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Frie Grønnes landsmøde 2022 
Årsberetningen fra Frie Grønne Råd 2021  

 
(Kære alle,) 
Det er omtrent 20 måneder siden, vi lancerede Danmarks nye klimaansvarlige og antiracistiske 
parti: Frie Grønne. Det skete den 7. september 2020 på Blågårds Plads.  
 
I dag holder vi det andet landsmøde i partiets historie. Vi er blevet opstillingsberettigede til det 
kommende Folketingsvalg. Og senere på mødet skal vi lancere vores fantastiske hold af 
Folketingskandidater.  
 
Det er næsten ikke til at forstå, at vi er nået så langt! På bare under to år er vi gået fra at være helt 
nye. Helt ukendte. Helt uprøvede. Til at være klar til at forandre dansk politik ved næste 
Folketingsvalg. 
 
Det er stort. Rigtig stort! Det gør mig utrolig stolt at sidde her som rådsleder og skulle fejre dét 
sammen med alle jer dejlige mennesker.  
 
Men at komme hertil har ikke været let. Det har været en lang og udfordrende rejse, som kun er 
lykkes fordi mange af jer har bidraget. Med jeres tid, jeres mod, jeres energi, jeres kreativitet og 
jeres ukuelige fighter-vilje! 
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At blive opstillingsberettiget til Folketinget, krævede som bekendt, at vi skulle samle 20.000 
underskrifter. Ved nytår 2021, var landet igen lukket ned på grund af corona. Vi kunne ikke gå på 
gaden og samle underskrifter. Sådan havde det været siden oktober 2020.  
 
Vores planlagte Danmarks-tour var udsat på ubestemt tid. Vores sekretariat var hjemsendt. Vores 
frivillige kunne ikke mødes. Underskriftindsamlingen var gået helt i stå. Og for at nå i mål, manglede 
vi godt 16.500 vælgererklæringer.  
 
Noget måtte der ske. Vi valgte at lægge hele strategien om, og satse på en gennemgående 
digitalisering af organisationen og underskriftsindsamlingen. Den digitale omstilling gjorde, at vi fik 
skabt en meget stærk social medieplatform. I dag, er vi derfor, meget aktive på tværs af Facebook, 
Instagram, Twitter, TikTok osv.  
 
Det viste sig at være den helt rigtige beslutning. I løbet af foråret, kom der for alvor gang i 
underskrifterne, primært via en målrettet Facebook-kampagne. Men i løbet af sommeren begyndte 
vi også at kunne gå på gaden igen. Alt det hårde arbejde, kulminerede d. 25. oktober 2021, hvor vi 
med glæde kunne fejre vores opstillingsberettigelse til valget! 
 
Den dag var jeg selv til stede på borgen, sammen med flere af jer. Jeg glemmer aldrig stemningen 
og lettelsen. Det hele blev forenet i den krammer som Sikandar og hans stolte far gav hinanden, 
foran os alle sammen. Dette billede sidder fast på min nethinde, og vil gøre det i mange år endnu.  
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Som jeg står her og ser tilbage; kan jeg ikke lade vær med, at glæde mig til at opleve, den far-og-
søn-krammer, vi kommer til at se, når vi bliver valgt ind i Folketinget! J 
 
Eftersom jeg selv fra starten af også har været frivillig i Frie Grønne var jeg vidne til, at i 
størstedelen af 2021, gjorde corona det svært at være en aktiv frivillig. Da restriktionerne endelig 
lettede, og vælgererklæringerne kom i hus, har vi haft intenst fokus på vores frivilligaktiviteter, 
samt rekruttering af kandidater. Det betyder, at vi senere i dag kan præsentere vores 
Folketingskandidater over hele landet. Vi er derfor i fuld gang med at opbygge kampagnehold og 
lokale ’hubs’ af frivillige i alle storkredse. 
 
Pt. har vi omkring 100 frivillige og der kommer hele tiden flere til. Og jeg vil herfra takke hver enkelt 
af jer. For jeres engagement, jeres energi og dedikation. Uden jer. Intet parti.   
 
Vi har fået partilokaler på Lykkesholms Allé i hjertet af Frederiksberg. De er netop blevet færdig-
indrettet og vi glæder os til at slå dørene op, og invitere jer til spændende arrangementer i huset.   
 
Vi har udvidet vores anti-chikane politik, så den gælder for alle medlemmer af partiet. Vores 
værdier om bekæmpelse af sexisme og diskrimination omfatter derfor hele organisationen. 
 
Det, at vi har opnået opstillingsberettigelse til Folketinget har også betydet, at vi er blevet 
anerkendt i det parlamentariske system, som et rigtigt parti. Som flere af jer nok har opdaget, kan 
Sikandar nu krydse klinger med statsministeren til spørgetime i salen, sammen med de andre 
partiledere. Vi har fået flere økonomiske midler, så vi har udvidet vores sekretariat på 
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Christiansborg. Vi har fået udarbejdet en overenskomst i tæt dialog med medarbejderne, som vi er 
super stolte af. Overenskomsten giver stor fleksibiliet til selv at tilrettelægge sin egen tid, og de 
fleste medarbejdere har fire dages abejds-uge, eller mindre. Med vores overenskomst i hånden, vil 
vi vise, at denne model, kan gennemføres på en af landets mest pressede arbejdsplader, nemlig 
Christiansborg. 
 
Herfra skal der lyde en kæmpe ros til alle medarbejdere på borgen. I knokler fra morgen til aften for 
at sætte Frie Grønnes politik på dagsordenen. I gør det, fantastisk godt! 
 
Jeg vil også gerne takke for samarbejdet med resten af Frie Grønne Råd. Jeg er selv nyvalgt 
rådsleder, siden sidste landsmøde, efter Niko valgte at træde tilbage, for at fokusere på sit 
Folketingskandidatur og opbygge sin valgkreds i Østjylland. 
 
Jeg vil gerne takke Niko og resten af det Frie Grønne Råd, for rigtig godt samarbejde og støtte i 
min nye position.  
 
Og sidst men ikke mindst: Sikandar! Tak for dit lederskab og dit altid rolige og venlige sind. For mig 
og tusinde af andre unge med minoritetsbaggrund, der er vokset op i kvarterer som regeringen 
kalder parallelsamfund, er du en stor inspiration. Det er en ære at kæmpe ved din side. I dag; med 
Frie Grønne kan vi endelig sige det højt: nok er nok. Det er slut med at dukke nakken!  
 
Mange tak for ordet! Jeg glæder mig utroligt meget, til at fejre landsmødet med jer alle sammen! 
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På vegne af Frie Grønne Råd, Aima Nadeem 
 
 
 
 


