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landsledelsen
Præsentation af kandidater til landsledelsen
for Folkebevægelsen mod EU

- til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde
i Aalborg 26.-27. oktober 2013

Mads Barbesgaard, født 1988. København
Jeg er politisk formand i solidaritetsforeningen Afrika Kontakt, hvor jeg
arbejder med konsekvenserne af EU's rolle som global aktør, særligt for det
afrikanske kontinent. I kraft af dette har jeg haft tæt samarbejde med Folkebevægelsen omkring en række politiske sager, bl.a. EU's ulovlige fiskeriaftale
med Marokko.
Jeg er herudover medlem af Enhedslisten og deltidsansat som udenrigspolitisk sekretær.
En stilling jeg bl.a. har fået som følge af mit praktikophold hos Søren Søndergaard i
Bruxelles.
Det er for mig at se afgørende, at alle EU-modstandere lægger kræfter i Folkebevægelsen
– ikke mindst op til det kommende skelsættende EU-Parlamentsvalg - og jeg stiller derfor
op til landsledelsen.
Indstillet af Frederiksbergkomitéen.
Benjamin Bilde Boelsmand, født 1987. Aarhus.
Jeg har siddet i landsledelsen det seneste år og vil gerne fortsætte arbejdet
frem mod valget til EU-parlamentet næste år.
Jeg har det sidste år siddet i kampagneudvalget og kandidatudvalget. Min
politiske baggrund er i studenterpolitik og som medlem af SF, hvor jeg har
siddet i landsledelse og forretningsudvalg for SFU og hovedbestyrelse for SF, ligesom jeg
har været partiforeningsformand.
Kampen mod EU er lige så vigtig som den altid har været og med patentdomstol, mere
føderalisme og økonomisk integration skal vi være klare i retorikken og stå klar med et
alternativ: udmeldelse!
Indstillet af Aarhus-komiteen.
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.
Jørgen Grøn, født 1948.
Ingeniør og tidligere indkøbschef.
Bestyrelsesmedlem i SF-Nordjylland og tidligere byrådsmedlem for SF.
Er opstillet til regionsrådet i Nordjylland og byrådet i Vesthimmerland for SF.
Har været lokalformand i Danmarks Naturfredningsforening.
Kandidat ved EU-parlamentsvalget 2009. Sidder i den nuværende landledelse og er talsperson.
Indstillet af Thy-Mors mod Unionen, Himmerlandskomiteen og Aalborg-Nørresundby
komiteen.

Eva Hallum, født 1947. Valby.
Socialrådgiver, nu pensionist det meste af tiden. Aktiv i Folkebevægelsen og
medlem af landledelsen i mange år.
Aktiv i det faglige udvalg og ansvarlig for Det Faglige Nyhedsbrev.
Indstillet af Valby og Sydvest-komiteerne.
Hans Hansen, født 1957. Esbjerg.
Udenfor partierne. Faglærer. Har været aktiv i Folkebevægelsen i mange år.
Nuværende medlem af landsledelsen.
Indstillet af Esbjerg-komitéen.
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. Få bragt EU-modstanden
ned på gulvet på arbejdspladserne.
Indstillet af Amager mod Unionen, Komiteen for Vejle, Kolding og Fredericia og KPID.
Niels Dyrholm Jensen, født 1986. Aarhus.
Medlem af Enhedslisten. Jeg har tidligere været aktiv i SFU, men er udmeldt
efter SF's støtte til afskaffelsen af flere af de danske forbehold. Jeg studerer
historie og samfundsfag, og har været aktiv i Studenterrådet ved Aarhus
Universitet i mange år, hvor jeg også har været medlem af styrelsen og næst-

formand.
Jeg vil arbejde for at styrke folkebevægelsen blandt de unge og arbejde hårdt for, at vi får
et godt valg til foråret.
Indstillet af Aarhus-komiteen.
Stig Jensen, født 1984. Herning men bor i København.
Medlem af Kommunistisk Parti. Studerer til socialrådgiver.
Jeg har gennem mit studie målrettet arbejdet med EU og fagbevægelsen.
Jeg vil arbejde for et nej til den kommende afstemning om Patentdomstolen.
Indstillet af Kommunistisk Parti.

Johanne L. Kristiansen, født 1985. København.
Jeg læser teologi ved Københavns Universitet.
En del år har jeg været medlem af landsledelsen, og de seneste to år også af
forretningsudvalget. Jeg er formand for Retsforbundet i Region Hovedstaden
og medlem af partiets landsledelse.
Indstillet af Folkebevægelsen mod EU på Christianshavn og i Indre By og Retsforbundet.

Rina Ronja Kari, født 1985. København-Amager.
Jeg arbejder som organisationskonsulent hos en faglig organisation.
Jeg har siddet i landsledelsen i mange år, hvor jeg har arbejdet med mange
forskellige dele af Folkebevægelsen. Nuværende medlem af landsledelsen,
samt talsperson. Desuden var jeg spidskandidat (nr. 3) til EU-parlamentsvalget i 2009.
Esben Roald Reistrup Madsen, født 1991. Ollerup.
Medlem af Ungdom mod EU's landsledelse siden 2008 og talsperson siden
2010. Medlem af Internationalt Forum og SUF. Studerende på Den frie Lærerskole i Ollerup. Har arbejdet politisk med EU, handelspolitik, klima og demokrati samt været aktiv i lokalpolitik i Svendborg. Jeg har deltaget i
paneldebatter for Folkebevægelsen og været aktiv under den seneste valgkamp.
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.
Indstillet af Gladsaxe-Gentofte komiteen og Frit Norden.
Lars Østergaard Møller, født 1954. Gladsaxe.
Udenfor partierne. Socialpædagog. Medlem af Københavnsudvalget, landsledelsen, forretningsudvalget og Komitéudvalget. Jeg har altid arbejdet fagligt, og mit arbejde ligger i at få arbejdet i komitéerne gjort mere aktivt - og
ellers få arbejdet i Folkebevægelsen gjort så aktivt som muligt.
Indstillet af Amager mod Unionen.
Dennis O’Brien, født 1982. Frederiksberg.
Medlem af Enhedslisten og aktiv i partiets Internationale udvalg.
Jeg vil gerne stille op til landsledelsen, fordi jeg gerne vil involvere mig mere i
Folkebevægelsens arbejde.
Jeg har de sidste 2 år været aktiv i Frederiksberg komiteen, hvor jeg er kasserer. Jeg har også været ansat hos Søren Søndergaard i Europa-Parlamentet, hvor jeg har
lært utrolig meget om det arbejde som Folkebevægelsen laver.
Jeg er skovarbejder og modstander af EU.
Indstillet af Frederiksberg-komiteen.

Brian Olsen, 1961. Vesthimmerland.
Murersvend i gennem mange år, så derfor mange faglige kampe til følge.
Det seneste år har jeg været medlem af landsledelsen. Medlem af KPID og
komiteen i Himmerland.
Indstillet af Aalborg-Nørresundby, Himmerlandskomiteen og KPI .
Luise Hemmer Pihl, født 1940. Sdr. Kastrup pr. Mørke.
Cand. mag. Forlægger og oversætter. Redaktør af tidsskriftet New European.
Medlem af internationalt udvalg og erhvervsudvalget. I styrelsen for Frit Norden og TEAM. Nuværende medlem af landsledelsen.
Indstillet af Djurslands-komiteerne og Frit Norden.
Kjeld Richter-Mikkelsen, født 1948. Nørresundby.
Medlem af KPID. Gik på efterløn i 2012 efter at have arbejdet i godt 32 år i
SID og 3F.
Bestyrelsesmedlem i efterløns- og pensionistklubben. 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 Thy-Mors mod Unionen, Aalborg-Nørresundby, Jammerbugt-komitéerne og KPID.
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 Djursland-komiteerne.
Thorkil Sohn, født 1950. Husby, Ulfborg.
Medlem af Retsforbundet. Cand. jur. Tidl. efterskoleforstander på Husby Efterskole. Nuværende medlem af landsledelsen.
Indstillet af Thy-Mors mod Unionen, Midt - og Vestjyder mod Unionen, Skivekomiteen og Retsforbundet.
Aage Staun, født 1947. Skive.
Udenfor partierne. Medejer af virksomheden JHC-Management siden 2001.
Tidligere administrerende direktør i foreningen Landsforeningen Den lokale
Andel.
Indstillet af Skive-komiteen.

Karina Rohr Sørensen, født 1975. Er fra Esbjerg men bor i København.
Aktiv i Brønshøj-Husum komiteen. Medlem af Kommunistisk Parti. Er socialrådgiver, og arbejder som souschef på et forsorgshjem uden for Roskilde. Har
været aktiv i Folkebevægelsen mod EU siden 1992, og med i ledelsesarbejdet siden 1996. Har tidligere været opstillet ved parlamentsvalg, og håber
også at komme med på holdet denne gang.
Vil i det kommende år fokusere på vores hovedopgaver; at kæmpe for et nej hvis vi får afstemningen om patentdomstolen, og arbejde for et godt valg til liste N.
Indstillet af Brønshøj-Husum-komiteen.
Gustav Sieg Sørensen, født 1951. Hørdum Thy.
Efterlønner. Tidligere lærer og træindustriarbejder. Spidskandidat til Thisted
Kommunalbestyrelse den 19. november 2013. Opstillet til Nordjyllands Regionsråd af Radikale Thy-Mors. Medlem af den radikale hovedbestyrelse og
næstformand for partiets udvalg for kultur- og værdipolitik, tidligere næstformand i den nordjyske regionsforening (til maj 2013) samt kreds- og lokalformand (indtil
efterår 2010).
Formand for Hørdum Menighedsråd og for det radikale udvalg om kirke og trossamfund.
Aktiv i Folkebevægelsen siden 1972, hvor jeg i flere omgange har været kandidat på liste
N og medlem af Forretningsudvalget og Landsledelsen.
Har tidligere været sekretær for Nødvendigt Forum og formand for Reel ØMU-oplysning i
Nordjylland.
Medlem af den nuværende Landsledelse.
Indstillet af bl.a. Skive-komiteen og ’Thy-Mors mod Unionen.
Jean Thierry, født 1973. Bispebjerg, København Nordvest.
Økonom, cand.polit., bestyrelseshverv i kooperative virksomheder. Folketingskandidat og Hovedbestyrelsessuppleant i Enhedslisten – de rød-grønne. Nuværende intern revisor i Folkebevægelsen og tidligere medlem af
Landsledelsen.
Indstillet af Nørrebro og Nord-Vestkomiteerne.
Allan Graversen Vesterlund, født 1986. Aarhus.
Medlem af Enhedslisten. Til dagligt læser jeg erhvervsøkonomi og Europastudier ved Aarhus Universitet. Ved siden af mit studie arbejder jeg for Studenterrådet ved Aarhus Universitet og Lejernes LO Aarhus. Jeg har det sidste år
siddet som suppleant i Landsledelsen, hvor jeg blandt andet har arbejdet
meget med styrkelsen af ungdomsarbejdet.
Jeg ser frem til at arbejde endnu hårdere det næste år, og sikre Folkebevægelsen et rigtig
godt valg til foråret.
Indstillet af Aarhus-komiteen.

Olaf Zinck, København.
Medlem af Liberal Alliance
Indstillet af Folkebevægelsen mod EU på Christianshavn og i Indre By.

Kit Aastrup, f. 1951.
Uddannet socialrådgiver og cand. scient soc., er i dag på efterløn.
Medlem af Enhedslisten. Nuværende suppleant til landsledelsen og tidligere
kandidat for Folkebevægelsen. Mit interesseområde er primært social- og arbejdsmarkedspolitik samt demokrati og menneskerettigheder.
Indstillet af Aarhus-komiteen.

