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ALLAN KRAUTWALD 
SVENDBORG 

Der er ingen tvivl om at modstanden er væsentlig større end det valgresul-
tat viste. 

Vi skal holde fast i modstanden og udmeldelseskravet, men samtidig lø-
bende nytænke vore virkemidler, så vi kan tiltrække nye og yngre grupper til 
Folkebevægelsen. 

EU-parlamentet er en vigtig kampplads, mens vi stadig er medlem af EU, og 
derfor skal vi selvfølgelig satse på at samle underskrifter og genopstille i 
2024. 

Derimod må jeg advare stærkt mod forslaget om opstilling til Folketinget fordi det kræver færre underskrifter. 
Der har Folkebevægelsen ikke noget at gøre, tværtimod vil det medvirke til udvande modstanden fordi folke-
tingspartier skal forholde sig alt. 

Jeg har været konsekvent EU/EF modstander hele mit voksne liv. Jeg er medlem af Enhedslisten, men har 
konsekvent kæmpet imod partiets selvstændige opstilling til parlamentet, ligesom jeg var på den side, der 
mente af Folkebevægelsen i følge den indgåede aftale skulle have et større beløb af de fælles indtægter fra 
parlamentet, som blev aftalt da valgforbundet blev indgået. 

 Jeg er oprindelig kontoruddannet, men arbejdede i mange år som studievært på en række radiostationer incl. 
DR P4. Jeg har ledelseserfaring i politik på en række poster, senest 3 år som Hovedbestyrelsesmedlem i En-
hedslisten. 

ANNE METTE OMØ CARLSEN 
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER  
NØRREBRO 
FØDT 1975 

Jeg stiller op til Folkebevægelsen mod EU's landsledelse for at samle og 
styrke EU-modstanden, for at få debatten om EU endnu længere ud, og for 
at være med til at få endnu flere mennesker aktiveret omkring EU-
modstanden. Hvis der er noget tidspunkt vi har haft brug for at komme ud 
over rampen og tænke nyt, så er det vist nu… 

Jeg har været aktiv EU-modstander i mange år, og har været ansat hos Rina Ronja Kari i Bruxelles, hvor jeg 
arbejdede med presse og kommunikation op til og under sidste parlamentsvalg. Derfor vil jeg selvfølgelig 
også i LL bidrage med mine erfaringer med kommunikation, presse og kampagnearbejde. 
Jeg bor på Nørrebro med mine tre børn, jeg er medlem af Enhedslisten, og har siddet 4 år i Københavns bor-
gerrepræsentation.  

Indstillet af Brønshøj-Husum komiteen. 
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CARSTEN RASMUSSEN 
BRYGGERIARBEJDER 
BOGENSE 
FØDT 1983 

Udenfor parti. Medlem 3F. 

Medlem af Folkebevægelsens landsledelse. 

Kandidat ved EP-valget 2019. 

Har i de forgangne 4 år siddet i komiteudvalget, de seneste 3 år som for-
mand. 

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

Indstillet af Nordfyns komiteen 

EVA HALLUM 
VALBY 

Jeg er født i Esbjerg, uddannet tresproglig korrespondent og socialrådgiver. 

Var i mange år medlem DKP - nu uden for partierne.  

Igennem arbejdslivet har jeg altid haft faglige tillidsposter. Jeg er ansvarlig 
for Faglig EU Debat - en gratis avis til fagforeninger og abonnenter - og 
aktiv i vores faglige udvalg. 

Indstillet af Valby/Sydvest 
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JEAN THIERRY 
ØKONOM, CAND.POLIT., UNDERVISER PÅ KØBENHAVNS ÅBNE 
GYMNASIUM 
BISPEBJERG - KØBENHAVN NV 
FØDT 1973 

Formand for Bispeparkens Bestyrelse. Formand for FSB, Københavns stør-
ste almene boligselskab. 

Aktiv i Almen Modstand. Medlem af Coops Landsråd. 

Tidligere stedfortrædende medlem af og nuværende kandidat til Køben-
havns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. EU-Parlamentskandidat for 

Folkebevægelsen Mod EU i 1994, 1999, 2014 og 2019 og tidligere medlem af Landsledelsen. Medlem af 
Nordvest-komitéen (Kbh) 

Vi skal sætte udmeldelsen af EU på dagsordenen. EU’s politik er uretfærdig over for fattige mennesker og 
fattige lande i og udenfor EU, og muligheder for internationalt samarbejde er meget bedre udenfor EU. 

Indstillet af Nordvestkomiteen og Nørrebrokomiteen. 

JESPER MORVILLE 
HISTORIKER 
CHARLOTTENLUND 
FØDT 1954 

Jeg er nu pensionist, men den længste ansættelse, jeg har haft, var i Folke-
bevægelsen mod EU’s landssekretariat, hvor jeg var ansat som bl.a. inter-
national sekretær i 10 år. 

Da min ansættelse ophørte i 2004, blev jeg indvalgt i landsledelsen, som jeg 
har haft den glæde at være medlem af lige siden. 

Jeg er også formand for Folkebevægelsens internationale udvalg og for Foreningen Frit Norden, der er kollek-
tivt medlem af Folkebevægelsen.  

I den egenskab er jeg medarrangør af de årlige nordiske folkerigsdage, der i flere årtier har synliggjort alterna-
tiverne til EU-medlemskab. 

Jeg er uddannet historiker, og jeg er ikke medlem af noget politisk parti. 

Medlem af Gladsaxe-Gentofte-Lyngbykomiteen. 
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JOHANNE LANGDAL RINDSIG 
SOGNEPRÆST I KARUP, MIDTJYLLAND 
FØDT 1985 

Jeg er oprindeligt fra Sønderjylland og efter en del år i København, er jeg nu 
sognepræst i Karup.  

Jeg er medlem af Folkebevægelsens internationale udvalg, landsledelsen og 
forretningsudvalget. Dertil er jeg medlem af Retsforbundet og tidligere 
medlem af partiets landsledelse.  

Indstillet af Viborg-komiteen og Retsforbundet. 

 

KARINA ROHR SØRENSEN 
INSTITUTIONSLEDER, UDDANNET SOCIALRÅDGIVER 
BRØNSHØJ 
FØDT 1975 

Jeg er fra Brønshøj/Husum/Vanløse-komiteen, og sidder i den nuværende 
landsledelse og forretningsudvalg.  

Jeg stiller op for at være med til at få Folkebevægelsen mod EU så godt 
som muligt igennem de massive udfordringer vi står over for. Jeg har siddet 
i landsledelsen de seneste 25 år, og tror ikke jeg nogensinde før har oplevet 
et så afgørende og kritisk tidspunkt for vores bevægelse. Hvis landsmødet 

vælger at indsamle vælgererklæringer er det her min hovedprioritet kommer til at være. Jeg har et tidskræ-
vende arbejde og kommer derfor ikke til at genopstille til FU i denne omgang.  

Partimæssigt hører jeg til i Kommunistisk Parti. 

Indstillet af Brønshøj-Husumkomiteen.  
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KATHRINE KLOK DUE 
KANDIDAT I RELIGION OG SAMFUNDSFAG  
ÅRHUS 
FØDT 1976 

Jeg har været aktiv EU-modstander siden Amsterdam afstemningen i 1998. 
Jeg bor i Århus med min mand Jakob og 3 børn. 

I Folkebevægelsen arbejder jeg lokalt og i kampagneudvalget, og det for-
venter jeg at fortsætte med. 

I den situation, som vi står i nu, tænker jeg, at vi bliver nødt til at samle væl-
gererklæringer og stille op til EP for at genvinde den platform, som det giver 
i pressen og den økonomi, som følger med. 

Indstillet af Århus-komiteen 

KIM BILFELDT 
ISOLERINGSARBEJDER 
FØDT 1958 

Jeg er formand for EU-udvalget i Bygge, Jord- og Miljøarbejdernes Fagfor-
ening (BJMF), medlem af den nuværende landsledelse samt ansvarlig for 
det faglige område.  

Bor i den økologiske landsby Dyssekilde i Hundested. Jeg er medlem af 
Kommunistisk Parti i Danmark (KPID). 

Jeg har fra jeg begyndte på arbejdsmarkedet været faglig og politisk aktiv. 

Jeg er god til at organisere, vedholdende, og jeg er optimist i mit arbejde. Talerstolen er langt fra min stærke-
ste side for at sige det pænt. 

Jeg vil arbejde for at fastholde de faglige klubber og fagforeninger og arbejde for at udbygge og skabe flere 
kontakter i fagbevægelsen. Her ser jeg indsamling af stillere til Folkebevægelsen som en stor mulighed. 

Indstillet af BJMF og Halsnæskomiteen. 
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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 Folkebevæ-
gelsen mod EU i Aalborg/Nørresundby. Dertil er jeg bestyrelsesmedlem 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 

LAVE BROCH 
MUSEUMSLEDER FOR BORNHOLMS FORSVARSMUSEUM, SEKTI-
ONSLEDER AF RESERVEN I BEREDSKABSSTYRELSEN OG 
CAND.SCIENT.POL. 
HASLE, BORNHOLM 
FØDT 1972 

Der er virkelig brug for Folkebevægelsen mod EU. Det er derfor også min 
klare holdning, at vi skal genopstille til EU-parlamentet, og jeg mener, at vi 
skal påbegynde underskriftsindsamling før jul.  

Hvis jeg bliver valgt til landsledelsen, vil jeg aktivt arbejde imod dansk del-
tagelse i EU's militære union og EU's bankunion, og jeg vil bidrage til arbejdet med alternativer til EU og hjæl-
pe med kontakt til vores nordiske og internationale venner. 

Jeg var i mange år medlem af Radikale Venstre, men jeg meldte mig ud af partiet i 2019. Jeg er aktiv i FN-
forbundet. 

Indstillet af Bornholmskomiteen 
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METTE LANGDAL 
FOLKESKOLELÆRER 
VEJEN 
FØDT 1958 

Nuværende medlem af landsledelsen, hvor jeg er medlem af internationalt 
udvalg og komité-udvalget. Derudover har jeg deltaget i diverse ad hoc-
udvalg og bl.a. været med til at udarbejde forslaget til idegrundlag og for-
slag til politisk program. 

Jeg er mangeårigt medlem af Retsforbundet, hvor jeg også tidligere har 
været landsformand. Dertil er jeg medlem af bestyrelsen for Rødding Høj-
skole. Jeg har været EP-kandidat for Folkebevægelsen mod EU ved de se-
neste tre EU-parlamentsvalg. 

Indstillet af Koldingkomiteén, Sønderjyllandskomitéen, Brønshøj-Husum-
Vanløse-komitéen og Retsforbundet. 

NIELS ERIKSEN 
GYMNASIELÆRER 
AMAGER 
FØDT 1968 

Jeg har været medlem af Folkebevægelsen siden (vistnok) 1989. 

Jeg har tidligere været ansat for Folkebevægelsen i både Bruxelles og Kø-
benhavn i årene omkr. 2000. Siden da har jeg været medlem af Landsledel-
sen, og i flere perioder også af Forretningsudvalget. 

Er ikke medlem af noget parti. 
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SUSANNA DYRE-GREENSITE 
PROJEKTLEDER, FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU, CAND.SCIENT.POL. 
KØBENHAVN Ø 
FØDT 1994 
2019-2021: FORMAND FOR FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU 

Danmark har brug for en stærk, kvalificeret, klar og tværpolitisk EU-
modstand. Den modstand vil jeg gerne bidrage til i Folkebevægelsens 
kommende Landsledelse. 

En af mine prioriteter i seneste periode har været at hjælpe bevægelsen 
med at stå sammen i vores nye situation. Jeg har også prioriteret at finde 
nye måder at komme ud med vores budskaber, som supplerer vores tradi-
tionelle metoder. Vi har blandt andet haft succes med online- og hybridmø-
der og en podcast. I næste periode vil jeg bidrage til, at vi bliver endnu mere 

udadvendte og synlige. 

Jeg har i seneste periode været formand og aktiv i følgende: Folk i Bevægelse-, International-, Politisk-
analytisk-, Kampagne- og Mediearbejdsgruppen. Jeg bidrager gerne, hvor end jeg kan bruges. Jeg genopstiller 
som formand. 

Jeg er 26, uddannet i statskundskab fra Københavns Universitet, er tidligere marketingkoordinator og siden 
marts 2021 projektleder for Folkebevægelsen mod EU med ansvar for vores Europa-Nævns projekter. 

Indstillet af Østerbrokomitéen 

THORKIL SOHN 
SELVSTÆNDIG 
RINGKØBING 
FØDT 1950 

Bredde og frisind. Vores sag er højt hævet over døgnets (parti)politik. Fol-
kebevægelsen lever derfor op til sit navn, når vi favner hele folket; politisk 
fra Arbejderpartiet Kommunisterne, henover midten og til Nye Borgerlige. 

Vi bør – som Danmarks selvstændighedsråd - arbejde for, at vi igen bliver 
herre i eget hus og, indtil dette sker, kæmpe mod yderligere afgivelser af 
selvstændighed og overgreb på folkestyret. 

Det er min overbevisning, at Folkebevægelsen på den måde er relevant og dermed levedygtig. Og kan give 
mund, mæle og styring til sagen, ikke mindst den dag, det gælder. 
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TUE SYLVEST 
HUSUM VED KØBENHAVN 
FØDT 1980 
GIFT OG FAR TIL TO PIGER 

Min nuværende ansættelse er Landbrugsstyrelsen gennem snart 13 år, og 
her arbejder jeg med fokus på EU’s landbrugsstøtte og implementering af 
denne. I 2004 var jeg kandidat til EU-Parlamentsvalget for Folkebevægel-
sen mod EU, samt Forretningsudvalgsmedlem i flere perioder. 

Jeg er tidligere praktikant for Folkebevægelsens MEP Ole Krarup i Bruxelles 
i 2006. I perioden 2007-08 var jeg praktikant og lokalt ansat ved Den dan-
ske Ambassade i Slovenien, med fokus på gennemførelsen af Sloveniens 
første EU-formadsskab. 

Desuden formand for mine børns børnehave, gennem snart fire år. 

Jeg er født og opvokset på en kvæggård ved Nyborg på Fyn. 

Uddannelsesmæssigt er jeg kandidat i Statskundskab fra Odense Universitet. 

Jeg er borgerlig, men uden tilknytning til partierne. 

Indstillet af Brønshøj-Husum komiteen 

VAGN CHRISTENSEN 
 SELVSTÆNDIG ENTREPRENØR 
HADERSLEV 
FØDT 1956 

Jeg har været faglærer indenfor bygge og anlæg, og underviser stadig lidt på 
deltid ved siden af arbejdet som selvstændig entreprenør. Tidlige har jeg 
været Vejformand i Ry kommune, og Tilsynsførende for Syd Energi. 

Jeg har i en årrække siddet i bestyrelsen for Dyrenes Beskyttelse, og været 
kredsformand i Sønderjylland, endvidere har jeg deltaget i lokalpolitik, og har 
været forældrenævnsformand. Jeg sidder i Retsforbundets landsledelse og 
har været medlem af Folkebevægelsen i mange år. 

Grunden til at jeg stiller op til Landsledelsen, er at Folkebevægelsen at bør 
fokusere skarpere på målet, nemlig ud af EU. Endvidere vil jeg arbejde for et 

samarbejde mellem de foreninger og partier der har samme mål som os. En koordineret indsats vil bringe os 
tættere på målet. 

Indstillet af Sønderjyllands- og af Koldingkomiteen samt af Retsforbundet. 


