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Det var forurensningsproblematikken i Ranfjorden som vakte Svein Hammer sin miljøbevissthet. Nå jobber han aktivt for et parti som vil bygge ned oljevirksomheten raskest mulig.
Foto: Anita Hartviksen Ravn

Grønn offensiv
– Jeg husker
at blåskjellene
forsvant fra fjæra på
Hemnesberget, sier
den tidligere
høyremannen
som nå er sentral
i et fremadstormende
MDG.
●● Anita Hartviksen Ravn

Han var det han kaller «en grønn høyremann»
på åttitallet og var førstekandidat for Hemnes
Høyre i – 91. Nå driver han valgkamparbeide
for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Sør-Trøndelag, der han har sentrale verv. Hemnesværingen Svein Hammer vokste opp omtrent i
fjærsteinene, der han nå har hatt noen feriedager.
Hvordan er valgkampgløden?
– Vi opplever en veldig glød og ståpåvilje i
partiet. Partiet har sust opp på meningsmålingene i sommerukene.

Så pass mye at stortingsrepresentasjon
ikke er utenkelig. Vi startet valgkampen litt tidlig, for ikke å drukne blant de store til høsten.
Din politiske CV?
– Faren min var ﬁsker og jeg så hans bekymring for ranfjorden på åttitallet og ble politisk
engasjert. En onkel som var høyremann påvirket meg nok også, og i den tida hadde omtrent alle partier miljøengasjement. Jeg satt i
kommunestyret for Hemnes Høyre fra 1987,
var førstekandidat i 1991. Et par år seinere
drev jeg ut av både politikken og Høyre, inntil
jeg i fjor engasjerte meg for De Grønne og
stortrives med mine verv. Jeg har savnet politikken disse 19 årene, og fant endelig et parti
som er villig til å gå for drastiske systemendringer.
Hvor fins partiet representert her nord?
– Vi står klart sterkest i Trondheim der partiet har vært i bystyret siden 1991. Vi har ingen
lag på Nord-Helgeland men vi har MDG Nordland og Grønn ungdom ble stiet sist helg
med to representanter fra Bodø og en fra
Brønnøysund, så ting skjer. Jeg kommer
gjerne til Mo til høsten og stier lokallag, det
er bare å ta kontakt. Vi burde deﬁnitivt vært
aktiv her, historien til Rana tatt i betraktning.
Gi meg fire setninger om MDG?
– Miljøet er bunnlinjen, som vi former politikken innenfor. Fornybar framtid, grønn samferdsel og livskvalitet framfor veksttvang er de
viktigste stikkordene. Medlemmene våre er

en todelt masse. Den ene delen lever veldig
grønt også personlig, resten er mest realpolitisk fundert og ønsker systemendring og det
er der jeg er. Jeg ønsker raskest mulig avvikling av oljeindustrien, fordi vi har store klimaproblemer og et økosystem helt i ubalanse.
Hvordan skal dere synes i valgkampen?
– Vi har unge representanter fra partiet som
i sommer sykler og bader seg gjennom landet, for å vise partiet fram og få medieoppmerksomhet. Nå er de på vei sørover igjen.
Gryende lokallag skal være i emning etter
dem, så dette blir spennende. Ellers har ungdommen i partiet i Trondheim hatt «Takk for at
du sykler»- aksjon. Vi gamlingene, vi står på
stand og debatterer og det blir det mye av nå
framover.
Hva gjør du i ferien?
– Jeg har vært i Hemnes hos familie, jeg har
hatt en fantastisk fjelltur i Vesterfjellet og jeg
har vært på Trænafestivalen.
Hva gjør du helst når du har fri?
– Jeg går veldig mye i fjellet og i bymarka i
Trondheim. Og så leser jeg mye, spesielt historie og gjerne politisk historie. Jeg har doktorgrad i sosiologi under emnet norsk politisk
kultur så jeg er over middels interessert.
Når hadde du latterkrampe sist?
– Det husker jeg ikke, men jeg hadde det
veldig, veldig gøy på Trænafestivalen.

Svein
Hammer
(46) er valgkampleder,
tredjekandidat på
stortingslista og politisk
nestleder i Miljøpartiet
De Grønne, SørTrøndelag. Han er
bosatt i Trondheim,
men opprinnelig fra
Hemnesberget.

