
Ja til to talspersoner
Grønn Ungdom mener Miljøpartiet De Grønne bør beholde talspersonmodellen, av 
hensyn til blant annet maktspredning, flat struktur i ledelsen og kjønnsbalanse.

På bakgrunn av diskusjonen om hvorvidt Miljøpartiet De Grønne skal fortsette å ha to talspersoner 
eller gå over til å ha en partileder, vil Grønn Ungdom gi sin støtte til talspersonstrukturen.

Den konvensjonelle ledermodellen, hvor en person leder det interne og eksterne arbeidet i en 
organisasjon, fører til at veldig mye makt samles hos ett individ. Grønn Ungdom mener grønne 
partier må motarbeide maktkonsentrasjon, og det å ha to personer med eksternt lederansvar bidrar 
til dette. Det interne lederansvaret ligger hos partisekretær, og slik kan man få et mer dynamisk og 
mindre hierarkisk ledertriangel.

Reell likestilling kommer ikke av seg selv. Å dele den viktige oppgaven det er å fronte partiet utad 
mellom to av forskjellig kjønn er essensielt i et likestillingsperspektiv. Politikk er fortsatt en arena 
hvor kvinner er for dårlig representert, og med talspersonmodellen sikrer vi kjønnsbalanse i 
partiledelsen, samtidig som vi kan sende et klart signal til omverdenen om at politisk makt må 
deles mellom kjønnene.

En annen fordel med talspersonmodellen er at den gjør oss mer robuste, da vi har to 
“lederskikkelser” som kan spille på hverandres kompetanse og kapasitet, og som kan dekke et 
bredere geografisk område samtidig - noe som kan være en fordel i valgkamper. I Sverige, hvor er 
talspersonmodellen er godt utprøvd, er den et av Miljöpartiets sterkeste varemerker. Her er 
modellen så vellykket at andre partier vurderer den.

Vi anerkjenner at talspersonmodellen i verste fall kan by på utfordringer hva gjelder samarbeid og 
mediaprofilering, men med målrettet arbeid og tydelig avklaring av forventninger og 
arbeidsoppgaver, kan vi mestre strukturen. I Grønn Ungdom har vi erfart at talspersonmodellen 
kan fungere godt.

En annen side av ledelsesstrukturen er rotasjonsprinsippet, som sørger for at ingen kan være 
talsperson i mange år. I dag er grensen på seks år. Grønn Ungdom støtter ideen om å ha en øvre 
begrensning, men vi ser at seks år ikke er veldig lang tid i rikspolitikken. Vi støtter derfor en 
utvidelse av tidsbegrensningen, slik at den blir noe lenger enn seks år.

Grønne verdier som likestilling, maktspredning og grasrotdemokrati - verdier som 
talspersonmodellen er basert på - er minst like viktige å ivareta i dag som da den grønne 
bevegelsen vokste frem.


