BERETNING FRA LISA KARA FRØYLAND
Skrevet av Jens Petter Grini Pedersen, basert på intervju med Lisa Kara Frøyland
Lisa Kara Frøyland ble født 30. november 1974 i Lørenskog.
Lisa ønsket å melde seg inn i Miljøpartiet De Grønne allerede i 1989, men fikk ikke lov da
hun var for ung til å bli medlem. Hun ble vist videre til Grønn Ungdom, men da det eksisterte
få aktive Grønne Ungdommer på den tida lot hun være å aktivisere seg. I 1993 var Lisa
gammel nok til å bli medlem i De Grønne og meldte seg inn. Allerede på MDG Oslo sitt
årsmøte i -94 ble hun valgt inn i lagets styre. Fra da av startet hun å aktivisere seg mer i
politikken, og bidro til at det ble større aktivitet i Grønn Ungdom Oslo.
Da Grønn Ungdoms nasjonalledd ble stifta i 1996, ble Lisa leder i interimstyret som hadde
ansvar for å arrangere organisasjonens første landsmøte. 17. mars 1997 ble Grønn Ungdoms
første landsmøte arrangert på De Grønnes partikontor i Oslo, og Lisa ble valgt til talsperson
sammen med Brynmor Evans.
Som talsperson jobbet Lisa blant annet med å oppdatere nettsida, skrive leserinnlegg og
pressemeldinger, delta på arrangementer i Oslo på vegne av Grønn Ungdom, og å pleie
organisasjonens internasjonale forbindelser.
I 1999 ble Lisa valgt som talsperson i Miljøpartiet De Grønne, og hun sluttet derfor som
talsperson i Grønn Ungdom året etter.
En bemerkelsesverdig historie
I 1997 skulle det arrangeres en sommerleir for de grønne ungdomsorganisasjonene i
Norden, i Nordmarkskapellet i Oslo. Sommerleiren ble arrangert gjennom Nordens Grønne
Ungdomsforbund, og det kom deltakere fra Danmark, Norge, Finland og Sverige. Det kom
tre personer fra både Danmark og Finland, 13 fra Norge, i det bortimot 30 kom fra Sverige.
Allerede på veien til hytta ble kulturforskjellene tydelige, da danskene startet å klage over de
bratte bakkene. De var utslitte da de kom fram, og glade for at de ikke skulle tilbake igjen
samme dag. Framme på hytte ble også skillet mellom svenskene og nordmennene tydelig da
de fant en gjenglemt kasse med Cola i kjøleskapet. De norske deltakerne nektet å drikke
Colaen i en protest mot multinasjonale selskaper. Men kassa ble tømt i løpet av helga, og det
var liten tvil om at de mer moderate svenskene hadde skylda.
Ytterligere splittelse ble skapt på grunn av vanskelighetene forbundet med å kommunisere
med finnene. Finnene hadde lært svensk på skolen, men nektet å benytte seg av det i en
anti-imperialistisk protest. Da de ikke kunne engelsk ble kommunikasjon vanskelig.
Til tross for dette ble sommerleiren en suksess. Frihet var sommerleirens tema, og i løpet av
leiren ble teamet diskutert fra mange ulike vinkler og sett i sammenheng med temaer som
dyrevern, pressefrihet, og menneskerettigheter. Selv om svenskene hadde en mye større
organisasjon bak seg, var det mange som mente at den norske sommerleiren var bedre enn
den svenske sommerleiren som ble organisert senere.

Noe som bidro til at sommerleiren ble oppfatta som god var nok at det var mange forhold
som ble starta på leiren. Blant annet så ble Lisa kjent med Snorre Sletvold på denne leiren. I
dag (19.10.2016) bor Lisa og Snorre sammen i Lørenskog. Fremdeles er begge aktive i
politikken. Lisa som talsperson og kommunestyrerepresentant for De Grønne i Lørenskog, og
Snorre som 2. vara til Lørenskogs kommunestyre.

