thierry
født 1973, Bispebjerg
Cand.polit., underviser, formand for en stor almen
boligafdeling, bestyrelsesmedlem i kooperative virksomheder,
aktiv i Nordvest/Nørrebro komiteerne, medlem af Enhedslisten
– De rød-grønne.

Beskrivelse og motivation for at stille op
Verden er meget større end EU. 93 % af verdens befolkning
lever uden for EU og når UK kommer ud af EU er det 94 %.
Alternativet til EU er demokrati og internationalt samarbejde.
Det samarbejde eksisterer allerede i virkeligheden i form af
Europarådet, osce, Nordisk Råd, FN med ECE, UNESCO, UNHCR,
UNEP, UNICEF, ILO osv. Jeg synes at det er fantastisk, at
komme rundt og fortælle folk om det. I modsætning til EU, så
forhindrer internationalt samarbejde ikke, at hvert land
demokratisk bestemmer sin egen samfundsmodel og sin egen
politik.
I Danmark er vi stolte af den universelle velfærdsmodel, gratis
uddannelse til selvstændig tænkning, vedvarende energi, det
kommunale selvstyre, almene boliger og andre demokratiske
virksomheder. Den samfundsmodel og udviklingen af den er
under pres fra EU-harmonisering, privatiseringskrav og
budgetlov, samtidig med at vi ikke har en selvstændig stemme i
verden, men er en del af et EU, der plyndrer løs i Afrika og
andre steder. Derfor må vi ud af EU og bestemme selv igen.
Det starter med et kryds på N.

Mærkesager
Klima/miljø
Internationalt samarbejde
Fælleseje og demokrati.
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Hedvig Vestergaard
født 1949, Helsingør
Økonom, ordfører for Radikalt EU-kritisk Netværk, tidligere
folketingskandidat for Radikale Venstre mv.

Beskrivelse og motivation for at stille op
Jeg brænder for folkestyret og retten til selvbestemmelse.
Arbejder for direkte demokrati i praksis og internationalt
samarbejde, og for at Danmark skal træde ud af EU.
Partipolitisk hører jeg hjemme i Radikale Venstre. Jeg mener
EU er til skade for folkestyret, miljøet, velfærden og Danmarks
internationale relationer, og derfor støtter jeg den
tværpolitiske EU-modstand gennem Folkebevægelsen mod EU.
Jeg voksede op på en gård ved Kolding Fjord. Student fra
Kolding Gymnasium, økonom fra Aarhus Universitet. Jeg har
arbejdet i Statens Byggeforskningsinstitut 1975 - 2014. I dag er
jeg pensionist, medlem af bestyrelsen for Agenda21 Helsingør
og formand for Det grønne Udvalg i Ejerlauget Romerhusene.
Siden 2015 er jeg sammen med Sven Skovmand ordfører for
Radikalt EU-kritisk netværk (www.radikaleukritik.dk).
Jeg har været aktiv i Det radikale Venstre og Folkebevægelsen
mod EU i mere end 20 år. Stiftede sammen med bl.a. Lave K.
Broch og Sven Skovmand i 1997 Radikalt EU-kritisk Netværk og
var kandidat ved folketingsvalget i 1998 i SvendborgLangelandskredsen. I 1998 udgav jeg sammen med Jørgen
Raffnsøe bogen ”18. maj 1993 – et politisk bedrag?” der
handler om forløbet fra nejet til Maastricht i 1992 til jaet til
Maastricht + Edinburgh i 1993.

Mærkesager
Fred
Demokrati
Respekt for livet
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