
PORSGRUNN: – Vær 
edruelig og etterrettelig. 
Det du kommer med må 
du ta ansvar for, er rådet 
fra Endre Løwe til andre 
ferske politikere.
EllEn Esborg
ellen.esborg@ta.no
975 19 665

Han har styrt miljøskuta alene 
som eneste bystyrerepresen-
tant for Miljøpartiet de grønne 
de siste fire årene. Til høsten 
vil han ikke lenger være like 
aktiv, men deler ærlig sine tan-
ker om idealisme og realisme i 
lokalpolitikken. 

Løwe hadde lave forvent-
ninger, men forteller at møtet 
med bystyret i 2011 ga inn-
trykk av et tungrodd politisk 
system.

– Men jeg hadde håpet at jeg 
fikk sådd noen tankefrø un-
derveis. Det tror jeg at jeg har 
fått til. 

Et søk i TAs arkiv de siste fire 
årene gir 116 artikler og innlegg 
om og fra De grønne-represen-

tanten. Han skulle gjerne ha 
utrettet mer, og innkassert 
noen politiske seiere i løpet av 
sine fire år, men å sitte som én 
av 49 representanter, uten et 
politisk samarbeid har ikke 
vært enkelt.

løwes 10 tips
På oppfordring fra TA har 
Løwe samlet sine beste tips, 
fra en fersk politiker til andre 
nye som har ambisjon om å 
gjøre en forskjell i by- og kom-
munestyrer.

TA DEBATTEN: Velg mellom 
å ta debatten i kommunestyret 
eller på forhånd. Det er ikke 
sikkert at samarbeid på bak-
rommet er det rette for deg.

VÆR ÆRLIG: Si det du me-
ner, hold på dine egne argu-
menter og saker – men du vil 
bli sliten. 

TUNGE TAK: Det er ikke lett. 
Hva som er riktig er dessverre 
mindre vesentlig i politikken 
fordi posisjonen støtter det 
som lønner seg for dem og ap-
pellerer til deres velgere. 

STOL PÅ DEG SELV: Ikke bli 

satt ut av at andre politikere 
virker veldig selvsikre, alle har 
sine begrensede områder de er 
sterke på. 

HOLD FOKUS: Ikke bli over-
veldet av fine saksframlegg. 
Hold fokus på hovedmålene 
dine. 

VÆR ENGASJERT: En sak 
som betyr mye for deg kan bli 
møtt uten debatt og være fer-
dig behandlet på fem minut-
ter. Vær forberedt på dette. 

BRUK TID: Man kan bruke 
ubegrenset med tid på politik-
ken.

HA ET FELLESSKAP: Om 
du er eneste representant bør 
du ha en gruppe rundt deg der 
du kan diskutere politikken.

FORBERED DEG: Stiller du 
godt forberedt og er inviteren-
de til samarbeid har du mulig-
het til å få gjennomslag. 

TA MEDIA ALVORLIG: De 
kan knuse deg, men du må ha
tillit til dem. Er du usikker på
om du er blitt forstått – be om å 
få lese igjennom.

– ikke lett å være liten

– hold fokUs: Endre Løwe ber ferske politikere være ærlige og etterrettelige. Etter fire år som 
representant for Miljøpartiet de grønne gir han seg til høsten.  foTo: ellen esBorG


