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CARSTEN RASMUSSEN 

Lagerarbejder 

Bogense 

Født 1983 

 

Jeg medlem af Folkebevægelsen mod EU’s landsledelse og forretningsud-

valg, og var kandidat ved EU-Parlamentsvalget 2019. 

 

Jeg har i de forgangene tre år siddet i komitéudvalget, de sidste to år som 

formand.   

På Fyn er jeg sekretær og kontaktperson mellem de lokale komitéer. 

 

Jeg er lagerarbejder, medlem af 3F og udenfor partierne. 

 

Indstillet af de fynske komitéer. 
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DITTE STAUN 

Selvstændig og cand.scient.pol.  

Skive 

Født 1976 

 

Jeg er direktør og medejer af en lille rådgivningsvirksomhed inden for landdis-

triktsudvikling og fundraising. Jeg tog orlov fra april 2018 til sommeren 2019 

for at være politisk rådgiver og sekretariatsleder for Rina Ronja Kari. 

 

I perioden 2010-2018 var jeg medlem af Skive Byråd valgt for Radikale Vens-

tre. Jeg var medlem af Økonomiudvalget i begge valgperioder, var med i for-

handlingsgruppen ved budgetforhandlinger, ligesom jeg var udvalgsformand 

for først Erihverv, Turisme, Klima og Energi, derefter for Kultur og Fritid. 

 

Jeg er uddannet cand.scient., har to bestyrelsesuddannelser og er eksamineret projektleder. 

Jeg har tidligere været nummer to på Liste N, talsperson og ledelsesmedlem, ligesom jeg har arbejdet i EU-

Parlamentet. 

 

Jeg tror på, at vi kan sammen kan gøre Folkebevægelsen mod EU til en stærk stemme - igen. Det kræver sam-

menhold, nytænkning og en tværpolitisk tilgang. Og det kræver en ledelse, som finder modet, arbejder på 

helt nye måder og samarbejder tæt med lokalkomitéerne. Det kræver også, at vi vurderer realistisk, hvor me-

get arbejde, vi kan lægge frivilligt. 

 

Jeg har personligt ressourcer til at arbejde i landsledelsen, men ikke til tillidsposter som talsperson, formands-

skab og Forretningsudvalg.  



Landsmøde 2019 
OPSTILLING TIL LANDSLEDELSEN 

4 

 

EVA HALLUM 

Folkepensionist, tidl. socialrådgiver 

Valby 

Født 1947 

 

Jeg er født i Esbjerg og uddannet tresproglig korrespondent og socialråd-

giver. Jeg har igennem alle mine 40 år på arbejdsmarkedet haft tillidspos-

ter i fagbevægelsen. 

 

Jeg har i Landsledelsen igennem mange år været ansvarlig for Det Faglige 

Nyhedsbrev, som nu kaldes Faglig EU Debat, der er vores gratis nyheds-

avis til fagforeningerne. 

 

Dertil har jeg igennem mange år været en aktiv del af fagligt udvalg. 

 

Indstillet af Valby- og Sydvestkomitéerne. 
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FRANZ KREJBJERG 

Vicevært 

Århus 

Født 1967 

 

Aktiv i EU-modstanden siden folkeafstemningen om EF-Pakken i 1986. De 

fleste år med base i Århus, og en periode omkring Amsterdam-traktaten og 

euroafstemningen aktiv i Vesterbrokomiteen, København. 

 

Jeg har ca. 30 års erfaring som oplægsholder for Folkebevægelsen mod EU, 

og med alle mulige andre typer af formidling, i de senere år også med video 

og med sociale medier og hjemmesider. 

 

 

Jeg har deltaget nogenlunde konstant i kampagneudvalget i de sidste omtrent 15 år, herunder har jeg været 

med til at redigere vores tema på hjemmesiden om EU-militær. 

 

Det er klart, at vi må tage bestik af den nye situation, og organisationen må genopbygge sig på egne frivillige 

kræfter. Landsledelsen kommer fremover, sammen med komiteerne, til at stå for flere opgaver. Der er derfor 

brug for alle, der kan og vil bidrage. 

 

Jeg er sikker på, at EU-modstanden vil overkomme de nuværende vanskeligheder og tilbageslag. Der findes 

en vej ud af EU, den går via en styrket Folkebevægelse, der bygger på traditionen med brede alliancer og vo-

res tværpolitiske fundament, men også udvikling af nye typer af formidling, støtte til ungdomsarbejdet, og 

nye medlemmer og meget mere. 

 

Ved at vi både forbinder EU-modstanden med de aktuelle politiske spørgsmål og formidler kritik af EU top-

pens nyeste unionstiltag, kan vi styrke og udvikle os som en aktiv og levende bevægelse. 

 

Til spørgsmålet om en fremtidig opstilling til EU-Parlamentet så afviser jeg det ikke, men hvornår det bør ske, 

og hvornår arbejdet med at samle underskrifter konkret må gå i gang, må vurderes senere. 

 

Medlem af Arbejderpartiet Kommunisterne (APK).  
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JEAN THEIRRY 

Økonom, cand.polit., underviser  

København NV 

Født 1973 

 

Økonom, cand.polit., underviser og bestyrelsesmedlem i kooperative selska-

ber. Jeg er medlem af Enhedslisten og suppleant til Københavns Borgerrepræ-

sentation. Dertil har jeg været EU-Parlamentskandidat for Folkebevægelsen 

mod EU i 1994, 1999, 2014 og 2019. 

 

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 udenfor EU, og set i ly-

set af de meget bedre muligheder for internationalt samarbejde udenfor EU. 

 

Jeg er medlem af Nordvest-komitéen. 

 

Indstillet af Nordvestkomitéen og Nørrebrokomitéen. 
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JESPER MORVILLE 

Historiker 

Charlottenlund 

Føde 1954 

 

Jeg har tidligere været ansat på Folkebevægelsen mod EU’s landssekre-

tariat, blandt andet som international sekretær i 10 år. Jeg er medlem af 

den nuværende landsledelse og af forretningsudvalget siden 2011. 

 

Jeg er formand for Foreningen Frit Norden og Folkebevægelsen mod EU’s 

internationale udvalg. 

Derudover er jeg uddannet historiker og ikke medlem af et politisk parti. 

 

Medlem af Gladsaxe-Gentofte-Lyngbykomitéen. 
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JOHANNE L. RINDSIG 

Sognepræst 

København 

Født 1985 

 

Jeg er fra Sønderjylland, men bor i København. Jeg er nuværende medlem 

af internationalt udvalg, landsledelsen og forretningsudvalget. 

Dertil er jeg medlem af Retsforbundet og tidligere medlem af partiets lands-

ledelse. 

 

Indstillet af Folkebevægelsen mod EU på Christianshavn og i Indre By, samt 

komitéerne på Nørrebro og i Nordvest og Retsforbundet. 
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KARINA ROHR SØRENSEN 

Socialrådgiver 

Brønshøj 

Født 1975 

 

Jeg er fra Brønshøj/Husum/Vanløse-komitéen, og sidder i den nuværende 

landsledelse og forretningsudvalg. 

 

Jeg stiller op for at være med til at få Folkebevægelsen mod EU godt igennem 

de udfordringer, vi står over for. De næste år bliver det afgørende, om vi får 

omstillet vores bevægelse, så vi er klar til de kommende kampe. Det handler 

om at få omorganiseret indsatsen, men også om at vi tager de rigtige beslutninger. 

 

For mig er det væsentligt, at vi holder fast i vores bredde (og gerne bliver endnu bredere), og i vores EU-mod-

stand, men at vi finder nye veje for hvordan vi arbejder med modstanden under de nye betingelser 

 

Partimæssigt hører jeg til i Kommunistisk Parti. 

 

Indstillet af Brønshøj-Husumkomitéen.  
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KATHRINE KLOK DUE 

Samfundsfagslærer 

Århus 

Født 1977 

 

Jeg har været aktiv EU-modstander siden 1997, og bor i Århus med min 

mand Jakob og vores tre børn. Jeg er 43 år og til daglig underviser jeg på 

læreruddannelsen i Århus. 

 

I Folkebevægelsen mod EU har jeg i en årrække arbejdet i kampagneud-

valget, et arbejde, som jeg forventer at fortsætte. 

 

Jeg vil gerne arbejde med, hvordan vi får mest mulig kampagne ud af vo-

res nu endnu færre midler. 

 

Indstillet af Århuskomitéen. 
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KIM W. BILFELDT 

Isoleringsarbejder 

Hundested 

Født 1958 

 

Jeg er formand for EU-udvalget i Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fag-

forening (BJMF), og bor i den økologiske Dyssekilde i Hundested.  

 

Siden jeg blev udlært, har jeg været fagligt og politisk aktiv. Jeg er god 

til at organisere, vedholdende i mit arbejde og elendig på en talerstol.  

 

Jeg vil arbejde for, at fagbevægelsen og dens medlemmer kommer tæt-

tere på Folkebevægelsen mod EU. Det er fagbevægelsens medlemmer, 

der skal sikre, at vi kan stemme os ud af EU.  

 

Jeg er medlem af Kommunistisk Parti i Danmark (KPID). 

 

Indstillet af BJMF’s EU-udvalg og Halsnæskomitéen. 
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KIT AASTRUP 

Folkepensionist, tidl. Socialrådgiver 

Århus 

Født 1951 

 

Jeg er mangeårigt medlem af Folkebevægelsen mod EU og tidligere med-

lem af landsledelsen. Har også for en del år siden været opstillet til EU-Par-

lamentet to gange.  

 

Nu er jeg en glad og aktiv folkepensionist med mange interesser. Jeg har 

tidligere arbejdet som socialrådgiver, blandt andet i fagbevægelsen. 

 

Jeg er medlem af Enhedslisten. 

  

Indstillet af Århuskomitéen. 
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KJELD RICHTER-MIKKELSEN 

Folkepensionist, tidl. fagforeningsmand 

Nørresundby 

født 1948 

 

Jeg blev folkepensionist i november 2013 efter at have arbejdet i godt 

32 år i SID og 3F. 

 

Jeg er formand for Landsklubben for 3F Seniorer og aktivist i Folkebe-

vægelsen mod EU i Aalborg/Nørresundby. Dertil er jeg bestyrelses-

medlem i Carl Scharnbergs Uofficielle Fond. 

 

Jeg har været medlem af Folkebevægelsen mod EU’s landsledelse 

(tidligere forretningsudvalg) siden 1991, og har været økonomiansvarlig siden 1992. 

 

Jeg er medlem af Kommunistisk Parti i Danmark (KPID). 

 

Indstillet af Aalborg- og Nørresundbykomitéen samt Jammerbugtkomitéen.  
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LARS ØSTERGAARD MØLLER 

Folkepensionist, tids. socialpædagog 

Gladsaxe 

Født 1954 

 

Jeg er medlem af Folkebevægelsen mod EU’s Landsledelse, Forret-

ningsudvalg, Københavnsudvalg og Komitéudvalg. 

 

Jeg har altid arbejdet fagligt, og mit arbejde ligger i at få arbejdet i komi-

téerne gjort mere aktivt, og ellers få arbejdet i Folkebevægelsen mod 

EU gjort så aktivt som muligt. 

 

Udenfor partierne. 

 

Indstillet af Amager mod Unionen. 
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LAVE K. BROCH 

Officer af reserven i Beredskabsstyrelsen , Cand.scient.pol. 

København, Indre By 

Født 1972 

 

Jeg har været mangeårigt medlem af Radikale Venstre, men jeg har meldt 

mig ud af partiet i år. Udmeldelsen skyldtes partiets konstante arbejde for at 

få afskaffet de danske undtagelser i EU. 

 

Jeg er medstifter og medlem af Radikalt EU-kritisk Netværk og EU-modstand 

fra Midten samt aktiv i FN-forbundet. 

 

Jeg mener, at der virkelig er brug for Folkebevægelsen mod EU. Det er derfor også min holdning, at vi skal 

genopstille til EU-Parlamentet. Men vi skal vente til, at Brexit er faldet på plads, før vi starter en underskrifts-

indsamling. 

 

Hvis jeg bliver valgt til landsledelsen, vil jeg aktivt arbejde for et dansk nej til indlemmelse i EU's miltære uni-

on og et dansk nej til indlemmelse i EU's bankunion, og jeg vil bidrage til arbejdet med alternativer til EU og 

hjælpe med kontakt til vores nordiske og internationale venner. 

 

Det kan være, at jeg flytter til Bornholm i det kommende år.  
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LUISE HEMMER PIHL 

Forelægger, cand.mag. 

Djursland 

Født 1940 

 

Jeg er redaktør af New European, og tidligere medarbejder ved No-

tat, EUObserver.com, EUobserver.dk, Samtid og Frit Norden. 

Dertil sidder jeg i styrelsen for TEAM. 

 

Jeg er medlem af styrelsen for EU-modstand fra Midten og ikke med-

lem af noget parti. 

 

Indstillet af Djurslandskomitéen.  
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METTE LANGDAHL 

Folkeskolelærer 

Sønderjylland 

Født 1958 

 

Jeg er mangeårigt medlem af Retsforbundet, hvor jeg også er tidligere har 

været landsformand. 

 

Dertil er jeg medlem af bestyrelsen for Rødding Højskole. 

 

Jeg har været EP-kandidat for Folkebevægelsen mod EU ved de seneste tre 

EU-parlamentsvalg. 

 

 

Indstillet af den Sønderjyske komité og Koldingkomiteén. 
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NIELS ERIKSEN 

Gymnasielærer 

Amager 

Født 1968 

 

Har tidligere været ansat af Folkebevægelsen mod EU i Bruxelles 

og på sekretariatet i København.  

 

Nuværende medlem af landsledelsen og forretningsudvalget. 

 

Indstillet af Valby- og Sydvestkomitéerne. 
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OLE NORS NIELSEN 

Næstformand i 3F Aalborgs Transportgruppe 

Aalborg 

Født 1958 

 

Kandidat til EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU i 2009, 2014 

og 2019. Jeg blev nummer to ved EU-Parlamentsvalget d. 26. maj 2019 

som faglig spidskandidat. 

 

Jeg har siden 2005 været næstformand i 3F Aalborgs Transportgruppe. 

Fra 1997 til 2005 var jeg formand for SID Havn og Lagerarbejdernes 

Fagforening. 

Fra 1980 til 1997 arbejdede jeg som havnearbejder i Aalborg. 

Siden 2007 har jeg været medlem af 3F´s hovedbestyrelse. 

Derudover er jeg medlem af Enhedslisten. 

 

Jeg har beskæftiget mig med EU’s arbejdsmarkedspolitik siden 1999, og var frontkæmper mod Havnedirektiv 

1 og 2.  

 

Indstillet af komitéerne i Aalborg-Nørresundby, Himmerland, Jammerbrugt og Frederikshavn-Sæby. 
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PER MARKMØLLER 

[Beskæftigelse] 

Lolland 

Født […] 

 

Jeg er aktiv i Folkebevægelsen mod EU's Lollands-komité, hvor jeg også er 

kontaktperson. 

 

Lolland var den valgkreds der havde Danmarks største nej procent ved fol-

keafstemningen om retsundtagelsen i december 2015, hvor 63,7% stemte 

nej. Lolland var den valgkreds i Danmark der gav Folkebevægelsen mod 

EU den højeste stemmeandel i hele landet til EU-Parlamentsvalget her i 

år, hvor 5,6% stemte på bevægelsen. I begge disse valgkampe var jeg aktiv 

og udgjorde et centralt led i at opnå disse resultater. 

 

Jeg mener, at erfaringerne og læringen efter disse resultater skal bidrage til landsorganisationen. Og her stil-

ler jeg mig til rådighed som bidragsyder til at fremme den kommende EU-modstand. 

 

Jeg er åben overfor alle måder at føre EU-modstand på. Ny opstilling til EU-Parlamentet må overvejes. Men 

samtidig må al opmærksomheden ikke samles om at samle underskrifter. 

 

Jeg er medlem af Enhedslisten, og jeg tilhører partiets venstrefløj.  
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SUSANNA DYRE-GREENSITE 

 Talsperson for Folkebevægelsen mod EU, Cand.scient.pol. 

København, Østerbro 

Født 1994 

 

Den danske EU-modstand skal styrkes. Derfor står vi i Folkebevægelsen 

mod EU over for nogle meget store opgaver. Vi skal tydeliggøre vores 

værdier og visioner. Vi skal fremme EU-debatten på andre måder, end 

vi har været vant til. Vi skal have flere med i kampen for folkestyre, miljø 

og solidaritet.  

 

Jeg genopstiller til landsledelsen, fordi jeg gerne vil være med til at tage 

ansvar for det meget vigtige arbejde. Jeg har siddet landsledelsen i to år og været aktiv i ungdomsarbejdet, 

internationalt udvalg og kampagneudvalget. Jeg var kandidat til EU-Parlamentsvalget og deltog i cirka 40 

valgarrangementer. Den erfaring har givet mig et godt indblik i dels, hvordan Folkebevægelsen mod EU indtil 

nu har arbejdet, og i hvordan EU-modstand opfattes rundt omkring i landet. 

 

Der er ingen tvivl om, at vi på mange måder skal tænke nyt. Vi skal også holde fast i gamle styrker som den 

gennemtænkte, faktabaserede debat og den kompromisløse ærlighed om Danmarks muligheder indenfor og 

udenfor EU. 

 

Jeg 24 år, uddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet og arbejder til daglig med markedsføring og 

kommunikation.  

 

Indstillet af Folkebevægelsen mod EU på Østerbro. 
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THORKIL SOHN 

Selvstændig 

Vestjylland 

Født 1950 

 

Jeg har været efterskoleforstander i 30 år på Husby Efterskole (grundt-

vig-koldsk), og arbejder nu i mit eget firma med rådgivning med videre 

for mindre virksomheder. Desuden har jeg siddet i menighedsrådet i 

Husby og i bestyrelsen for Grundtvigsk Forum, Vartov. 

 

Jeg er medlem af Retsforbundet og har i mange år har været medlem af 

Folkebevægelsen mod EU’s landsledelse samt kandidat til EU-Parlamen-

tet af flere gange. 

 

Bredde og frisind 
Vores sag er højt hævet over døgnets (parti)politik, og skal ikke spændes for bestemte interessers eller me-

ningers vogn. Vi arbejder alene for, at vi igen bliver herre i eget hus og, indtil dette sker, skal vi, alt som situa-

tionen kræver, kæmpe mod aktuelle yderligere afgivelser af og overgreb på vor selvstændighed og folkesty-

ret. 

 

Folkebevægelsen mod EU skal som bevægelse ikke antage bestemte politiske synspunkter. Vi skal derimod 

aktivt arbejde på, at Folkebevægelsen mod EU lever op til sit navn og favner hele folket; politisk fra Arbejder-

partiet Kommunisterne over Enhedslisten til Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.  

 

Opstilling til EU-Parlamentsvalget skal nøje overvejes, da det nemt fører til stillingtagen til uvedkommende 

forhold, og dermed kan skade ”bredde og frisind”. 
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AAGE STAUN 

Selvstændig, direktør 

Skive 

Født 1947 

 

Nuværende medlem af landsledelsen. Medejer af virksomheden JHC-Man-

agement siden 2001. 

 

Jeg er tidligere administrerende direktør i foreningen Landsforeningen Den 

lokale Andel. 

 

Jeg er nuværende direktør for det engelske selskab A-One’s afdeling i Dan-

mark. 

 

Udenfor partierne. 

 

Indstillet af Midt- og Vestjyder mod Unionen. 
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