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Nominasjonskomiteens medlemmer
Nominasjonskomiteen ble valgt på Miljøpartiet De Grønne Oslos årsmøte 13. februar 2016 og
har bestått av Kristian Normand (leder), Veslemøy Waage, Lillian Bredal Eriksen, Geir Storli
Jensen, Wenche Aas, Erik Arentz-Hansen og Nora Jungeilges Heyerdahl (Grønn Ungdom), i tillegg
til Isa M. A. Isene, Siri Klemetsaune og Kristian Vea som møtende varamedlemmer. Under
nominasjonskomitéens konstituerende møte ble Erik Arentz-Hansen valgt som nestleder og Isa
M. A. Isene valgt som sekretær.

Komiteens arbeid
Nominasjonskomiteens hovedoppgave er å innstille på en liste med 25 kandidater, som
behandles på fylkeslagets nominasjonsmøte. For mer informasjon om de overordnede føringene
for komiteens mandat og arbeidsoppgaver, se dokumentet “Mandat for nominasjonsprosessen”.
Mandatet er blant annet basert på Miljøpartiet De Grønne Oslos vedtekter, Miljøpartiet De
Grønnes nasjonale vedtekter og retningslinjer, evalueringen fra den forrige
nominasjonsprosessen og valgloven. Alle medlemmer av nominasjonskomiteen har signert en
taushetserklæring.
Innspill fra partiets medlemmer ligger til grunn for komiteens innstilling, som er samlet inn
gjennom to høringsrunder. Det er bedt spesifikt om forslag til konkrete kandidater, kriterier for
vurdering av de enkelte kandidatene, og til vurdering av helheten i listen. I tillegg har komiteen
besøkt bydelslag, fylkessstyret, Oslo GU, Oslo GS, Grønne Glitrende, Kvinnenettverket,
Representantskapet til Oslo MDG og Stortingsgruppa.
Basert på det ovennevnte kom komiteen frem til følgende retningslinjer, som ble presentert
sammen med den unummererte høringsinnstillingen 7.9.2016:
Sammensetningen av stortingslista må reflektere et mangfold av kandidater med ulik
bakgrunn og erfaring. Listen må ha god spredning, for eksempel når det gjelder kjønn, alder
og bosted. Listen bør ha kandidater med ulike kulturelle bakgrunner og som representerer
flere deler av Oslo. Sammensetningen bør reflektere politisk bredde og ulike
kompetanseområder. En representant for Grønn Ungdom skal stå høyt på lista.
I tillegg til kriteriene for sammensetning av lista, har vi følgende kriterier for kandidater:
●

Politisk teft, erfaring og forståelse

●

Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig

●

Retorisk sterk og god i debatt

●

Kan skape entusiasme og engasjement

●

Stor varig arbeidskapasitet

●

Mentalt sterk og erfaren på kritikkhåndtering
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●

Tid til valgkamp

●

Høy integritet og troverdighet

●

Samarbeidsevner både internt og eksternt

●

Kunne stå inne for prinsipprogrammet til MDG, og være medlem av partiet.

For toppkandidatene er politisk teft spesielt viktig, hen må raskt kunne sette seg inn i store og
komplekse saker.
Over 100 kandidater ble foreslått til årets liste. Nominasjonskomiteen ønsket en bred og
inkluderende prosess, og tok derfor kontakt med alle kandidater som var registrerte
medlemmer av partiet. 59 av disse ønsket å bli vurdert til listen, og det ble i august og september
gjennomført intervjuer med samtlige.

Begrunnelse for helheten i lista
Nominasjonskomiteen i Miljøpartiet De Grønne Oslo har gleden av å presentere en liste som vi
mener representerer fylkeslaget og partiet på en utmerket måte. Oslos grønneste parti er
velsignet med et stort antall kvalifiserte og motiverte personer, noe som gjenspeiles i det høye
antallet kandidater til listen. Den innsatsen fylkeslagets medlemmer og tillitsvalgte har lagt ned i
innspill og forslag har vært uvurderlig i nominasjonskomiteens arbeid.
Listen består av 25 navn, hvorav 13 er kvinner og 12 er menn. Kandidatenes alder spenner fra 18
til 74 år, og gjennomsnittsalderen er 41 år.
Kandidatene er innstilt i en helhet, hvor kandidatene har kvaliteter som utfyller hverandre. Vi har
lagt vekt på at listeforslaget skal ha en balansert sammensetning med hensyn til politisk profil,
alder, kjønn, geografi, erfaring, etnisk bakgrunn, synlighet og nettverk. En stor andel av
kandidatene er født på 1980-tallet. Denne gruppen reflekterer medlemsmassen og er uten tvil
den gruppen det har kommet inn mest innspill på. Nominasjonskomitéens mål er at listen treffer
hele vårt velgergrunnlag og skaper motivasjon i størst mulig del av organisasjonen. For
kandidater til øverste del av listen er det lagt særlig vekt på gode samarbeidsevner, lagforståelse
og evne til å motivere og støtte andre og hverandre, evne til å sette seg inn i store og komplekse
saker, samt til å utvikle og formulere partiets politikk.
Basert på innspill fra fylkeslagets representantskapsmøte og høringsrunden, har vi valgt å
innstille vår ungdomskandidat på fjerdeplass. Dette er en plassering som gir kandidaten reell
mulighet til å få taletid i Stortingssalen i løpet av perioden, og er en anerkjennelse både av
kandidatens ekstraordinære talent, og av Grønn Ungdoms betydelige rolle for partiet.
Nominasjonskomiteens innstilling er enstemmig.
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Nominasjonskomiteens innstilling
1. Une Aina Bastholm - 1986 - St. Hanshaugen
2. Per Espen Stoknes - 1967 - Vestre Aker
3. Hanna E. Marcussen - 1977 - Gamle Oslo
4. Hulda Holtvedt - 1999 - Nordre Aker
5. Leif Ingholm - 1981 - Gamle Oslo
6. Mona Elisabeth Brøther - 1952 - Nordre Aker
7. Shoaib Sultan - 1973 - Søndre Nordstrand
8. Einy Langmoen - 1957 - Nordstrand
9. Kristoffer Robin Haug - 1984 - Bjerke
10. Lan Marie Nguyen Berg - 1987 - Gamle Oslo
11. Einar Wilhelmsen - 1974 - Østensjø
12. Solveig Arnesen - 1978 - Grünerløkka
13. Finn Dyrkorn - 1966 - Stovner
14. Almaz Asfaha - 1989 - St. Hanshaugen
15. Eivind Trædal - 1985 - Gamle Oslo
16. Silje Christine Andersen - 1990 - Nordre Aker
17. Knut Frederik Horn - 1945 - Vestre Aker
18. Siri Mittet - 1973 - Sagene
19. Adam Tumidajewicz - 1985 - Frogner
20. Anne Dubrau - 1986 - Søndre Nordstrand
21. Andrew Kroglund - 1959 - Ullern
22. Sirin Hellvin Stav - 1988 - Sagene
23. Pål Thygesen - 1988 - Gamle Oslo
24. Viktor Rakov Gjengaar - 1980 - Gamle Oslo
25. Eva Joly - 1943 - Paris/Oslo
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Presentasjon av kandidatene

1. Une Aina Bastholm, 1986, St. Hanshaugen
Bastholm er nasjonal talsperson og 1. vara på Stortinget.
Hun er en utholdende breddepolitiker med erfaring fra
debatter, foredrag og media. Siden inntoget i partiet i 2010
har hun bl.a sittet i sentralstyret, vært leder i Oslo MDG og
ledet nominasjonskomiteen i Oslo. I perioden 2013-2016 var
Bastholm politisk rådgiver for partiets stortingsgruppe.
Bastholm er utdannet statsviter fra Norge, Tyskland og
Wales. Hun ble politisk aktiv som 14-åring, og har bakgrunn
fra en rekke frivillige organisasjoner, og også tidligere
startet og drevet en egen bedrift. Som vara til Stortinget har
hun vært synlig i debatter om alt fra avfallspolitikk til Grunnloven, og fremmet egne forslag om
bl.a. kyllingvelferd, oljesubsidier, kroppspress og forbrukerinformasjon.

2. Per Espen Stoknes, 1967, Vestre Aker
Stoknes er psykolog med dr.gr i økonomi, forsker og
førstelektor ved Institutt for rettsvitenskap på BI. Stoknes
har en unik breddekompetanse på økonomi, strategi,
psykologi, sosiologi og filosofi. Han har jobbet mange år i
næringslivet, som konsulent og grunder, samt mange år
som akademiker som foreleser, forfatter og forsker. Han
har vært rådgiver for stortingsgruppa på økonomi,
næringsliv og livskvalitet. Stoknes har også lang erfaring
med å jobbe opp mot offentlig forvaltning.

3. Hanna E. Marcussen, 1977, Gamle Oslo
Marcussen er byråd for byutvikling i Oslo og tidligere
nasjonal talsperson for De Grønne fra 2008 - 2014. Hun er
en av MDGs mest erfarne politikere og har vært med å
bygge opp partiet til det nivået vi er i dag. Marcussen har
erfaring fra å sitte i forhandlinger og er i posisjon for
gjennomføring av MDG-politikk. Marcussen er utdannet
arkeolog, og har befalsutdanning fra Forsvaret. Det er
klima- og miljøspørsmål er det som er drivkraften i
Marcussens politiske engasjement, men dette er saker som
strekker seg over mange politiske felt, bl.a. økonomi,
samferdsel, energipolitikk, byutvikling. I tillegg er hun opptatt av personvern og
borgerrettigheter/menneskerettigheter.

5
4. Hulda Holtvedt, 1999, Nordre Aker
Holtvedt er leder i Oslo Grønn Ungdom og går i 2. klasse på
Oslo Katedralskole. Hun har vært politisk aktiv siden 2011,
blant annet med ulike verv i Elevorganisasjonen Oslo og
Grønn Ungdom. Tross ung alder har Holtvedt erfaring med
påvirkningsarbeid opp mot Rådhuset og har vært mye synlig
og aktiv i media, både gjennom leserinnlegg og debatter i
radio og på TV. Hun er brennende opptatt av klimasaken og
sosial rettferdighet og mener klimakrisen må løses på en
måte som ikke går hardt utover de svakeste i Norge og
verden. Hun er også opptatt av utdanningspolitikk,
ruspolitikk og internasjonal solidaritet.
5. Leif Ingholm, 1981, Gamle Oslo
Ingholm er leder i Gamle Oslo MDG og representant i
byutviklingskomiteen i Gamle Oslo, i tillegg til å være
styremedlem i "De Grønne Glitrende", MDGs LHBT-nettverk.
Ingholm jobber til daglig som trafikk- og
infrastrukturrådgiver hos NSB og har gjennom jobberfaring
og utdannelse i samfunnsgeografi (UiO) og fysisk planlegging
(NTNU) fått et stort samfunnsengasjement for utvikling av
miljøvennlig samferdsel, by- og oppvekstmiljø, samt klima og
bistandsarbeid. Ingholm er også opptatt av innovasjon,
forskning og utdanningspolitikk og engasjert i LHBTrettigheter.
6. Mona Brøther, 1952, Nordre Aker
Brøther er nestleder i fylkesstyret til Oslo MDG. Hun er
pensjonert fra UD etter et langt yrkesliv på internasjonalt
samarbeid og bærekraftig utvikling, og er nå assosiert
partner i et økonomisk analyseselskap. Hun har utdannelse i
fagene historie, spansk og statsvitenskap, og passert
utenriksdepartementets aspirantkurs. Brøther har vært
ambassadør i Chile, Venezuela og Canada og har hatt mange
lederposisjoner i utenriksdepartementet bl.a. seksjonen for
miljø og bærekraftig utvikling, og kulturseksjonen. Brøther
har stor forhandlingskompetanse og faglig tyngde på
internasjonal politikk. Hun har også vært leder i NTL-UD.
Brøther er engasjert i den etiske dimensjon i
bærekraftsagendaen, og vårt felles ansvar for kommende generasjoner der Norge igjen kan ta
en lederrolle globalt.
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7. Shoaib Mohammad Sultan, 1973, Søndre Nordstrand
Sultan er folkevalgt i bystyret og representant i
finanskomiteen og var Oslo MDGs ordførerkandidat i
valgkampen i 2015. Sultan jobber daglig som rådgiver i
antirasistisk senter og er også en ivrig frilansskribent. Han
har utdanning i “Management and Finance” og Political
Science” fra universitetet i Colorado. Sultan har en en variert
bakgrunn fra en rekke ulike organisasjoner som jobber med
fredspolitikk, klimarettferdighet og antirasisme. Sultan er
meget synlig i den offentlig debatten, spesielt på
integreringsrelaterte spørsmål. Hans hjertesaker i politikken
er innenfor alternativ energi, økologisk landbruk, integrering, skole og internasjonal bistand.

8. Einy Langmoen, 1957, Nordstrand
Langmoen er representant i Nordstrand bydelsutvalg,
talsperson og styremedlem i Nordstrand MDG. Hun har mye
kunnskap om norsk kulturliv og jobber som musikklærer og
frilansmusiker. Langmoen har vært aktiv
fagforeningspolitiker gjennom 20 år og har lang erfaring
med politiske prosesser. Hun er opptatt av å motarbeide
maktkonsentrasjon og politikerforakt, og det er viktig for
henne å få med grasrota i miljøkampen. Lokalpolitisk har
hun markert seg tydelig over flere år i kampen for bevaring
av Ekebergsletta. Hun er engasjert og interessert i alt som
har å gjøre med samfunnsbygging i et grønt, rettferdig perspektiv. Videre er hun særlig opptatt
av å legge til rette for en trygg oppvekst for barn og unge, og for en verdig eldreomsorg.
9. Kristoffer Robin Haug, 1984, Bjerke
Haug er leder i Bjerke MDG og folkevalgt politiker i Bjerke
bydelsutvalg. Han er ansvarlig for nasjonal
kommunikasjonsskolering i MDG. Til daglig jobber Haug som
kommunikasjonsrådgiver med fornybar energi i Norges
Forskningsråd. Han har tidligere jobbet med politisk
kommunikasjon, markedsføring og endringsledelse i
kommunikasjonsbyrået Geelmuyden.Kiese. Han er utdannet
forsker innen fornybar energi i tillegg til å ha gått
gründerskolen. Haug har et livslangt engasjement for
miljøsaken og spesielt klimaendringene, og har bakgrunn fra
miljøbevegelsen bl.a. som tidligere styreleder av Norsk klimanettverk. Han er opptatt av at det
grønne prosjektet er en grunnleggende solidarisk måte å organisere samfunnet på med fokus på
de som ikke har ressurser; de svakeste i samfunnet, naturen og fremtidens generasjoner.
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10. Lan Marie Nguyen Berg, 1987, Gamle Oslo
Berg er byråd for miljø og samferdsel i Oslo, og har blitt en
veldig profilert politiker for MDG siden brakvalget i 2015.
Berg har en master fra Senter for utvikling og miljø, og har
jobbet i forskningsinstitutter og hatt ulike verv i ideelle
organisasjoner. Hennes store prosjekt og engasjement er å
skape god klimapolitikk som resulterer i bedre livskvalitet,
bedre helse og bedre byer. Berg har også lenge hatt et sterkt
internasjonalt engasjement, med spesiell vekt på
klimarettferdighet.

11. Einar Wilhelmsen, 1974, Østensjø
Wilhelmsen er representant i Østensjø bydelsutvalg og leder
komitéen for bydelsutvikling, miljø og kultur. Han jobber til
daglig i miljøstiftelsen ZERO med fagansvar på fornybar
energi. Wilhelmsen er utdannet statsviter. Han har
yrkesbakgrunn fra både næringsliv og offentlig forvaltning.
Han har også jobbet i flere ulike organisasjoner med energi
og miljøpolitikk og har bred kunnskap og erfaring på
nasjonal klima- og energipolitikk. Han har bidratt aktivt til å
fremme så vel som forme MDGs politikk på disse områdene.
Han er brennende opptatt av miljøpolitikk, og ivrer etter å
finne løsninger der folk kan være med å bidra for å bygge et samfunn som er godt å bo i, uten at
det skaper store miljøkonflikter. Wilhelmsen er også en veldig synlig “sykkeltalsmann”, både
lokalt i bydelen og i Oslopolitikken generelt.
12. Solveig Arnesen, 1978, Grünerløkka
Arnesen er leder i Grünerløkka MDG og representant og
nestleder i Grünerløkka bydelsutvalg. Arnesen er til daglig
kommunikasjonssjef og progamansvarlig hos Vitenparken
Campus Ås, tidligere har hun også vært gründer og daglig
leder i eget filmproduksjonsselskap. Arnesen tar en
mastergrad fra BI innenfor grønn økonomi, nyskaping og
kommersialisering. Hennes hjertesaker er grønne
arbeidsplasser, tiltak for å realisere det grønne skiftet i
næringslivet og sette grønne løsninger ut i livet. Arnesen er
også veldig opptatt av gründer- og kulturpolitikk.
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13. Finn Dyrkorn, 1966, Stovner
Dyrkorn er leder i Stovner MDG og medlem av valgkomiteen
for Oslo MDG. Han er utdannet servicetekniker og har
jobbet de siste 18 årene som daglig leder i en liten
databedrift han er deleier av. Dyrkorn har hatt et langt
yrkesliv i det private næringslivet og har hatt mange ulike
styreverv og har mye kompetanse fra forskjellige bedrifter
og organisasjoner. Dyrkorn er sterkt engasjert i
gjennomføring av det grønne skiftet og er opptatt av at vi
må endre systemet og ikke moralisere folks valg, men gjøre
det lettere og fordelaktig å ta gode grønne valg. Som et
eksempel på tilrettelegging av gode grønne valg vises det til langsiktig arbeid med OBOS
borettslagene på Ammerud der det årlige utslippet av CO2 er kuttet med 4000 tonn. Dette er
oppnådd ved å gjøre de grønne valgene mest fordelaktig, både økonomisk og driftsteknisk. Han
er også veldig opptatt av å formidle MDGs solidaritetsprinsipper som viktig rettesnor for vårt
arbeid.
14. Almaz Asfaha, 1989, St. Hanshaugen
Asfaha er prosjektkoordinator i Norske Kvinners
Sanitetsforening og har organisasjonserfaring fra en rekke
organisasjoner, bl.a. SAIH, LNU og Frivillighet Norge. Hun er
styremedlem i MDG St. Hanshaugen og representerer MDG
i helse- og sosialkomitéen i bydelen. Asfaha har mastergrad
i arbeids- og organisasjonspsykolog og har jobbet som
frivillig i MDGs kommunikasjonteam under valgkampen i
2015. Hennes hjertesaker er frivillighet, forskning,
helsepolitikk, likestillingspolitikk, menneskerettigheter,
bistand og integrering.
15. Eivind Trædal, 1985, Gamle Oslo
Trædal er folkevalgt i Oslos bystyre og representant i helseog sosialkomitéen. Han jobber som
kommunikasjonsrådgiver i stortingsgruppa, og han har lang
erfaring med politisk arbeid i ulike verv og organisasjoner,
bl,a gjennom flere år i Naturvernforbundet. Trædal er
utdannet innenfor utvikling og miljø og statsvitenskap. Han
er en tydelig og synlig stemme i den offentlige debatten
hvor han er en av de mest aktive både som enkeltperson og
politiker. Trædals hovedambisjon i politikken er å bidra til
kampen mot klimaendringer, for en bærekraftig framtid, og
han er også veldig opptatt av sosial rettferdighet både i
Norge og på tvers av landegrenser.
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16. Silje Christine Andersen, 1990, Gamle Oslo
Andersen er nasjonal talsperson i Grønne Studenter og har
vært Formand av Det Norske Studentersamfund. Hun har
en mastergrad i kinesisk samfunn og politikk, snakker
mandarin, og jobber for tiden på HiOA med studiestart og
studentkommunikasjon. Andersen har erfaring med med
student-, utdannings- og forskningspolitikk, og er spesielt
opptatt av studentvelferd, studentboliger, og unge
menneskers psykiske helse. Hun har også et stort
engasjement for dyrevelferd og human ruspolitikk.
17. Knut Frederik Horn, 1945, Vestre Aker
Horn er representant for MDG i bydelsutvalget i Vestre Aker.
Han er i dag pensjonist, men har 11 års erfaring som
markedsansvarlig og koordinator i WWF. Han er adjunkt av
utdannelse og har undervist i fag som sosialøkonomi,
markedsføring og eksport markedsføring på videregående
skole. Horn har 20 års erfaring fra næringslivet - inkludert 2
1/2 år i USA og 2 år i Iran. Hans hjertesaker er: Respekt og
forståelse for naturen - som er vårt livsgrunnlag - miljøvern,
og samferdselspolitikk.
18. Siri Mittet, 1973, Sagene
Mittet er representant i Sagene bydelsutvalg og
arbeidsutvalg, og hun er styremedlem i Sagene MDG. Hun
er gründer og daglig leder i Gruten AS, som oppsirkulerer og
skaper nye verdier av byens kaffeavfall. Mittet har
mastergrad i folkehelse og i miljø og bærekraftig utvikling
fra USA og England. Mittet er aktiv medlem av miljøgruppen
Omstilling Sagene og spesielt opptatt av miljøvennlig og
levende lokalsamfunn. Hun har også et stort engasjement
for grønt næringsliv, miljøvennlig transport og helsepolitikk.
19. Adam Tumidajewicz, 1985, Frogner
Tumidajewicz er nestleder i Oslo MDG og representant i
Frogner bydelsutvalg. Tumidajewicz jobber til daglig som
organisasjonsrådgiver i Dysleksiforbundet. Han er utdannet
retoriker og har jobbet som tekstforfatter og humorist i
mange år. Tumidajewicz er spesielt opptatt av skolepolitikk
og at MDG skal tilby et klart og spennende alternativ i
skoledebatten. Tumidajewicz er opprinnelig fra Polen og
med sin bakgrunn ekstra engasjert i tema rundt mangfold,
integrering og innvandring. Tumidajewicz har bred debattog kommunikasjonserfaring.

10
20. Anne Dubrau, 1986, Søndre Nordstrand
Dubrau er gründer og sosial entreprenør og har lang
erfaring med å starte og bygge opp organisasjoner. Hun er
daglig leder i Epleslang og tidligere formann i ByBi. Dubrau
har utdannelse innenfor statsvitenskap med fordypning i
offentlig politikk og entreprenørskap og innovasjon. Hun har
vært valgt inn i studentparlamentet og vært leder i Oslo
Europeisk Ungdom. Dubrau brenner for et grønt næringsliv
og bærekraftig innovasjon. Videre har hun et hjerte for
bedre integrasjon og tilrettelegging i arbeids- og
samfunnslivet for mennesker med fysiske, psykiske eller
sosiale utfordringer. Dubrau er opprinnelig fra Tyskland og har bodd i Norge siden 2004.
21. Andrew Kroglund, 1959, Ullern
Kroglund er representant i Ullern bydelsutvalg og
internasjonal kontakt i MDG nasjonalt. Han jobber som
selvstendig konsulent, forfatter, skribent, oversetter,
møteleder og bokbader.
Han har bakgrunn som leder for Regnskogfondet og erfaring
fra en rekke andre miljø- og utviklingsorganisasjoner.
Kroglund har studert statsvitenskap, skrevet bøker og er
mye brukt som foredragsholder, kåsør og ordstyrer. Han
brenner for internasjonal solidaritet, bistand og barn og
unge. Han har mye fagkunnskap om bærekraftspørsmål, og
erfaring med miljø- og utviklingsspørsmål, både nasjonalt og internasjonalt.
22. Sirin Hellvin Stav, 1988, Sagene
Stav er representant i Sagene bydelsutvalg, leder av miljøkultur og byutviklingskomitéen i bydelen og vara til miljø- og
samferdselskomitéen i Oslo bystyre. Hun studerer By- og
regionplanlegging på Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet og har et stort engasjement for byutvikling og
grønn mobilitet/samferdsel, samt matpolitikk, dyrevern,
deleøkonomi og likestilling. Sirin er spesielt opptatt av at
grønne lokalsamfunn er veien til både økt livskvalitet og
global bærekraft.
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23. Pål Thygesen, 1988, Gamle Oslo
Thygesen er første vararepresentant til Oslo bystyre og
tidligere generalsekretær i Grønn Ungdom. Høsten 2016 tar
han permisjon i jobben som politisk rådgiver for
bystyregruppa for å fullføre sin master i juss .Thygesen har
hatt en rekke verv i MDG og har bred erfaring fra flere
barne- og ungdomsorganisasjoner, blant annet som
sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen i 2008-2009.
Thygesen er opptatt av justispolitikk, samferdsel og
skolepolitikk, i tillegg til klimapolitikk.

24. Viktor Rakov Gjengaar, 1980, Gamle Oslo
Gjengaar er nestleder i bydelsutvalget i Gamle Oslo. Han har
en mastergrad i internasjonal business fra Frankrike og er
opptatt av idrett, kultur og frivillighet. Gjengaar er i dag
leder i Urban Samtidskunst, som tilrettelegger for
utendørskunst i indre Oslo øst. bl.a. for Områdeløft Tøyen. I
tillegg jobber han som konsulent med pensjonsregnskap og
er nestleder i Tøyen sportsklubb. Gjengaar brenner for
levende og inkluderende lokalsamfunn og nærmiljø.

25. Eva Joly, 1943, Paris/Oslo
Joly er advokat, korrupsjonsjeger og har vært
presidentkandidat for De Grønne i Frankrike. Joly er født og
oppvokst på Grünerløkka, men flyttet til Frankrike som 18åring. På 1990-tallet ble hun kjent for sin rolle i den såkalte
“Elf Aquitaine-saken” og har blitt omtalt som en av
Frankrikes mest nådeløse og ubestikkelige
korrupsjonsjegere. Joly har gitt ut en rekke bøker om
bistandsarbeid, globalisering og bekjempelse av fattigdom
og korrupsjon, både i fattige og rike land. Siden 2009 har
Joly vært representant i Europaparlamentet for Europe
écologie – Les verts (De Grønne) i Frankrike. På grunn av sitt
engasjement mot oljeboring i nordområdene har Joly takket
ja til å stå på liste for De Grønne også i Norge.

