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Hva var din rolle i Grønn Ungdom og hvor lenge var du aktiv? 
 
Min rolle var først som nestleder fra juni 2009 til februar 2010. Deretter var jeg leder fra 
februar 2010 til februar 2012. Jeg var medlem et halvt år i forveien fra årsskiften 08/09.  
 
Var du del av et lag? og  vet du hvor mange aktive lag som eksisterte da du var 
aktiv? 
I 2008 var det et “gjenoppstartsmøte” for Grønn Ungdom på nasjonalt nivå. Da ble vi 
gjennoppstartet nærmest fra schratch. I 2009, da jeg ble valgt til nestleder, så var 
etableringen av Oslo Grønn Ungdom i gang. Men på den tiden var det egentlig bare ett aktivt 
miljø rundt Grønn Ungdom og det var det sentrale miljøet i Oslo. Det ble imidlertid gradvis 
etablert fylkeslag først i Oslo og deretter i Akershus, Sør Trøndelag, Rogaland og Hordaland i 
2010-2011. Sør-Trøndelag kom etterhvert, høsten 2011, og deretter Oppland.  
 
Hvordan var organisasjonen slik du kjente den da du var aktiv, og hva gjorde at 
du ble aktiv i Grønn Ungdom?  
Organisasjonen var liten. Grønn Ungdom var i en startfase og kontakten med de som hadde 
drevet organisasjonen før oss var relativt liten.   
 
Ingen av oss som fikk verv i Grønn Ungdom på denne tiden hadde vært med i 
organisasjonen fra før 2008. Alt ble gjort for første gang. Vi hadde fått helt nye vedtekter. 
Ingen i styret hadde tung organisasjonserfaring og veien ble til mens man gikk. Det var 
veldig utfordrende., og det tok flere måneder før vi skjønte at vi måtte ha nettsider for 
eksempel. I etterkant ser jeg at vi kunne dratt mer nytte av de tradisjonene som fantes fra 
før, men vi klarte ikke å viderebringe dette. Det ble dermed et slags «brudd» rundt 
2007/2008 og en ny “start” i 2009. Vi så på hva som hadde blitt gjort før, men vi gjorde 
veldig mye nytt. Det var kontinuitet knyttet til mange politiske saker, ikke minst fordi 
veteranen Sondre Båtstrand var blitt nasjonal talsperson i MDG på denne tiden, men 
generasjonsskiftet i miljøet rundt ungdomspartiet var komplett. 
 
De politiske sakene vi konsentrerte oss mest om var miljø og klimapolitikk, dyrevern, 
internasjonal fordeling og solidaritet, samt kritikk av vekstøkonomien og etter hvert 
landbrukspolitikk. Organisasjonen var preget av grunderånd og stor interesse for ideologi, og 
den grønne bevegelsen internasjonalt. Samtidig var vi opptatt av at partiet ikke skulle rote 
seg bort i andre spørsmål knyttet til for eksempel ruspolitikk, selv om vi rent saksmessig stod 
inne for partiets posisjon. Det var en klar oppfatning om at det var viktig å mobilisere 
utelukkende for klima og miljøsaken. Selv valgte jeg å engasjere meg i Grønn Ungdom fordi 
jeg tenkte at det var her jeg kunne gjøre mest for partiet (Miljøpartiet De Grønne). En tørr 
forklaring, men dette var realiteten.  
 
Et grønt parti må ha en skikkelig ungdomsbevegelse. I tillegg var det selvsagt veldig 
spennende å jobbe med grønn politikk sammen med andre på min alder. 
 
Hvem var din medtalsperson – og var det andre nøkkelpersoner i Grønn Ungdom 
som du vil nevne fra tida du var aktiv? 



Jeg ble valgt til nestleder sommeren og Aurora Furuseth til leder sommeren 2009. I 2010 tok 
jeg over ledervervet, mens Aurora ble valgt som organisatorisk leder og Silje Vik Nilsen ble 
valgt som politisk nestleder frem til 2011. Fra 2011 til 2012 var Hilde Rognlien og Kristiane 
Brudevoll nestledere.  
 
En viktig nøkkelperson som bør trekkes spesielt frem særlig med tanke på oppstartsfasen i 
2009/2010 er Jarle Fagerheim som hadde vært med i GU flere år tidligere. Han ble i en alder 
av 20 år partisekretær i Miljøpartiet De Grønne  og en helt avgjørende drivkraft i arbeidet 
med å få ungdomspartiet på beina igjen. Han jobbet målrettet med å finne folk med vilje og 
evne til å ta tak i den jobben som måtte gjøres i GU. Det var han som ringte meg på våren i 
2009 og overbeviste meg til å komme på landsmøtet i juni der jeg for alvor ble dratt inn i 
GU. Samtidig var GU-veteranen Sondre Båtstrand blitt nasjonal talsperson i MDG på denne 
tiden og var en viktig premissleverandør i MDGs og GUs politiske arbeid.  
 
Hva slags samarbeid hadde dere med Miljøpartiet De Grønne i løpet av perioden 
du var aktiv? 
 
Grønn Ungdom sitt AU hadde en veldig tett og god relasjon med MDG. Miljøet var til dels 
helt og holdent overlappende. De fleste var gamle nok til å drikke øl sammen osv. Det var et 
veldig godt samarbeid. MDG var veldig viktig for oss, og inspirende og tett. 
 
 


