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Hva var din rolle i Grønn Ungdom og hvor lenge var du aktiv? 
Jeg meldte meg inn første gang som fjortenåring i 2003. Det var nesten ikke noe aktivitet i 
det hele tatt etter hva jeg erindrer, og Miløpartiet De Grønne var et promilleparti.  
 
Etter å ha forlatt partiet en periode fikk jeg lyst til å være med i De Grønne igjen. Tilbake til 
tenårene, liksom! Umiddelbart etter at jeg meldte meg inn så fikk jeg en forespørsel fra 
ildsjelen Jarle Fagerheim, som gjorde en enorm innsats for å samordne partiet. Han lurte rett 
og slett på om jeg ville talsperson for ungdomspartiet. På dette tidspunktet var Grønn 
Ungdom helt dødt, uten ledelse og aktivitet. I 2008 begynte dermed prosessen for å starte 
Grønn Ungdom “på nytt igjen”. Dette skjedde parallelt med at moderpartiet begynte så 
smått å vokse.  
 
Var du del av et lag? Vet du hvor mange aktive lag som eksisterte da du var 
aktiv? I 2008 var det ingen oppegående lokallag i det hele tatt. Hele organisasjonen måtte 
faktisk meldes inn til Brønnøysund-registrene på nytt. Men; vi etablerte mange lokallag i 
ettertid. Vi gjorde en enorm innsats for å rekruttere medlemmer. Tilstrømmingen av 
medlemmer var stor.  
 
Hvordan var organisasjonen slik du kjente den da du var aktiv. Hva fikk deg til å 
bli aktiv?  I 2003 så var jeg veldig opptatt av miljøvern. Jeg har vært opptatt av miljø og 
dyrevern fra oppveksten. Som tolvåring sendte jeg faktisk brev til miljøvernministeren om 
forslaget om ny Valdresbane. Da vi startet opp i 2008, var vi veldig opptatt av å ha en tett 
relasjon til moderpartiet. Vi samordnet politikk og grafisk profil med Miljøpartiet De Grønne. 
Dette appellerte veldig til ungdom.  
 
Det var hovedsakelig saksfeltene digitale rettigheter, dyrevern og samferdsel som var 
sentrale i organisasjonen på denne tida.  
 
Hvem var din medtalsperson – og var det andre nøkkelpersoner i Grønn Ungdom 
som du vil nevne? 
Aurora Furuseth var min kvinnelige motpart, som rekrutterte mange.  
Jarle Fagerheim må igjen trekkes fram. Han var en helt sentral person både i Grønn Ungdom 
og De Grønne på denne tida. Auroa, Jarle og jeg gjorde mye sammen. .Mange av de som 
var aktive også i moderpartiet var såpass unge at de hadde mye å gjøre med Grønn 
Ungdom. Vi hadde stor framtidstro og følte vi holdt på med noe veldig viktig.  
 
Hva slags samarbeid hadde dere med Miljøpartiet De Grønne i løpet av perioden 
du var aktiv? Samarbeidet var tett. Vi delte kontorlokale, program og grafisk profil. Mange 
av oss hadde verv i begge leire. Det som var så fint var at det aldri var noe 
motsetningsforhold! Det var nok ikke sånn at vi var noe særlig mer radikale enn 
moderpartiet. De Grønne var jo et veldig ungt parti, med veldig mange unge som hadde 
verv. De aller fleste aktivitetene koordinerte vi sammen. Slagordet var “Tenk stort, stem 



grønt”. Flere av oss dro på kongress i European Green Party i Brussel, hvor vi blant annet 
adopterte slagordet “Think big, vote green”.  
 
Hva slags relasjon hadde dere til andre ungdomspartier? 
Det var ganske lite kontakt med de andre ungdomspartiene. Vi konsentrerte oss mest om 
oss selv rett og slett. Vi ble litt latterliggjort av de andre, egentlig. . Vi valgte nok heller 
samarbeid med andre organisasjoner enn de partipolitiske, og hadde forsåvidt en del kontakt 
med Grønn Ungdom i Sverige. Vi inviterte talspersonene deres til møtene våre og hadde mye 
kommunikasjon via sosiale medier.  
 

Husker du noen spesielt påfallende, morsomme, kontroversielle, eller på andre 
måter bemerkelsesverdige episoder i løpet av din tid i Grønn Ungdom? 
Vi gjorde ikke så mye kontroversielt, men valgkampboden på Karl Johan var en hit! Vi hadde 
resirkuleringsstasjon for brosjyrene fra de andre partiene og vi leverte tilbake alt materiellet 
etterpå! Dette var moro. Vi hadde også en demonstrasjon foran stortinget i forbindelse med 
Datalagringsdirektivet i 2009. Her var vi ganske synlige, og mente dette var en veldig viktig 
sak.  
 


