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Stem, for svingende!

E

r du blant UiO-studentene som det siste året har lurt på
hvorfor du må finansiere din egen krisestøtte? Eller ble
du kanskje lettere perpleks da universitetsledelsen uten
pålegg fra helsemyndighetene besluttet å hastestenge lesesalene? Har du savnet at noen for full hals har brølt: «Fullstendig
uaktuelt!» på dine vegne? I så fall har du denne uken en gyllen
mulighet: Med noen klikk kan du bruke stemmeretten din og
bidra til at verdige ledere fremover skal brøle studentenes sak
opp mot universitetspamper og by- og statsråder.
Men kommer du til å benytte deg av muligheten? Ser vi på
statistikken, er sjansen for det svært liten. I fjor så Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo den laveste valgdeltagelsen
på ti år. Bare 12,86 prosent stemte i det heldigitale valget som
ledet inn i det vanskeligste året i norske studenters minne. Kritikken av den stusselige valgoppslutningen hagler hver bidige
vår, og skylden plasseres ofte på studentpolitikerne selv. De har
blitt kritisert for å være kanapéspisende møteløver som bryr
seg mer om egen cv enn studentenes ve og vel. Noen år har
denne beskrivelsen vært
nærmere virkeligheten
enn andre år. Studentpolitikernes innsats har tidvis
gjort minimal forskjell,
og «ingen» studenter har
brydd seg.
Men selv med rekordlav
valgoppslutning har det i
pandemiåret begynt å skje
ting. Plutselig har behovet
for representasjon for alvor
meldt seg i studentmassen, og vi har sett studentpolitikere
bidra til å få gjennomslag for noen få – med likevel nokså betydelige – saker: Etter press valgte for eksempel UiO-ledelsen å
gjenåpne de hastestengte lesesalene. En krisepakke øremerket
studentenes psykiske helse har vi også fått, selv om den er lite
å skryte av sammenlignet med den tilsvarende som retter seg
mot eldre. Hvor mye av æren studentlederne kan ta for disse
gjennomslagene, kan diskuteres. Men i år har vi i det minste
erfart at studentpolitikk handler om mer enn kamp for trelags
dopapir, Vanilla Sweet Cream Cold Brew og kebabtallerken.
De få seirene gjennom pandemien kunne likevel vært langt
flere dersom studentdemokratiet var sterkere. For ingen vil
lytte til noen som mangler legitimitet blant gruppen de skal
representere. For å få gjennomslag trenger våre fremtidige
studentledere en velgermasse i ryggen, og det er alle studenters
ansvar å sikre at det eksisterer noe som kan kalles en velgermasse. Med utgaven du holder i hendene, vil vi i Universitas
bidra med vårt: Et eventuelt valg om ikke å benytte stemmeretten din skal komme av alt annet enn at du ikke vet hva de ulike
listene står for. Med valgutgaven håper vi også å bidra til økt
studentpolitisk engasjement ved andre studiesteder. Studenter
over hele Oslo har kjent på konsekvensene av mangelfull representasjon under pandemien. Men studenter over hele Oslo
skal også vite at de kan bidra til å gjøre noe med det.
Hvem skal tale din sak når samfunnet skal stables på beina
igjen? Vie et par minutter av din skjermtid denne uken til
valg.uio.no. Hvis ikke for din egen del, så for studentdemokratiets!
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Studentpolitikken
trenger en hjertestarter
Eller er kanskje studentengasjementet dødt
for godt?
Det kan det virke som om det er en generell trend
at studenter blir mer passive når det gjelder deltakelse og engasjement. Da regjeringen i 2018 foreslo å
Bjørn Winquist, journalist i
kutte stipendandelen for studenter som ikke fullfører
Universitas
en grad eller skifter studieløp, varslet Norsk studentorganisasjon (NSO) «krig» og
gjen braker det løs: valorganiserte demonstrasjoner i
get «ingen» bryr seg om.
hele landet. På UniversitetsplasStudentvalget ved UiO
sen i Oslo samlet det seg 300
Gjennom sponsede innlegg på Facebook, leser- + Studentparlamentet ved UiO er et organ
personer. I Bergen møtte bare 70
som skal fremme studentenes interesser
innlegg i Universitas og genestudenter opp.
overfor universitetet
relle programerklæringer ingen
La oss gå tilbake i tid: Året
kan si seg uenig i, skal de ulike
er 1993, og 15.000 studenter har
listene kjempe for UiO-studen- + Studentparlamentet sender represensamlet seg utenfor Stortinget en
tanter til Velferdstinget, som favner om
tenes gunst.
kjølig høstkveld. Foranledningen
hele Oslo
Med på kjøpet følger også
er regjeringens budsjettforslag.
den obligatoriske oppfordrinBlant annet foreslår utdanningsgen om å stemme og den sed- + Hvert år velges representanter fra
minister Gudmund Hernes å
ulike lister, eller studentpartier, inn i
vanlige bekymringen om at
stramme inn antall år studenter
parlamentet
valgdeltakelsen ligger så lavt
kan få studielån, i tillegg til å endre ordningen med utbetaling
at man kan stille spørsmål
av studielån to ganger i året til
ved om Studentparlamentet + Alle UiO-studenter har stemmerett
– grøss og gru – månedlige utbeegentlig har noe demokratisk
talinger.
mandat overhodet, med sin + I fjor var deltagelsen 12,86%,
i 2019 15,13 %
Etter mobilisering fra Norges
oppslutning på godt under
Studentunion (datidens NSO)
tjue prosent.
samles studenter over hele landet
+ Årets valg er 8.–14. april
Selv når man regner med «stumot forslagene. Mellom 100.000
Kilde: sp.uio.no
dentene» som ikke tar studieog 150.000 elever og studenter
poeng, er deltakelsen pinlig
deltok i ulike aktiviteter landet
lav. I 2020 gjaldt dette 24 prosent av den totale stu- rundt. Resultatet? Regjeringen gjør retrett og legger
dentmassen ved UiO. Det er rimelig å anta at stør- flere av forslagene på is.
steparten av disse aldri vil stemme i studentvalget.
«Men studenter hadde det verre før, og da er det
Likevel kunne man hypotetisk sett ha oppnådd en naturlig at flere engasjerer seg», vil du kanskje innvalgdeltakelse på 76 prosent uten denne gruppen. vende. Målt opp mot grunnbeløpet i folketrygden lå

Kommentar

I

Arkivaren

Historiske skråblikk av
Anna «graver’n» Krokene

Er det en fugl? Er det et fly? Nei, det er bare en
studentpolitiker
«Jeg velger meg april», sa Bjørnson. Det gjør studentpolitikerne også.
Krokusen vokser vilt, og studentpolitikerne titter frem fra Villa Eika. Det
årlige studentparlamentsvalget ved UiO er et sikkert vårtegn. I 2009 tok
Universitas en prat med de ulike førstekjempene. Som én av tre kampsaker nevner toppkandidat for Realistlista Sveinn Sandvik Svendsen at de vil
gjøre livet lettere for studenter som er allergikere eller foreldre. En gruppe
som rommer de fleste, enten det er Zyrtec eller bleier studielånet går til.
Universitas 1. april 2009

Blinderns metafysikk
At det er kjipt å være student i storbyen, er en myte, skal vi tro samfunnsgeograf Torunn Hjorthol. I 2004 tok Universitas en prat med kvinnen bak
hovedfagsoppgaven «Blindern-studenten». Hun kunne fortelle at: «Den
«typiske» Blindern-studenten er i stand til å utvikle både fellesskap og
egen identitet i løpet av studenttilværelsen.» Mon det. Hvem som har
skylden for storby-pessimismen? Alt fra den norske kulturens nasjonalromantiske etterslep til anti-urbanismen i Rolf Jacobsen modernistiske
diktning, ifølge Hjorthol. Vi har i hvert fall bedre vær enn Trondheim, da!
Universitas 1. april 2004
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ILLUSTRASJON: ØIVIND HOVLAND

studiestøtten på et langt høyere nivå den gangen enn i dag,
ifølge tall fra NSO. Men det skortet ikke på kampånden av
den grunn.
I en tid der studenter er permittert i hopetall uten rett til dag-

penger, sparekontoene tømmes og husleieprisene er rekordhøye, ligger i teorien alt til rette for å mobilisere studentene
rundt saker som angår egen lommebok. Likevel skjer det ikke.
Under første bølge av nedstenging og permitteringer i fjor
falt faktisk valgdeltakelsen til Studentparlamentet fra året før.
Den lave oppslutningen rundt studentenes frontkjempere
gjenspeiler muligens utviklingen av en apatisk studentmasse.
Mon tro har vi blitt sløvet ned av digital stimuli og sosiale
medier. Det er lettere å skrive under på et opprop enn å fysisk
ta seg ut i gatene og demonstrere foran Stortinget. Men den
forklaringen er ikke nok alene, all den tid det tar omtrent

Øyeblikket

like lang tid å stemme digitalt i studentvalget som det tar å
signere en underskriftskampanje.
Kanskje ligger forklaringen hos studentledere. Muligens
er de blitt for redde for å provosere. Under studentprotestene
i 1993 reiste lederen i NSU Bergen, Arvid Ellingsen, rundt i
landet med en brostein i hånda og sa at han skulle kaste den
om de ikke fikk gjennomslag. Det er protest av et annet kaliber enn i dag, mildt sagt.
Når deler av studentpolitikken gjennomsyres av karrierebyg-

gende ungdomspolitikere, er dette kanskje en naturlig følge.
Føyer man seg inn i hierarkiet og bruker posisjonen til å bygge nettverk blant de store gutta fremfor å sparke oppover mot
makta, er det større sannsynlighet for at toppvervene blir et
springbrett for prosjektstillinger i tankesmier eller lederstillinger i SiO.

Som tidligere studentpolitiker risikerer jeg selvsagt å kaste
stein i glasshus, men erfaringen var i stor grad at mange var
mer opptatt av å fremstå seriøse og ordentlige i møte med
overmakten fremfor å ta krasse standpunkt og fremme enkle
budskap som skaper overskrifter og engasjerer studentmassen. Kanskje gir det bedre resultater å endre ting fra innsiden,
kanskje ikke. Resultatet fra 1993 tyder i hvert fall på at en strategi der man mobiliserer studentmassen rundt klare budskap
og presser på fra utsiden kan være minst like effektivt for å
få til endringer, i tillegg til at studentene faktisk engasjeres.
Men det kan jo hende at studentengasjementets tid er
forbi, og at vi har vi passert punktet der det kan gjenopplives.
En høy valgdeltakelse ved årets studentvalg kan i tilfelle vise
at jeg tar feil. Godt valg.
debatt@universitas.no

av Henrik Follesø Egeland
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Krokene
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AkselRogstad
Rogstad
Aksel

Universitas støttes av Velferdstinget,
som står uten redaksjonelt ansvar.

Skyggedans: Sigarettrøyken smyger seg langs konturene av varme vårjakker.
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Det studentpolitiske å

Krisepakker, stengte lesesaler og mangfoldsdebatt:
Det studentpolitiske året har vært preget av høyt
tempo og høylytte diskusjoner.
Studentpolitikk
tekst Endre Ugelstad Aas

Rasisme- og mangfoldsdebatt
Studentbevegelsen har lenge
vært en pådriver for å plukke
opp internasjonale bevegelser
og protester her i Norge. Dette
fikk vi også et eksempel på i fjor
sommer, da African Students
Assosiaction UiO sammen med
ungdomsorganisasjonen Arise
samlet rundt 15.000 Black Lives
Matters-demonstranter foran
Stortinget 5. juni. At det bare ble
registrert ett smittetilfelle som
kunne knyttes direkte til demonstrasjonen, må også kunne kalles

en seier for de immatrikulerte,
på tross av kraftige reaksjoner fra
både stortingspolitikere og kommentarfeltbanden i kjølvannet av
protestene.
Sommerens rasisme-debatt ble
også et tema da Studentparlamentet ved UiO samlet seg for sitt
årlige handlingsplansseminar i
begynnelsen av september. Under
generaldebatten tok Adrian Bolstad fra Det teologiske fakultet et
kraftig oppgjør med parlamentets
taushet i spørsmål om rasisme.
«Jeg vil anta at det er flere studenter som bryr seg om Black
Lives Matter enn om nedbrytbare dobørster», sa Bolstad og
mente at Studentparlamentet i
større grad burde speile saker

som studentene bryr seg om.
For Sindre Høllesli fra Moderat
liste var det derimot et poeng at
saken lå utenfor parlamentets
politiske ramme.
Roten til problemet mente
Bolstad å finne i den homogene
sammensetningen av parlamentsrepresentanter, noe Universitas senere på høsten fikk
bekreftet gjennom en opptelling
av antallet representanter med
ikke-vestlig navn. Her kom det
frem at 1 av 35, eller 2,9 prosent,
av representantene hadde ikkevestlig bakgrunn, noe som fikk
Eivind Ørjan Stamnes fra A-lista
til å erkjenne at parlamentet må
jobbe for å bedre representasjonsmangfoldet ved UiO.
Stengte lesesaler
Når det studentpolitiske året skal
oppsummeres, er det umulig å
komme utenom koronaen. Siden

studiehverdagen ble snudd på hodet 12. mars 2020, har så å si hele
studentmassen måttet hanskes
med digital undervisning, stengte
lesesaler, permitteringer og begrensede fritidstilbud.
Ved inngangen til høstsemesteret så det ganske så lovende
ut. Smittetallene hadde vært
lave gjennom sommeren, og
faddergruppene fant sammen i
egne kohorter der spriten og velkomstlekene var erstattet med
antibac og avstandsaktiviteter.
Men studentenes naturlige sosialiseringsbehov ble fort et bekymringsmoment for lokalpolitikere og helsetoppene. «Vi skal
gjøre Bent Høie stolt», sa faddersjef ved Det humanistiske fakultet på UiO Torhild Joa til NRK
i august, noe oslostudentene
også lykkes med da den fryktede
smitteboomen fra studiestarten
uteble.

midten av november så byrådet seg likevel nødt til å skjerpe tiltakene, men det var først
ved inngangen til det nye året at
konfrontasjonene mellom studentpolitikerne og regjeringstoppene for alvor spisset seg til.
I en pressemelding kvelden før
den store utfartsdagen etter juleferien bestemte høyere utdanningsminister Henrik Asheim å
utsette den fysiske studiestarten
til 18. januar. Samtidig ble studentene oppfordret til å holde
seg hjemme; det fikk Adrian
Leander Skagen fra Grønn liste
til å reagere. «Først var vi ikke
ønsket hjem, nå er vi ikke ønsket
tilbake», sa han til Universitas
3. januar. Og med det var tonen
satt for noen kaotiske måneder
med motstridende beskjeder og
hyppige kursendringer både fra
regjeringen, kommunen og universitetsledelsens hold.
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året oppsummert

Tilbudsguiden
AVIS

Grubbegata 6
Oslo
dagsavisen@kundesenter.com
www.dagsavisen.no
Tlf: 22 99 80 50
50 % studentrabatt på Dagsavisen

FORENINGER

post@samfunnsokonomene.no
www.samfunnsokonomene.no
tlf: 90 86 75 20
Studerer du samfunnsøkonomi?
Bli medlem av Samfunnsøkonomene –
fagforeningen eksklusivt for
samfunnsøkonomer.
Vi tilbyr blant annet kræsjkurs, juridisk
rådgivning, karriererådgivning samt
tilgang til Akademikernes bankavtale
med Danske Bank.
Kun 300 kr i året.

Vil du jobbe i finans og teknologi ?
Bli studentmedlem nå !
Få blant annet gratis forsikring på
mobil, nettbrett, PC og deg selv.
Finansforbundet
Dronning Eufemias gate 16
0191 OSLO
www.finansforbundet.no

MAT

Først ble campus stengt i slutten av januar som følge av mutantutbruddet i Nordre Follo.
Da studentene endelig kunne
vende tilbake til lesesalene igjen
en snau måned senere, gikk det
derimot ikke mange ukene før
UiOs rektor Svein Stølen tok en
sjefsavgjørelse og stengte dørene
på nytt 15. mars. At Studentparlamentet ikke ble informert om
årsakene bak beslutningen, satte
sinnene i kok hos parlamentsleder Runa Fiske, som mente det
var respektløst overfor studenter
og ansatte å unnlate informasjonen i den første meldingen som
ble sendt ut fra ledelsen. Noen få
dager senere fikk UiO-ledelsen
likevel snekret sammen en ny
løsning på lesesalproblemene, da
enkelte av salene åpnet samtidig
som at testkapasiteten på campus ble doblet.

Krisepakke og ungdomskrav
Konsekvensene av den endrede
studiehverdagen kom for alvor til
syne i årets studiebarometer. Mens
rundt halvpartarten av studentene
sier at de har vært mer ensomme
under pandemien, gir fire av fem
uttrykk for at de har savnet det sosiale studiemiljøet. I tillegg opplever syv av ti at det faglige utbytte
av den digitale undervisningen
har vært dårligere.
De sosiale, helsemessige og
økonomiske utfordringene ved
koronaen sto også i fokus da
regjeringen lanserte sin andre
krisepakke for studentene i slutten av januar, der det blant annet
ble bevilget mer enn 200 millioner til flere studentjobber og økt
satsing på psykiske helsetilbud.
Selv om pakken var bredere enn
fjorårets, stilte flere studenter
og studentledere seg kritisk til
at den økonomiske nødhjelpen

nok en gang ble tilbudt i form
av et ekstralån til studentene,
denne gangen på 26.000 kroner,
med en stipendandel på 40 prosent. Dommen fra Studentparlamentet ved UiO var nådeløs, da
de omtalte den nye krisepakken
som en «Drittpakke 2.0» på sin
Facebook-side.
En spontan hybeldemonstrasjon ble iverksatt kort tid etterpå, der det tydelig ble uttrykt
misnøye med at studentene er
den eneste gruppen i samfunnet som må betale for sin egen
krisepakke. Et annet ankepunkt
mot krisepakken var de mange
gruppene som falt utenfor, blant
annet førsteårsstudenter som
ennå ikke har skaffet seg jobb.
Studentenes statsråd forsvarte
på sin side med at den økte stipendandelen i praksis ville føre
til mottakerne av lånet vil få økt
studiestøtten til 1,5 G, som også

er Norsk studentorganisasjons
(NSO) langsiktige krav til regjeringen.
Kampen for økt studiestøtte
vil nok også bli en viktig kampsak for studentbevegelsen frem
mot høstens stortingsvalg, blant
annet som en del av det nye
«Ungdomskravet 2021». I det
står 19 politiske ungdomsorganisasjoner, deriblant NSO, samlet
om 1,5 G-kravet, styrking av psykiske helsetilbud for studentene
og en økning av dekningsgraden
for studentboliger til 20 prosent.
universitas@universitas.no

TANNLEGER

6

| NYHET ||

torsdag 8. april 2021

Studiestøtte under eller over
fattigdomsgrensa?
Studentparlamentet ved UiO
+ Studentparlamentet er det øverste tillitsvalgte organet for studenter ved UiO.
+ De er satt sammen av 36 valgte
representanter. 28 av disse velges
på bakgrunn av listevalg.
+ Studentparlamentets studentpolitiske
plattform er deres øverste politiske
dokument. Det er parlamentets visjon for
UiO og høyere utdanning og inneholder
derfor alle målene til Studentparlamentet.
+ Ett av målene er at studiestøtten skal
knyttes til grunnbeløpet i folketrygden
(G). Grunnbeløpet brukes til å beregne
mange av Navs ytelser. Det justeres
1. mai hvert år og blir fastsatt etter
trygdeoppgjøret. Per 1. mai 2020 er
grunnbeløpet på 101.351 kroner.

Studentparlamentet som gjelder politiske

FOTO: PRIVAT

FOTO: PRIVAT

+ Resolusjoner er forslag vedtatt av

Ønsker studiestøtte på 2,5 G: – Studentene skal ikke måtte ta til takke med
en studiestøtte langt under fattigdomsgrensa, sier listetopp i Venstrealliansen
Elisabeth Hoksmo Olsen.

Venstrealliansen ønsker at studiestøtten skal få
studentene over fattigdomsgrensa. Forslaget ble
nedstemt i Studentparlamentet. – Bekymringsverdig,
sier listeleder Pietro Berger Lapolla.
Studentpolitikk
tekst Ellen Oftedal Schwencke

Det er få ting studentpolitikerne
er mer enige om enn at studiestøtten burde økes. At de skulle
være enige om hvor mye, ville
derimot vært for godt til å være
sant.
Det ble illustrert da representantene i Studentparlamentet
ved UiO før påske skulle vedta en
resolusjon om hvor mye studiestøtte studentene bør få. Støtten
skulle knyttes til grunnbeløpet i
folketrygden (G) (se faktaboks).
Venstrealliansen, Gjestelista og
Realistlista stemte for at studiestøtten skal økes til 2 G eller
mer. Liberal liste, A-lista, Grønn
liste og Moderat liste stemte for
1,5 G. Det ble en knepen seier til
sistnevnte.
– Det synes vi var veldig overraskende.
De som ble overrasket, var
leder i Venstrealliansen Pietro
Berger Lapolla (23) og Elisabeth
Hoksmo Olsen, listetopp i samme liste. Over Zoom forteller
de Universitas at forslaget deres
var å øke støtten til 2,5 G. Det
tilsvarer 253.377 kroner. I dag er
basisstøtten studentene får fra
Lånekassen, på 123.519 kroner.
Av disse utbetales 74.111 som lån.

Å jobbe eller ikke jobbe?
– Vi mener man skal kunne være
fulltidsstudent og få til å betale
det mest essensielle som husleie,
mat og regninger på studiestøtten, også uten en deltidsjobb, sier
Lapolla.
Målet deres er å få studentene
over fattigdomsgrensen. I dag ligger Norges fattigdomsgrense på
216.000 kroner per år.

Jeg tror det
er en større
styrke å være
mange som
står bak et
samlet krav

Vilde Ystmark, leder i Liberal liste

– Mange arbeidsgivere stiller
krav til at søkere har arbeidserfaring. Er ikke en mulig utilsiktet
konsekvens ved å øke studiestøtten såpass mye at studenter ikke
får erfaring som kan være verdifull etter endt studium?
– Det er kjempefint at studentene ønsker å ta deltidsjobber for
erfaringens skyld, men det skal
ikke være nødvendig å jobbe seg
i hjel ved siden av studiene for å
få ting til å gå rundt, sier Olsen.
Lapolla legger til det er mange
flinke og ambisiøse studenter der

saker som de ønsker et spesielt fokus
på, som er dagsaktuelle, eller som er
ny politikk som studentparlamentet
ikke har politikk på fra før.

Overrasket: Leder i Venstrealliansen Pietro Berger Lappola sier han var
overrasket over at ikke flere lister i Studentparlamentet stemte for høyere
studiestøtte.

ute, og som til den grad de ønsker
– eller trenger – arbeidserfaring
vil være interessert i å ha deltidsjobb uansett.
– Men det er ikke sånn at alle
studenter har så lett for å skaffe
seg en deltidsjobb.
En samlet studentbevegelse
Det var Liberal liste som foreslo
at studiestøtten burde øke til
1,5 G som tilsvarer 152.026 kr, i
stedet for til 2 eller 2,5 G. Dette
fikk de flertall for.
Vilde Marie Ystmark (21) er
leder i Liberal liste og forteller
at de foreslo et lavere beløp enn
Venstrealliansen fordi de ønsker
en samlet studentbevegelse. Hun
viser til Norsk studentorganisasjon og Velferdstinget i Oslo og
Akershus, som i likhet med dem
stiller seg bak kravet om 1,5 G.
– Har det så mye å si at alle
sammen er enige om 1,5 G? Vil det
ikke uansett sende et sterkt signal
om at studiestøtten er for lav?
– Jeg tror det er en større styrke å være mange som står bak et
samlet krav, enn at ulike aktører
skal foreslå hver sine varianter
om hvor mye man krever, sier
hun og legger til:
– Da er det mye større sannsynlighet for at man får gjennomslag for det kravet. Det er i
tillegg mer realistisk å få 1,5 G
enn 2 G.
En studiestøtte under grensa
Å få studentene over fattigdomsgrensen står som et av målene
i Studentparlamentets politiske
plattform (se faktaboks). Olsen
og Lapolla synes derfor det er bekymringsverdig at dette ikke blir
tatt mer på alvor.

Ystmark svarer med at muligheten til gratis utdanning og
låneordningen fra Lånekassen er
et velferdsgode. Hun påpeker at
mulighetene står i sterk kontrast
til andre land. Å øke studiestøtten
for mye vil i verste fall kunne gå
utover fremtidige velferdstilbud,
mener Ystmark.
Olsen og Lapolla synes derimot ikke at det faktum at studenter i andre land ikke er like
heldige som oss, burde være av
betydning.
– Studentene her skal ikke
måtte ta til takke med en studiestøtte langt under fattigdomsgrensa på grunn av det, sier Olsen.

Det er ikke
sånn at alle
studenter har
så lett for å
skaffe seg en
deltidsjobb
Pietro Lapolla, leder i Venstrealliansen

Tilpassede studentjobber
Leder i Studentparlamentet ved
UiO Runa Fiske sier til Universitas at det siste året har tydeliggjort hvor sårbar studentøkonomien faktisk er.
– Når det som har gjort at
man klarer å holde hodet over
vann, plutselig blir borte, for
eksempel at man blir permittert
fra en deltidsjobb, viser det hvor
avhengig man har vært av den.
Fiske forteller at hun i flere

Kilde: sp.uio.no og nav.no

møter med stortingspolitikere
det siste året, blant annet med
studentenes statsråd Henrik Asheim, har formidlet behovet for
å øke studiestøtten.
– Vil du si deg enig med Venstrealliansen om å øke studiestøtten til over fattigdomsgrensen?
– Jeg må forholde meg til den
politikken som flertallet i parlamentet vedtar. Nå var det et
flertall som var enig med Liberal
liste. Men jeg tror alle i parlamentet er enig i at studiestøtten
er for lav i dag og burde økes en
del, sier Fiske.
Selv om Ystmark ikke er enig
i at målet med studiestøtten er å
dra studentene over fattigdomsgrensen, sier hun at støtten burde være tilstrekkelig til å kunne
leve av.
– Men er 1,5 G nok å leve av?
For eksempel hvis man bor i Oslo
med høye leiepriser?
– De aller fleste er nok avhengige av en deltidsjobb for
å få det til å gå rundt. Så lenge
deltidsjobben ikke går utover for
mye av det man skal lære seg på
studiet, så er det en stor styrke å
ha arbeidserfaring, sier Ystmark.
Hun mener at en av løsningene er å tilrettelegge for studentjobber som er tilpasset studiehverdagen.
universitas@universitas.no

| NYHET |

torsdag 8. april 2021

7 |

Disse sakene skal vinne valget
diskutert det internt, er Alista mer kritisk til husleiereduksjoner for SiO-beboere.
– Vi synes det er urettferdig å redusere husleia i
SiO, da det er et mindretall
av studenter som bor i studentboliger. Vi mener leia
må reduseres generelt for
alle studenter i Oslo, ikke
bare det heldige mindretallet som leier av SiO, sier
Kvanum i A-lista.
Også Grønn liste er imot,
fordi de mener det vil gå utover andre tilbud i SiO.
– Hvis man reduserer husleia, vil det gå utover andre
tjenester for studenter. For
oss er det viktigere å redusere
egenandeler for psykisk helse i
SiO, sier Julianne Grovehagen,
listeleder i Grønn liste.

Studentenes elevråd: 28 plasser skal fylles av representanter fra 7 lister.

Redusert husleie, døgnåpne lesesaler og Bislett Kebab
House på Blindern. Her er noen av sakene studentlistene ønsker å vinne studentparlamentsvalget med.
Kampsaker
tekst Bjørn Winquist
foto Hanne Jones Solfjeld

Sesongen for overbud, lovnader
og erklæringer overfor studentene
er i gang. Studentlistene kjemper
for oppslutning og representasjon i Studentparlamentet ved
Universitetet i Oslo (UiO). 7 lister
kjemper om å fylle hele 28 plasser.
Universitas har gjennomgått noen
av de heteste potetene i studentvalget.
Pugging døgnet rundt
Mens andre ligger hjemme og sover, kunne du kanskje tenke deg å
sitte på Blindern til to på natta og
lese deg opp på Proust, Morgenthau eller culpa-drøftelser. Om det
er tilfellet, har du flere alternativer
i studentvalget.
Både Moderat liste og Liberal
liste har plassert døgnåpne lesesaler blant sine topp fem-saker.
I tillegg er Gjestelista, A-lista og
Henke og Thom-lista for, selv
om sistnevnte opplyser om at det
er opp til representantene selv
hvordan de vil stemme.
– For noen passer det kanskje
ikke å gå på lesesalen om formiddagen, og mange har jobb
på kvelden. Døgnåpne lesesaler
vil gi disse mulighet til å lese utover kvelden og natten, sier Sivert Arntzen, førstekandidat for
Liberal liste.
Grønn liste er uenige internt
og derfor nøytrale i spørsmålet.

Til gjengjeld ønsker de at minst
ett bibliotek skal være langåpent i
hverdagene og helgene. Venstrealliansen er mot døgnåpne lesesaler.
– Vi er litt splittet, men har
vedtatt å være mot på grunn av
arbeidsrettigheter for de ansatte,
sier Elisabeth Olsen, førstekandidat for Venstrealliansen.

Om man
ønsker å drikke
en kaffe fra
Starbucks,
burde man få
muligheten til
det på Blindern
Sivert Arntzen,
førstekandidat for Liberal liste

Maccern på campus
Studentsamskipnaden SiO løftes
som vanlig frem av flere lister som
det store satsingsområdet. Avskaffelse av SiO-monopolet over
spisestedene er en sak som snart
begynner å bli like gammel som
de yngste studentene.
Tradisjonen tro ønsker både
Moderat liste og Liberal liste å
knuse monopolet og åpne for
kommersielle aktører på campus.
– Hvorfor må jeg ta trikken
tjue minutter for å få en Bislett
Kebab? Om man ønsker å drik-

ke en kaffe fra Starbucks, burde
man få muligheten til det på
Blindern, sier Arntzen i Liberal
liste, som mener SiO-monopolet
ikke nødvendigvis har bedre tilbud eller priser.
På den andre siden finner
man Venstrealliansen, Grønn
liste, A-lista og Gjestelista som
vil bevare dagens ordning.
– Vi ser ikke hensikten med
å få Burger King og Maccern på
campus når vi allerede har et
godt tilbud som studentene kan
være å påvirke i riktig retning,
sier Are Kvanum, førstekandidat
for A-lista.
Henke og Thom-listen mener
i utgangspunktet at det ikke er et
monopol nå, ettersom studentforeningene kan drive foreninger og bardrift.
– Vi reagerer på måten UiO
har nektet foreningene å holde
åpent på nå, mens SiO har fått
lov, selv om det er likt smittevern. Den diskrimineringen må
rettes opp i før vi tar stilling til
om kommersielle aktører skal
få drive på campus, sier Henrik
Vassal, andrekandidat for Henke
og Thom-listen.
Åpenhet i samskipnaden
Å underlegge samskipnaden offentlighetsloven slik at man får
rett på innsyn i interne dokumenter seilt frem som en stadig
mer aktuell sak de siste årene.
Mens Gjestelista, Venstrealliansen, A-lista og Grønn liste er
for å sikre åpenhet i samskipnaden, har verken Liberal liste eller
Henke og Thom-lista diskutert
det internt.
Adrian Sulemana Bolstad
(23), listeleder og førstekandidat
for Gjestelista, forteller at Gjes-

telista tidligere har jobbet mye
med åpenhet i SiO.

Hvis man
reduserer
husleia, vil
det gå utover
andre tjenester
for studenter
Julianne Grovehagen,
leder i Grønn liste

– I diskusjonene gjemmer SiO
seg bak fraser. Det skal ikke være
så vanskelig eller et stort problem
med åpenhet, med mindre de har
noe å skjule. Det burde være en
selvfølge, sier han.
Moderat liste har ikke svart
på henvendelsen fra Universitas
og har heller ikke på nett opplyst
hvor de står i saken.
Redusert husleie
Den siste tiden har reduksjon av
husleien i SiO-boliger blitt veldig
aktuelt i lys av en pandemipreget
studentøkonomi og omfattende
aksjoner fra studenter og husleieaksjonister.
Både Venstrealliansen og Gjestelista har fremholdt husleiereduksjoner som sin viktigste sak
i valget. I tillegg opplyser Henke
og Thom-listen at de er for.
– Det er latterlig at SiO har
økt husleia fra januar, i en periode der mange studenter har
mindre penger. Det burde være
en selvfølge at man støtter en reduksjon i husleia, sier Bolstad i
Gjestelista.
Mens Liberal liste ikke har

Elitestudier?
Honours-programmet har
vært en het potet helt siden det først ble foreslått. For de
uinnvidde er det et eget studium
der man velger realfag, samfunnsvitenskap eller humaniora
og tar fem studiepoeng ekstra i
et tverrfaglig «honours-emne».
Det som gjør studiet spesielt, er
at man får en egen faglig mentor
og blir inkludert i et fagmiljø.
Både Venstrealliansen og Alista er mot programmet, som de
begge karakteriserer som et «elitestudium».
– Vi blir et universitet som
legger opp til A- og B-studenter.
Universitetet skal ikke pøse masse penger inn i et eliteprogram
mens andre studier nedprioriteres, sier Olsen i Venstrealliansen.
Også Henke og Thom-listen
er mot programmet. De mener
kvaliteten på de andre studieprogrammene bør heves i stedet.
Både Liberal liste og Grønn
liste stiller seg positive til programmet, mens Gjestelista forteller at det er noe uenighet
innad i listen, men at de ikke
nødvendigvis er negative til det.
– Det har blitt startet et miljørettet honours-program som
vi støtter. Vi synes det er bra at
de studentene som har det overskuddet og brenner for det, får
litt ekstra for å jobbe med klima og miljø, sier Grovehagen i
Grønn liste, som samtidig opplyser om at de vil ha samme mentorordning for alle studenter.
universitas@universitas.no
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Studentlederen studentene ikke vet finnes

Når ingen lytter: Runa Fiske leder Studentparlamentet ved UiO og var blant de som før påske ble anklaget for ikke å ha gjort nok for å åpne lesesalene igjen. – Det er ikke alltid man ikke har ropt høyt nok; det er noen
ganger den man roper til, ikke lytter, også, sier hun.

Hun er UiO-studentenes øverste tillitsvalgt.
Runa Fiske forsvarer egen innsats i kampen for
krisepakke og åpne lesesaler.
Studentleder
tekst Aksel Rogstad
foto Hanne Jones Solfjeld

Torsdag går startskuddet for studentvalget ved Universitetet i Oslo
(UiO). Studentparlamentet, studentenes folkevalgte forsamling
som skal fremme deres interesser
overfor universitetsledelsen, skal
velges på nytt. Det betyr også at
parlamentsleder Runa Fiskes tid i
vervet går mot slutten – en turbulent lederperiode som så mye annet har vært av sitt helt eget slag.
– Man kommer ikke unna at
man har vært tillitsvalg i en veldig
rar periode; pandemien har vært
ganske altoverskyggende. Nesten
ingenting vi har drevet med, har
vært uberørt, sier Fiske.
Prosesser utenom det vanlige
og ressurser som ikke er bygget
for krisehåndtering, har gjort at
flere planlagte saker har blitt satt
på vent. Og nye, uventede saker
har dukket opp, som å sikre at
universitetet dekker karantenehotell for innreisende utvekslingsstudenter, forteller hun.
Jobbet for krisepakke
Blant årets største bidrag nevner
Fiske krisepakken som ble lansert

av regjeringen i vinter for å lette
på studentenes økonomiske problemer under pandemien. Den ga
studenter som har mistet inntekt
på grunn av permittering under
pandemien, muligheten til å søke
om et tilleggslån på 26.000 kroner, med en stipendandel på 40
prosent.
– Den ble ikke helt som vi
hadde tenkt, men det kom en krisepakke. Det hadde det nok ikke
gjort om studentene ikke hadde
stått på: vi, Norsk studentorganisasjon og vanlige studenter som
sto frem om hvordan de har det.
– Denne krisepakken er igjen
basert på lån selv om det var veldig upopulært ved den som kom
i fjor vår. Hvor sterk har egentlig
studentstemmen vært når vi får
den samme, upopulære krisepakken igjen?
– Man skulle gjerne fått mer ut
av det når man legger så mye tid
og krefter i arbeidet, men man må
jobbe innenfor de rammene man
har. Det er noen partier i regjeringen og Stortinget som ikke har
dette som høyeste prioritet, sier
Fiske.
– Hvorfor er studentene de
eneste som må finansiere sin egen
krisepakke?

– Det er ikke godt å si. Man ser
kanskje ikke på studentene som
en egen gruppe i samfunnet når
de fleste «bare» er studenter midlertidig. Det er veldig synd, for vi
trenger jo tid til å sette oss ned og
studere, og da trenger vi penger til
å leve.

Over tid har
man vært for
dårlig på å nå
ut til de man
representerer
Runa Fiske, leder i Studentparlamentet
ved UiO

Fikk e-poster fra pensjonister
I januar ble campusene ved alle
universitetene og høyskolene i
Oslo stengt for studenter, deriblant UiO, som følge av utbruddet
av den britiske koronavirus-varianten. Fiske sier hun er fornøyd
med at lesesalene omsider åpnet
igjen, som følge av hennes og andre studenters innsats. Før påske
gikk det en debatt i Universitas’
spalter om hvorvidt studentlederne gjorde nok for å åpne campus, en debatt undertegnede selv
deltok i.
– Det tok fire uker før lesesalene
åpnet, mens butikker, serveringssteder og biblioteker åpnet i mel-

lomtiden. Hvor mye ære er det da
å ta for lesesalene?
– Jeg tror ikke det hadde åpnet
hvis ingen hadde sagt ifra. Veldig
mange bidro til å holde saken aktuell, sier hun og legger til:
– Vi fikk e-poster fra pensjonister om at de støttet oss i saken
vår. Jeg tror det er første gang man
har klart å engasjere andre deler
av befolkningen i ting som har
med studenter å gjøre.
Hun trekker frem at hun selv,
UiO-rektor Svein Stølen og professor Karen Helene Ullveit Moe
gikk ut i VG da Barneombudet
oppdaget noe i en FHI-rapport:
Tiltaksbyrden for videregåendeelever og studenter ble vurdert
som «lav», noe som senere ble
bekreftet som en feil. Fiske mener
VG-artikkelen førte til at FHI endret sine anbefalinger til regjeringen om hva som kunne åpnes.
– Men det tok over en uke etter
det igjen før lesesalene åpnet?
– Det er vanskelig å si hva som
tar tid og ikke. Vi har holdt kontakten med dem vi måtte, og vi er
fornøyd med at det til slutt åpnet,
sier hun.
Lav valgdeltagelse
Ved tidligere studentvalg har
stemmeprosenten ligget på et
bunnivå. I fjor stemte under 13
prosent av studentene, mens det
året før var en deltagelse på rundt
15 prosent.
– Over tid har man vært for

dårlig på å nå ut til de man representerer. Vi har snudd veldig mange steiner i det siste for å få gjort
noe med det, sier Fiske.
Enkelte mener selve studentpolitikken er problemet. Gjestelista,
som sitter i parlamentet, mener
den er for kjedelig, mens nyoppstartede Henke og Thom-listen
går til kamp mot studentlister
med tilsynelatende ideologisk,
partipolitisk tilhørighet.
– Er studentpolitikken blitt en
sandkasse for ungdomspolitikere
som vil bygge cv?
– Nei, i det parlamentet vi har
hatt i år, har de aller færreste vært
i studentpolitikken før, sier hun og
legger til:
– Det største problemet er at
mange ikke vet at vi finnes. Vi har
ingen direkte kanal ut til studentene, og siden vi er ganske få, må
vi prioritere ressursene våre.
– Få unge stemmer i stortingsvalg, selv om de vet at det er valg.
Kan ikke det bety at mange rett og
slett ikke bryr seg?
– Folk bryr seg om det tilbudet
man får, men man tenker at det
kanskje ikke har noe å si om man
gjør noe. Vår jobb er å vise at det
har noe å si, avslutter hun.
universitas@universitas.no
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Studenter om valget
tekst Harald Nordbø
foto Hanne Jones Solfjeld

FOTO: STUDENTPARLAMENTET

Hedda Haugen (21), studerer arkeologi
– Skal du stemme i studentvalget?
– Jeg har ikke tenkt over det, egentlig. Men
kanskje jeg burde sette meg litt inn i det og gjøre
det?
– Er du kjent med listene?
– Nei, jeg har ikke sett noe på det.
– Hvorfor tror du det er så få som er opptatt av
studentvalget?
– Det er ikke så godt reklamert, tror jeg. Vi får
kanskje en e-post, men det glir liksom litt forbi.

Kom an: Linnea Barberini, valgansvarlig i Studentparlamentet ved UiO, ønsker å øke oppslutningen ved
studentvalgene.

I fjor var deltagelsen i valget til Studentparlamentet ved UiO rekordlav. – Studentene ikke ser på det som et viktig valg, tror
samfunnsforsker.
Valgdeltagelse
tekst Harald Nordbø
foto Hanne Jones Solfjeld

I fjor hadde valget til Studentparlamentet ved Universitetet
i Oslo sin laveste deltagelse på
flere år, på 12,86 prosent av
studentmassen. Siden 2010
har deltagelsen holdt et gjennomsnitt på rundt 15 prosent.
Linnea Barberini, nestleder og valgansvarlig i Studentparlamentet, sier på
telefon til Universitas at problemet med valgdeltagelsen
er sammensatt.
– Mange studenter er førstegangsvelgere, og enkelte
studentgrupper, for eksempel
internasjonale studenter og
deltidsstudenter, føler kanskje ikke sterk tilknytning til
universitetet eller studentlivet
i Oslo.
Hun legger til at hele studentmassen er en sammensatt
gruppe, og at en fjerdedel av de
registrerte studentene ved UiO
ikke avlegger studiepoeng.
– Vi vet ikke hvor stor
andel av den gruppen som
stemmer, men vi kan ikke
ekskludere dem fra valgstatistikken heller, siden vi mangler tallene. Men selv hvis
bare heltidsstudenter hadde
stemt, burde oppslutningen
vært høyere, sier Barberini.

– Finnes ingen quick fix
– En av våre hovedutfordringer er at folk ikke vet hvem vi
er. Vi har ikke tilgang på noe
sentralt kommunikasjonsapparat, og vi har ikke noen annen kontakt med studentene
enn den vi i parlamentet klarer
å oppnå med dem selv, sier
nestlederen.
På spørsmål om hva ledelsen i Studentparlamentet gjør
for å øke deltagelsen, peker
Barberini på at å øke oppslutningen i et valg er en langsiktig
prosess.
– Det finnes ingen quick fix.
Før har man tenkt at man kunne ha økt oppslutningen fort
ved å bruke penger på enkelttiltak, som å opprette komiteer
eller avholde et arrangement.
De siste par årene har vi begynt å tenke mer langsiktig.
Blant konkrete ting de har
gjort, peker hun på at de har
modernisert
kommunikasjonsarbeidet, vedtatt en mediestrategi, bygget et konsept på
sosiale medier og økt kontakten med studentutvalgene og
programutvalgene ved hvert
institutt.
– Alt dette kommer ikke
nødvendigvis til å gjøre noen
direkte forskjell for resultatet i
år, men kanskje på sikt.
Hun understreker at studentpolitikerne er bevisst på
at den lave deltagelsen er et

problem, og mener at de jobber hardt og intensivt for å løse
det.
– Det er ikke så lett. Men
hadde vi hatt 60 prosent oppslutning for Studentparlamentet – herregud, for en gjennomslagskraft vi hadde hatt.
Det er ingenting vi ønsker oss
mer enn det, sier hun.
– Tegn på lav interesse
Johannes Bergh er forsker
ved forskningssenteret Institutt for samfunnsforskning
(IFS) og har blant annet forsket på valgdeltagelse og mobilisering av ungdom. På telefon til Universitas sier han
at den lave deltagelsen antagelig skyldes lav interesse for
studentpolitikk.
– Hvorfor tror du oppslutningen i studentvalgene er så
lav?
– Det er nok et uttrykk for
at studentene ikke ser på det
som et viktig valg, og at interessen for studentpolitikken
og Studentparlamentet er lav
blant de fleste. Ingenting er
mer avgjørende for valgdeltagelsen enn at man synes det
er viktige beslutninger som
fattes.
– Hva kan gjøres for å øke
interessen?
– Man kan forsøke å få
frem de politiske motsetningene mellom de ulike listene og
synliggjøre at beslutningene
er viktige. Hvis man tydeliggjør at valget faktisk har konsekvenser, vil det øke engasjementet.
universitas@universitas.no

Tommy Höhne (31), studerer lektor i historie og tysk
– Skal du stemme i studentvalget?
– Jeg må si jeg er ganske uinformert om sånne
ting.
– Men du har hørt at det er valg?
– Jeg har fått e-post ... Men jeg har ikke lest
e-posten.
– Er du kjent med listene?
– Nei, som sagt er jeg ganske uinformert.
Men jeg skal vel stemme.
– Hvorfor tror du det er så få som er opptatt av
studentvalget?
– Det er ganske lite som skjer på campus om dagen, lite campuskultur. Det er få studenter på Blindern
og mye selvstudium. Det har kanskje noe med det å gjøre.
Sondre Torheim Auflem (26), studerer
museologi og kulturarvstudier
– Skal du stemme i valget?
– Nei.
– Men du har hørt at det er studentvalg?
– Jo, det har jeg. Men jeg tenker at jeg har så
kort tid igjen her at det ikke er relevant uansett
hva jeg stemmer.
– Har du stemt i de foregående valgene?
– Nei. Det burde jeg gjort, det er jeg klar
over, men jeg prioriterte andre ting enn å sette
meg inn i det. Jeg føler ikke jeg så noe forskjell
mellom hvert år, og jeg så ikke noen konsekvenser
av om den ene eller andre listen vant valget. Valget har
altså ikke påvirket meg noe særlig.
Mari Tinnen (30), studerer sosialantropologi
– Skal du stemme i valget?
– Nei, jeg hadde ikke tenkt det. Jeg har ikke
tenkt på det.
– Men du har hørt at det er valg?
– Ja, jeg vet jo at det finnes.
– Har du stemt i de foregående valgene?
– Nei.
– Hvorfor tror du at det er så få som bryr seg
om studentvalget?
– Kanskje folk tenker at det bare går sin
gang, at de ikke har så mye å påvirke.

Håvard Widerøe (22), studerer statsvitenskap
– Skal du stemme i studentvalget?
– Nei. Eller, jeg har ikke gjort meg noen tanker om
det.
– Hvorfor ikke?
– Jeg har ikke engasjert meg noe i det, fordi
tidshorisonten er så kort. Jeg ser ikke for meg
at det kommer til å skje noe meningsfylt før jeg
er ute herfra. Det kan hende jeg er for apatisk.
– Hvorfor tror du det er så få som bryr seg
om studentvalget?
– Jeg hører ikke så mye om det. Det er en
verden jeg ikke er en del av. Hvis jeg hadde fått
vite mer om hva studentvalget fører til, hadde jeg
kanskje engasjert meg mer.
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Få er de små
«[H]vorfor ikke se gammelt
nytt, på nytt?» spør Under Dusken-journalist Syver Røinaas.
Han har regnet på det og funnet ut at med NRK-arkivenes
velsignelse kan den som kjeder
seg, «‹binge› Dagsrevyen i 500
fulle døgn». Røinaas anser det
imidlertid som en for liten utfordring å skulle oppdrive høydepunktene i verdenshistorien,
som «[d]rapet på Kennedy,
Alexander Kielland-ulykken
og månelandingen». I stedet
ønsker han «å plukke ut de små
øyeblikkene» som ellers hadde
gått i historiens glemmebok.

Røinaas’ liste over små øyeblikk rommer mangt, fra
Bjørn Dæhlie til værmeldere
som driter seg ut. Det minste
øyeblikket av dem alle ligger
helt nederst: «1. januar 2000:
100.000 mennesker er samlet i
Oslo sentrum, og kongens tale
blir nesten overdøvet av nyttårsraketter.»
Ja, jøss, det er få ting som
slår de små, men rørende øyeblikkene hvor et sekssifret antall mennesker brøler hull i hodet på deg. Plutselig er de forbi
før du legger merke til dem.

#hunsprettersjampispåthethief
Inspirert av kvinnedagens
rungende kamprop sjekker
Unikum-journalist
Karen
Eikrem stoda på likestillingen
i norsk arbeidsliv. Konklusjonen: «Til manges store sorg»
tjener kvinner fremdeles mindre enn menn, som resultat av
at de dominerer lavtlønnede
omsorgsyrker. Men frykt ikke:
Under overskriften «Håp i
sikte!» har hun noen glupe ord
å komme med til sykepleier-,
barnehage- og lærerstudentene, som for øvrig er «eksempler på utdanningsvalg som
noen kvinner velger fordi arbeidsmengden innenfor disse
yrkene er lettere å kombinere
med familieliv».
I «[e]t slag for tankekraften»

foreslår Eikrem at kvinnene
bør tenke «over hvorfor du tar
nettopp den studieretningen
du tar», og om de heller kan
«være en forbrukerøkonom».
«Vær kongen på haugen!» anmoder hun til og fortsetter:
«Du er din egen lykkes smed!»
Bare fruene får «kontroll på
økonomien» og «tør å spare
med risiko», skal du se at de
straks kan yppe seg med herrene på Tjuvholmen.
Hvem skulle tro at vi ikke
trengte å stresse med dette
kvinnetogstyret hvis damene
lærte seg å handle med opsjoner? Godt de endelig får høre
at det er lurt å drodle på et
regnskap i blant.

Ukas tvitringer:
Anders Møller-Stray @armstray
Smittetallene fra Paris er foreløpig høye, og nedstengningen blir strengere, men etterhvert som vaksinene virker,
kan vi kanskje håpe å få se en fransk åpning når det blir
varmt i været.
Utrolig hvilke vidunderligheter som viser seg straks våren melder sin
ankomst. Om det da ikke ebber ut i remis etter en tørr avbyttevariant.
anders @andersskyrud
Folk som kjører motorsykkel i byen: herregud, du kan ikke
legge deg opp i hva jeg bruker fritida mi på, jeg må få ha frihet
til å drive med hobbyen min, som er å skrike deg så høyt jeg
kan i øret ditt når du minst venter det 3 ganger hver dag
Jeg synes nå personlig at alle ekle moralister som mener noe om hvordan
verden burde være, helst kan pelle seg ut av både byen og politikken.
Onkel Q @schish76
Dersom du er i en diskusjon på nett og motparten avslutter en
post med
så er vedkommende tom for argumenter og du
har vunnet diskusjonen. Det er emojienes versjon av å sitere
Steigan.
Selv pleier jeg å avvise hvert argument motparten skulle ha, dersom vedkommende ikke kan forskjellen på «lengre» og «lenger».

Debattregler i Universitas
Vil du få din mening på trykk i
Universitas?
Send innlegget ditt på e-post til

debatt@universitas.no
Typiske innlegg er mellom
1500 og 2500 tegn, inkludert
mellomrom. Lengre innlegg
kan vurderes i noen tilfeller

 Vi trykker ikke innlegg
som har vært på trykk i
andre aviser, eller som er
hatske og trakasserende
 Vi tar oss retten til å
fortkorte innlegg
 Frist for innsending av
innlegg er søndag kl. 17
 Legg ved et portrettfoto
av deg selv i e-posten

Aksel Rogstad
988 05 815

Det kommer en dag
– etter korona
Studentvalget ved UiO

tak når det passer oss – også etter pandemien.

Adrian Tsui Gao og Emma
Hylland Mediås, toppkandidater i
Liberal liste

I tillegg sliter mange av oss psykisk, er ensomme eller

Etter over ett år med pandemi er vi alle fryktelig lei.
Stengte lesesaler, sosial nedstengning og nettundervisning er ting vi har blitt litt for godt kjent med.
Mange av oss har opplevd permitteringer, ensomhet
eller konsentrasjonsvansker. Frustrasjon er det vi alle
har til felles.
Men etter hvert som været blir varmere og vaksinene rulles ut, føler vi
at vi nærmest kan se slutten på pandemien i horisonten. Vi lengter mer
enn noen gang etter en
normal hverdag. Og hvordan blir denne nye-gamle
hverdagen?

synes det er vanskelig å bli kjent med andre. Vi har
sett at mange studieforeninger og SiO har forsøkt –
og til dels klart – å skape gode digitale arenaer og
imøtekomme noe av det sosiale behovet til innestengte studenter. Samtidig er det studenter som ikke
har blitt fanget opp.
Liberal liste tar psykisk helse på alvor. Ingen studenter skal måtte føle på ensomhet. Det må etableres
flere digitale og fysiske møteplasser, uavhengig av et
varierende tilbud fra studieforeningene. Dermed
blir det lettere å møte
nye mennesker, delta på
lavterskels stressmestringskurs, slenge seg på
en turgruppe eller finne
noen å spille «Among
Us» med.
Samtidig vil frihet og klima fortsatt være viktige
saker for Liberal liste etter korona. Lesesalene og
treningssentrene bør bli døgnåpne, skjenketidene
bør utvides, og vegetaralternativer skal alltid være
tilgjengelige på spisestedene. Studiestøtten bør økes,
samarbeidet med næringslivet må bli tettere, og flere
fag må bli mer praksisrettede.

Det sier seg selv at én
undervisningsform ikke
passer oss alle

Vi må ta med oss det vi har lært av et år med pandemi.
Til tross for at det kan være vanskelig å holde fokus
med kun nettundervisning, har det også gitt oss mer
fleksibilitet. Det er digg å kunne se vanskelige forelesninger på nytt, se dem igjen som repetisjon før eksamen eller ha mulighet til å se dem direkte selv om
man er på besøk hos foreldre. Noen av oss har også
travle liv med jobb, barn eller verv og synes derfor
det er fint å kunne tilpasse studiehverdagen slik det
passer oss.
For det sier seg selv at én undervisningsform ikke
passer oss alle. Derfor vil Liberal liste legge til rette
slik at vi alle har muligheten til å delta på nettundervisning, fysisk forelesning og se på forelesningsopp-

Det kommer en dag etter korona. Da skal vi huske hva

vi lærte på veien, og ta opp igjen de problemene vi
hadde fra start. Sammen kan vi skape en bedre studiehverdag enn noen gang – men da må du huske
å stemme på Liberal liste i studentparlamentsvalget!
debatt@universitas.no

Ja til et grønt, hyggelig
og sosialt campus
Studentvalget ved UiO
Annika Syverstad, 3. kandidat for Grønn
liste

Universitetet i Oslo skal være et sted vi studenter
gleder oss til å komme til og trives med å være på.
Den siste tiden har for mange vært preget av lange
dager alene på trange hybler. Dette har fått frem hvor
viktig det er for oss studenter å
ha steder vi kan samles på for å
være sammen og studere i luftigere omgivelser. Universitetsopplevelsen er ikke begrenset
til pensum og forelesning – det
er en tid for å møte andre mennesker og skape gode minner.
Så hvis du også ønsker deg et

shuffleboard og bordtennis. Flere benker og bord er
også nødvendig når sola kommer frem og vi vil lese
og spise lunsj med venner utendørs. I tillegg vil vi
jobbe for flere miljøvennlige tilbud på campus, som
bruktbutikk og sykkelverksted. Vi vil ta tilbake campus!
Grønne takterrasser på UiOs bygninger er også noe vi
i Grønn liste vil jobbe for. I dag står mange av takene
tomme, med uutnyttet potensial for bugnende hager, som vil
skape utmerkede møteplasser
for studenter og andre vesener
som summer rundt på Blindern. Vi håper at man kan la
seg inspirere av UiO Roof Top
Initiative, startet av studentene
ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM). SUM-Studentene tok
selv kontakt med Eiendomsavdeling ved UiO, som stilte en terasse til disposisjon. I Grønn liste ønsker vi flere slike
tiltak ved UiO, hvor både studentene og biomangfoldet står i fokus.
Stem Grønn liste for et livligere og mer sosialt
UiO!

Vi vil jobbe for
flere miljøvennlige
tilbud på campus,
som bruktbutikk
og sykkelverksted

mer sosialt og inkluderende
campus som tar vare på mangfoldet av mennesker, som bugner av grøntområder
og liv – et campus som gjør at du får lyst til tilbringe
tid der – da burde du stemme på Grønn liste ved studentvalget.
Vi vil jobbe for flere sosiale møteplasser, for eksempel på Frederikkeplassen, med aktiviteter som

debatt@universitas.no
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Vi trenger en aktiv likestillingspolitikk!
Studentvalget ved UiO
Pietro Lapolla, leder i Venstrealliansen og
Elisabeth Hoksmo Olsen, 1. kandidat i
Venstrealliansen

Det snakkes mye om at universitetet har blitt likestilt.
Kvinner har entret akademia for fullt, og flertallet av
studenter som får opptak til høyere utdanning, er i dag
kvinner. Men dette er en sannhet med modifikasjoner.
Når man ser på kjønnsfordelingen på ulike studier, er det
tydelig at mange er dominerte av ett kjønn. Kjønnspoeng
er et viktig tiltak for å sørge for at man bekjemper disse
kjønnsulikhetene i høyere utdanning.
Likevel foreslår utvalget for utredning av den nye
høyskole- og universitetsloven å avvikle ordningen med
kjønnspoeng. Venstrealliansen mener ikke bare at ordningen bør beholdes, men utvides!
Når visse grupper holder seg borte fra bestemte fagfelt, gjør dette at man ikke får løftet frem all den beste
kompetansen. Studier med voldsom skeivfordeling er
ikke dominert av ett kjønn fordi de med annen kjønnsidentitet ikke kunne hatt masse å bidra med – verken ved
universitetet eller i arbeidslivet.

Ethvert studieprogram og enhver arbeidsplass vil fungere
bedre med en mangfoldig sammensetning av ulike folk
med ulike erfaringer – også ulike kjønn. En lav andel av
ett kjønn kan også i seg selv føre til frafall. I 2017– 2019
var andelen menn som ble uteksaminert fra profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU, på bare 14 prosent. Dette

Når visse grupper holder
seg borte fra bestemte fagfelt, gjør dette at man ikke
får løftet frem all den beste
kompetansen
til tross av 19– 26 prosent opptak av menn ved studiet i
årene 2011– 2019. Flere kvinner bør inn i de mannsdominerte studieprogrammene, og flere menn bør inn på de
kvinnedominerte studiene.
Skjevhetene melder seg dessuten tidligere og på andre områder enn i Samordna opptak – for eksempel har

gutta i gjennomsnitt lavere karakterer fra videregående
skole, som i tur har sitt utslag på hvem som kommer inn
på de mest populære studieprogrammene. Kjønnspoeng kan imidlertid bidra til å legge om kursen til et mer
likestilt universitet og videre et mer likestilt arbeidsliv,
som igjen vil kunne påvirke rekrutteringen til studieprogrammene. Ved samtlige av studieprogrammene som
i dag bruker kjønnspoeng, er håpet at man i fremtiden
oppnår en større grad av studentmangfold.
Man gir allerede poeng av en rekke andre hensyn – deri-

blant alder (der man kan få opptil åtte poeng, mot ett
eller to kjønnspoeng) og å ha tatt visse realfag på videregående. Disse ordningene er til stede av overordnede
samfunnshensyn om å bidra til å utdanne befolkningen
på best mulig måte. Blant disse poengordningene mener
vi kjønnspoengene er blant de viktigste. Kjønnsulikheten forsvinner ikke av gode intensjoner og kulturell endring, men av aktiv politikk!
debatt@universitas.no

Ukas sitat:
Allerede dagen etter angret vi oss litt og ville
avbestille. Men da hadde vi allerede kjøpt et
skilt der det står fuck
Richard Sargeant forteller bergensmagasinet Stoff om
oppstarten av sitt veganske gatekjøkken.

Gutter kan også gråte!
Følelsesliv
Mikkel Sibe, leder i Studentrådet ved barnehagelærerutdanningen, Oslomet

Ikke for alle, men for mange menn er det vanskelig å vite
hvordan man skal utrykke følelser. Det er blitt en prinsippsak at menn skal være sterke og maskuline, at det å
vise følelser kan være svakt. Spesielt er dette et problem
for mannlige studenter og noe som bør tas mer tak i!
Som mannlig student selv kjenner jeg meg igjen i utfor-

dringene rundt å kunne trykke inn alarmknappen. «Hvis
jeg sier noe, er jeg egentlig egnet til yrket?», er en tanke
som kan finne på å komme sigende. «Hva vil andre tenke?», er en annen. Følelsen av flause, følelsen av svakhet
og følelsen av at det å få hjelp bryter med maskulinitet.
Det er på tide å ta et oppgjør med stigmaen rundt menns
psykiske helse.
Likt ligger forventningene høyt. De riktige klærne,
den riktige kroppsfasongen og det riktige selvbildet.
Men hva skjer egentlig om man ikke ønsker eller ikke

klarer å leve opp til mannsidealet som student? Ikke alle
menn får gode karakterer i fysiske fag, og ikke alle kan se
ut som supermann. Idealet, derimot, det ligger uansett
der.

Hva skjer egentlig om
man ikke ønsker eller
ikke klarer å leve opp
til mannsidealet som
student?
I dag er vi bombardert av reklameplakater, både for
den fine kroppen, men også for den glade student. Alt
virker fint og flott, men det er ikke alltid sannheten. Er
det rart at mange menn sliter, men få innehar hjelpen
som finnes?
Det skal heller ikke ses bort fra at det kan være flere

grunner til at menn ofte ikke tar kontakt. Fra underliggende problemer som kan ha fulgt en fra barndommen,
eller at man innehar tanker om viktigheten av å virke
sterk. Gutta, det er på tide å gi hverandre en skulder!
Kanskje har vi også noe vi kan lære fra barn i barnehagen?
Foran dem kan man gråte om man føler det er riktig.
Foran dem kan man som mann gå i kjole om man ønsker. Man kan tegne prinsesser, eller kjøre småbiler, så
lenge du er med på å leke. Det er ingen flause å være seg
selv. Du vil uansett kunne få en klem.
I dagens samfunn finnes det et ideal for hvordan man
skal være mannlig student. Man skal få gode karakterer,
man skal smile bredt og være komfortabel i enhver rolle.
Tøff og stram, får man høre, fra tv-programmer som
brannmann Sam til reklameplakater. Er det kanskje på
tide å være ærlig om at menn også kan gråte?
Prinsippet om konstant maskulinitet må bygges ned,
og tanken om at menn også kan ha det vondt, må bygges
opp. Gutta, det er ok å trenge hjelp. Det gjør vi alle noen
ganger.
debatt@universitas.no
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TOPP 3 SAKER
1. Ja til et grønt og sosialt
campus NÅ
Yes to a green and social
campus NOW!
2. Klima- og miljøsjef og
bærekraftsavdeling for hele
universitetet
Climate and environment
manager and sustainability
department for the entire
university
3. Prioriter studenters psykiske
helse – kutt ventetid og
egenandel
Prioritize students mental
health – slash waiting time
and deductible

TOPP 3 SAKER
1. Frivillighet skal styre
Studentparlamentets
virksomhet, og et økt fokus
på frivillighet som sådan
Increased focus on
voluntariness both inside
and outside the Student
Parliament
2. Gi alle studentene
ved UiO eierskap til
studentpolitikken
Give all students of UiO
ownership over the student
politics
3. Det skal ikke være
nødvendig å stille under en
liste
It shouldn’t be necessary to
run for election under a list

TOPP 3 SAKER
1. Både digitalt og fysisk
undervisningstilbud for mer
fleksibilitet
Facilitate for both digital and
physical lectures
2. Døgnåpne lesesaler og
treningssentre, samt utvidede
åpningstider på spisestedene
24/7 open study halls and
fitness centres, and extended
opening hours at the eateries
3. Tilrettelegge for flere
lavterskeltilbud og
møteplasser for å bedre
studenters psykiske helse
Facilitate for easier to access
mental health offers and
social arenas

TOPP 3 SAKER
1. Døgnåpne lesesaler og
SiO Athletica
24 hour open reading rooms
& SiO Athletica
2. UiO bør bli best innen
grønn innovasjon
UiO should be the best
within green innovation
3. Styrke tilbud for psykisk
helse
Strengthen our mental
health care services

TOPP 3 SAKER
1. Redusere husleia i
studentboligene
Reduce rent in student
housing
2. Feminisme i fokus
Feminism in focus
3. Miljøvennlig og solidarisk
forskning ved UiO
Environmental and solidary
research at UiO

SÅ ENKELT ER
DET Å S TEMME
1Logg inn på

valg2.uio.no
Log in at valg2.uio .no

2
Ve lg den list a

du vil stemme p å
Choose a list
to vote fo r

3Trykk på “S TEM ”
Clic k “V OTE”

valg2.uio .no

HOW
TO
VO TE

PANELSAMTALE

DEBATT

Hvem skal represente re deg?
Finn ut hvem du skal stemme p å
A-lista, Gjestelista, Gr ønn liste,
Henke og Thom-listen, Liber al list e,
Mode rat liste og Venstrealliansen
Str eames på Facebook

13. april kl. 18. 00
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Ad notam

Universitas oppsummerer uka

Vi spør

av Pappesken

Vil selge falske vaksinepapirer
Semesterets syvende utgave av
Universitas er viet studentvalget ved UiO, og i blekka kan du
blant annet lese om at studentlistene fortsatt er for en økning
av studiestøtten. Selv om studentpolitikerne sier dette, kan
Ad notam-redaksjonen nå avsløre at flere alternativ drøftes
som aktuelle ved siden av økt
statlig støtte til studentene.
– Vi har foreslått opprettelsen
av et sted der studenter kan drive
med former for prostitusjon, enten alene eller i gruppe, forteller
leder i Liberal liste Vilde Marie
Ystmark.
Hun ser for seg et sted med et
stort utvalg tjenester, men peker
ikke kun på tradisjonelt samleie.
– Jeg har spesielt troen på at
unge studiner kan selge bilder av
brystene sine til eldre professorer,
og så kan disse legges inn i artikler som skrives. Slik vil de grisete kollegene deres faktisk lese de
kjedelige artiklene som skrives.
Leder i Venstrealliansen Pietro Berger Lapolla mener den
beste muligheten for å skrape inn
mer penger til studentenes lom-

mebøker er gjennom organisert
kriminalitet.
– Vi har mange studenter som
er gode i Photoshop og tilsvarende programmer. Det vil være
enkelt og effektivt å starte med
forfalskning av vaksinepapirer,
for deretter å selge dette til kriminelle bander. Eventuelt kan man
jo selge saltvann som vaksine.
Runa Fiske, leder i Studentparlamentet ved UiO, er kritisk
til begge forslagene.
– Det innebærer jo jobbing
i begge forslagene som Liberal
liste og Venstrealliansen kommer
med. Hele poenger er at studentene ikke skal jobbe, og samtidig
få mer penger, sier Fiske.
Hun tar derfor til orde for at
universitetet eller SiO kjøper en
mengde leiligheter i et lavkostland, slik at studenter kan oppholde seg der i perioder.
– Et brød i Tunisia koster 1
krone og 14 øre. Der nede kan
norske studenter med stipend
leve som millionærer. Man kan
se på det som en moderne form
for feriekoloni.

Ukas studentvin
Ingen superhit: Ferien er over, hverdagen er i gang, og hvis du trenger å
spice opp hjemmekontoret, er ikke
dette vinen for deg. Har du derimot
kun 125 kroner på kortet før stipendet kommer, er dette et greit valg,
for her får du akkurat hva du
ber om, og ikke en dråpe
mer. Det er en saftig vin
Ingeborg Albert Rikheim,
som med et hint av plomvinanmelder i Universitas
mer og urter gir en søt og
krydret smak. Men dessverre
forsvinner smaken raskt, og man minnes så vidt et hint av
tobakk. Den korte smaken får vinen til å ligne mer på en
god kirsebærsaft. Det gjør at denne Classico-en ikke er
en klassiker som «Bohemian Rhapsody», men heller som
«Brown Eyed Girl» – alle kan like den, men det er ikke
kveldens høydepunkt. Men, selv om den ikke får deg til å
synge «Scaramouche Scaramouche» for full hals, kan det
være at du nynner på slutten av flasken.
Domìni Veneti Valpolicella Classico
Pris: 125 kroner
Land: Italia
Alkohol: 12,5 prosent

Student Rights Service
Studentvalg er på mange måter noe av det som engasjerer minst i universitets- og høyskolesektoren, i alle fall på Norges eldste universitet. (Eller «Norges eneste universitet» som historielæreren min på videregående sa). 12,86
prosent av den registrerte studentmassen ved UiO stemte i fjor. Hvorfor er
det ikke mer engasjement? Statsvitenskap-studenten Kristian Svendsen vet
at det er fordi de viktige sakene uteblir fra dagsordenen. Og hvilken sak er
det som engasjerer mest? Innvandringspolitikk, selvfølgelig. Svendsen har
sammen med noen venner startet opp egen liste og stiller til valg. For å klekke
ut en kommunikasjonsstrategi tar han en telefon til Rita Karlsen i Human
Rights Service for å finne ut hvordan man vinner valget.
[ring ring]
– Ja det er Rita.
– Ja hei du. Det er HRS ikke sant?
– Ja, riktig.
– Dette er Kristian Svendsen som
ringer.
– Goddagen!
– Jeg er student ved UiO, hvor vi
snart skal ha studentvalg.
– Jaha.

– Vi er en gjeng studenter som har
gått sammen om å stille liste til
valget. Og så er jo dere gode på å
skape engasjement, så vi lurte rett
og slett på om dere kunne gitt oss
noen gode råd? Eller tips?
– Hahahahahaha. Den er veldig
morsom. Men det tror jeg ikke at
jeg har tid til, altså, dessverre. Jeg
sitter så utrolig nedlesset i tidsfrister, og det er litt sykdom her. Så
det er litt kaos her. Så jeg tror du
må skape engasjement sjøl!

3. Obos ble stiftet i 1929 og bygget sitt første
borettslag i 1931. I hvilket strøk ligger
denne funksjonalistiske bygningen?
4. Hvilket land i verden har lengst kystlinje?
5. Hvor mange av FNs medlemsland inneholder prefikset «nord»?
6. Hvilket av de tolv sør-amerikanske landene utgjør minst areal?
7. Hva heter rockebandet som står bak hitene «Carry on Wayward Son» og «Dust
in the Wind»?
8. Fra hvilken film stammer følgende sitat?
«Toto, I’ve a feeling were not in Kansas
anymore.»

10. Hva heter den storvokste mannlige skuespilleren som er kjent fra blant annet
tv-serien «Roseanne», «Monsterbedriften», «Argo og The Artist» samt en rekke
filmer av Coen-brødrene?
11. Hva heter den britiske antropologen og
primatologen som anses som verdens
fremste ekspert på sjimpanser?
12. Hva kalles Arne Næss’ filosofiske retning
som sier at alle levende vesener har like
stor rett til å utfolde seg?
13. Hvilken sangerinne som ble kjent fra
gruppen The Supremes, var senere gift
med Arne Næss jr.?
14. Beyoncé ble først kjent som medlem av
en gruppe. Hva het dem?
15. Kong Haakon og dronning Maud blir
kronet i Nidarosdomen, Theodore Roo-

0–4. Exphil på Bali: Du kombinerer
chille studier med sol og klamydia, og tar livet med ro. Det vises.

sevelt blir tildelt Nobels fredspris, Moss
Fotballklubb blir stiftet, og storheter som
Henrik Ibsen og Alexander Kielland dør.
Hvilket år er det snakk om?

5–9. AST1010 – Astronomi: Du er
smart nok til å utnytte systemet
som gratispassasjer, men dessverre stopper det der.

16. Hva har Lesotho, San Marino og Vatikanstaten til felles som de eneste i verden?
17. «Tartan day» feires i flere land av diasporaen av en nasjon som blant annet
karakteriseres av et særegent plagg som
bærer et Tartan-mønster. Hvilken nasjon
er det snakk om?
18. Et amerikansk baseballag sesongåpnet
nylig med i underkant av 40.000 fans på
stadion. Hvilken stat kommer laget fra?
19. Keeperlegenden Erik Thorstvedts sønn
Kristian skåret nylig for det norske herrelandslaget i fotball. For hvilken klubb
spiller han til daglig?
20. Hvilke to landslag debuterer til sommerens europamesterskap i fotball for herrer?

Rebus

10–14. Juss: Dette var bra, men det
rakk ikke helt til topps ... Syt litt
på Jodel.

av Gabriel Corbin-Arntzen,
journalist i Universitas

15–20. Honours: WOW! Du er sååå
flink!!! Gratulerer! Men så er det
kanskje ikke så rart, siden du
har egen seksjon i biblioteket?

1.Lego. 2. Immunolog, og den øverste medisinske rådgiver for den amerikanske presidenten.
3. Etterstad. 4. Canada. 5. 1 (Nord-Makedonia). 6. Surinam. 7. Kansas. 8. «The Wizard of Oz»
(Trollmannen fra Oz). 9. «Hold the Line», «Rosanna», «Africa» og «I Won’t Hold You Back».
10. John Goodman. 11. Jane Goodall. 12. Økosofi (eventuelt økofilosofi). 13. Diana Ross. 14.
Destiny’s Child. 15. 1906. 16. De er enklavestater uten kyst som kun grenser til ett land. 17.
Skottland. 18. Texas. 19. Genk. 20. Finland og Nord-Makedonia.

2. Av hvilket dagsaktuelt yrke livnærer Anthony Fauci seg?

9. Bandet Toto har fire slagere som nådde
topp ti-listen i USA. Nevn to av dem.

– Hallo? Hallo!! Jeg bare lurer på
om innvandringssaken ville fungert i studentvalget! Og hvordan
vi bør oppføre oss i sosiale medier!
Og er det greit at vi kaller lista vår
«Student Rights Service», eller?
Vil dere forresten vurdere stillingen deres som ytre høyres svar på
Jan Hanevold?

SVAR/DOM

GABRIEL KVISSLESIAS
1. NRK rapporterte nylig om et internasjonalt kriminelt nettverk som spesialiserer
seg på tyverier av lekebutikker. Hva er de
ute etter?

[Rita legger på]

av RebusRebus
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HINT: Sinnataggen. Send løsning til universitasdesk@gmail.com
FORRIGE LØSNING: «Påskeknark». Det klarte Maria Kirkedam
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