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Skrevet av Jens Petter Grini Pedersen, basert på intervju med Sondre Båtstrand 
 
Sondre Båtstrand ble født 27. februar 1983, i Tønsberg, Vestfold. 
 
Høsten 2000 melde Sondre seg inn i Grønn Ungdom. Tidligere på året hadde han blitt tipset 
om De Grønne i Tyskland av sin lærer på Steinerskolen, og da han oppdaget at et lignende 
parti eksisterte i Norge meldte han seg inn. Allerede desember 2000 var Sondre med på å 
etablere Grønn Ungdom Tønsberg. Både han og laget fikk raskt oppmerksomhet med 
leserinnlegg, deltakelse på 1. mai-tog, 8. mars, skolevalg, og mer. 
 
Våren 2001 deltok Sondre på sitt første Landsmøte i Grønn Ungdom. Her ble han valgt som 
medlem av landsstyret. Senere samme år ble han også valgt som både 
landsstyrerepresentant og redaktør for De Grønnes medlemsblad, Grønn Kontakt, til tross for 
at han sov under valget. På Landsmøtet i 2003 ble Sondre valgt som talsperson i Grønn 
Ungdom sammen med Audhild Schance. Dette vervet beholdt han helt fram til 2008. 
 
Etter ett år på folkehøyskole i Brandbu i Oppland, flyttet Sondre til Bergen høsten 2003 for å 
studere ved Universitetet. Her fortsatte han å bo ut sin periode som talsperson. Det neste 
året fikk han med seg noen venner og stiftet Grønn Ungdom Hordaland. Han var aktivt med i 
laget helt fram til 2006 da laget ble omgjort til Miljøpartiet De Grønne Bergen for at De 
Grønne skulle bli valgt inn i kommunestyret ved valget i 2007. Til tross for at De Grønne i 
Bergen ikke hadde eksistert på omtrent 10 år, var de bare 400 stemmer fra å få inn en 
kommunestyrerepresentant. 
 
I 2008 ble Sondre valgt som talsperson i Miljøpartiet De Grønne. Samme år gikk han av som 
talsperson i Grønn Ungdom. I dag er Sondre bystyrerepresentant i Bergen. 
 
En bemerkelsesverdig historie 
 
Da Grønn Ungdom startet opp i Hordaland hadde vi stort fokus på aktivisme med utallige 
små aksjoner. 
 
Noen ganger gikk det ikke helt etter planen, som da vi var to GU-ere i 8. mars-toget, men 
kompenserte for dårlig oppmøte med et enormt banner. Det pøsregnet og blåste, og vi lærte 
på den harde måten hvorfor store bannere skal ha hull for vinden. Andre ganger var vi færre 
medlemmer enn vi hadde flagg og vimpler, så det ble mye å bære på de få som møtte opp. 
Noen ganger pustet vi lettet ut fordi ingen journalister dukket opp, siden vi knapt dukket opp 
selv.... 
 
Vi ble også kjent med noen fordommer, som da vi hadde en kampanje for rettferdig handel 
og delte ut rettferdig sjokolade utenfor Rådhuset. En voksen dame takket resolutt nei til 
sjokoladen vår, for hun mistenkte at det var narkotika i den. 
 
Grønn Ungdom Hordaland satset på humor og etterlevde pasifistiske prinsipper. Den gangen 
Israel-venner og Palestina-venner sto og skrek sinte ord til hverandre, gikk vi imellom og 
blåste såpebobler på politiet. Det ble nok ingen enighet mellom de ulike grupperingene, men 
vi fremkalte i hvert fall noen smil. Det er det viktig å ta med seg i politikken! 
 


