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Valget du bør bry deg om

Er du forbanna over manglende praksisplasser på studiet ditt?
Har du lyst på døgnåpne lesesaler? Eller har du kanskje en venn
med som sliter med å følge med i undervisningen, da vedkommende ikke får tilrettelegging for behovene de har krav på?
Onsdag åpnet de digitale stemmeurnene til årets studentvalg ved UiO. Frem til 5. mai har du mulighet til å stemme frem
tillitsvalgte som skal kjempe for å gjøre din utdanning og ditt
studiested litt bedre (såfremt du studerer ved UiO). Seks lister
med studenter fra hele UiO kjemper om 27 plasser i parlamentet.
Dessverre vet de færreste at de stiller til valg.
I en utspørring Universitas gjorde blant 59 studenter på campus i dagene før valget, svarte 93 prosent at de verken visste når
valget holdes eller hva de ulike listene mener. Samtidig mente 7
av 10 at det er viktig at UiO har et velfungerende studentparlament.
Undersøkelsen er på langt nær representativ for hele studentmassen. Til det er den for smal. Men den kan gi en pekepinn på
hvordan det står til med interessen rundt valget. Mathilde Klien,
som er student ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, svarer
nokså treffende på spørsmålet om hvorfor det er slik: «Problemet
går nok begge veier: informasjonen fra listene når ikke oss, men
kanskje gidder vi ikke lete heller.” Det siste er helt klart enklest
å gjøre noe med. Men det krever at du tar stilling til spørsmålet
om hvorfor det nytter å engasjere seg i valget. Her er tre gode
grunner:
For det første er studentpolitikere dine tillitsvalgte overfor
universitetsledelsen. Som helt vanlig student har du i bunn og
grunn ganske lite du skulle ha sagt om de store prosessene og
veivalgene det jobbes med på UiO. Hvis du for eksempel er opptatt av spørsmål knyttet til eksamen eller hvordan universitetet
jobber for å få ned klimagassutslippene, er dette kamper som studentpolitikere tar på dine vegne. Studentparlamentet har blant
annet to representanter i universitetsstyret. De jobber dermed
direkte med å påvirke ledelsen i saker som angår studentene. Det
siste året har de blant annet fått gjennomslag for at det igjen blir
mulig å bruke egenmelding på fysisk skoleeksamen ved UiO. I
tillegg har de jobbet for at UiO forplikter seg til utslippskutt og
et grønnere campus, gjennom klimastrategien som ble vedtatt
tidligere i år.
For det andre fremmer også Studentparlamentet velferdssaker på vegne av studentene. Bysykler på Blindern og lanseringen av «Mine studier»-appen, er to konkrete eksempler på saker
Studentparlamentet har fått gjennomslag for. I år vil ulike lister
jobbe for saker som bedre hvilerom, sanitetsprodukter på do og
døgnåpne lesesaler.
For det tredje kan økt valgdeltagelse bidra til å gi studentillitsvalgte mer påvirkningskraft overfor institusjoner som UiO
og SiO. Hvis de tillitsvalgte kan vise at de har en stor andel av
studentmassen i ryggen, blir det vanskeligere for de på toppen
av parnasset å ikke lytte til studentenes stemmer. Ved å stemme i
valget styrker du også studentdemokratiet.
I denne utgaven av Universitas ønsker vi å gi deg ulike perspektiver om og innsikt i hva valget handler om. Vi håper det
kan engasjere deg til å bruke stemmeretten. valg.uio.no er siden
du skal klikke deg inn på. Selve prosessen krever bare et par
tastetrykk. Er du usikker på hvilken liste du skal velge, har Studentparlamentet en egen valgomat på sine nettsider. Nå har du
mulighet til å vise at du bryr deg.
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Den studentdemokratiske
revolusjon
begynner nå
Kommentar
Vegard Møller, gravesjef i Universitas

Det er valgsesong ved Universitetet i Oslo, og ingen
bryr seg. Neida. Joda. Men de burde bry seg. Ikke
veldig, men nok til å avgi stemme. De er det minste de kan gjøre! Prøver du å fortelle meg at det er
andre ting studenter pleier å
gjøre på senvåren, som kan
tenkes å virke distraherende? Spar meg, du kan stemme samtidig som du hører
på Oljefondets nye podkast,
«In good company» med
Nicolai Tangen.
Men fra alvor til alvor. Vi
er mange med velbegrunnet
ambivalens overfor valget.
Det er nemlig bare en moderat spissformulering når
jeg sier at valget av studentparlament handler om
å velge hvem UiO ikke skal lytte til det kommende
året.

folkets perspektiv, da Kongen en sjelden gang
rådførte seg med dem. Og dette er ikke et fjernt
eksempel – det er så godt som en perfekt analogi.
Vi stemmer på hvem som skal representere oss i
Studentparlamentet ved UiO. Studentparlamentet
bestemmer deretter hva et arbeidsutvalg skal jobbe
med å fremme overfor universitetet på vegne av oss.
Med en streng maktdefinisjon – A har makt over
B hvis A kan få B til å gjøre noe de ellers ikke ville
gjort – er det snakk om
total maktesløshet. Likevel
er det mulig for flinke studentpolitikere, med gode
personlige
egenskaper,
å tilegne seg karismatisk
makt overfor dem med
faktisk makt, sånn at de av
en eller annen grunn får
lyst til å virkeliggjøre vår
vilje. Og karismatisk makt
er ikke så verst. Jeg har ikke
spurt UiO-rektor Svein
Stølen om dette personlig, men på spørsmål om han
føler at han styrer universitetet, forventer jeg i beste
fall et rungende «bittelitt, kanskje?».
Karismatisk makt er også makt. Og derfor vil jeg
entydig poengtere at det har noe å si hvem du stemmer på. De som skal representere oss burde åpenbart
også reflektere oss.
Når det er sagt: Studentpolitikken føles litt triviell
fordi den er nettopp det, litt triviell. Det kan og bør

Valget av
studentparlament
handler om å velge
hvem UiO ikke
skal lytte til det
kommende året

Studentdemokratiet er litt som formann Maos
masselinje: Arbeiderne får si hva de mener, men
ingenting sikrer at de blir lyttet til. Litt som om
Stortinget var uten lovgivende makt og deres
eneste jobb var å vedta hva de skulle gjengi som

Arkivaren
Ikkje les for mykje pensum!
Våren 2012 hadde ein Universitasjournalist byrja å merke eksamensperioden snike seg innpå. Åtte timar lesing om dagen verka gjennomførbart
på fyrste forelesing, men «Så hendte
det likevel. Livet, ass.» Ho sjå seg
nøydd til å spørje om råd frå medstudentar. «– Det lønner seg i hvert
fall å ikke ha lest altfor mye», kom
som ei blome gjennom asfalten frå
ein SV-student. Så har du sjølv ikkje
lest på langt nær like mykje som du
hadde håpte? Fortvil ikkje: «Sensor er
dritt lei av deg og dine medstudenters
besvarelser. Får du med deg fagets
hovedpoeng, og det uten at sensor
trenger å lide seg gjennom kronglete
avstikkere inn i pensums mest irrelevante avkroker, virker det å fungere
ypperlig.»
Universitas 23. mai 2012
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ILLUSTRASJON: ØIVIND HOVLAND

vi endre på. Og det er derfor jeg herved oppfordrer til revolusjon. Ja, du leste riktig. Det er på tide å putte demokrati i
studentdemokratiet.
Det virker som vi rett og slett blir vant til ting. Normer

sedimenteres. Rettferdighet blir radikalt. Av og til trenger
man en oppvekker, og her er den: Hva er begrunnelsen for
at våre utdanningsinstitusjoner ikke er hundre prosent demokratiske? Vi elsker demokrati, bare ikke der vi tilbringer
tiden vår, som jobb eller studiested. Hvorfor er det ikke
allment selvinnlysende at vi bør styre våre universiteter?
For å hjelpe deg litt på vei, er det ikke åpenbart hvordan
makten bør fordeles mellom studenter og ansatte. Det bør vi
dvele litt over før vi tar over den sjappa. Er det studentenes
universitet noe mer enn de ansattes? Kanskje ikke, men ak-

kurat nå synes det å være omvendt. I dag er det fire studenter
per ansatt. Med det forholdstallet skulle åtte av ti representanter i universitetsstyret vært studenter. I stedet er tallet to.
To av ti. Hvorfor aksepterer vi det?
Politikk er og blir kampen om knappe ressurser. Og på
flere områder har studenter og ansatte konkrete interessemotsetninger. For eksempel har det blitt smertelig åpenbart
at generasjonene mildt sagt spriker i sine syn på hva som er
ambisiøse klimatiltak. Og da blir vår avmakt fort konkret.
Vår og deres makt over denne institusjonen er gjensidig utelukkende – deres makt er på bekostning av vår.
Det er ikke 1968. Det blir ikke no’ væpna revolusjon, liksom.
Det jeg derimot foreslår, er verdens enkleste lovendring. Bytt
ut «20», og sett inn «50» (eller mer) i den følgende setningen

fra Universitets- og høyskoleloven § 4–4: «Studentene skal ha
minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som
tildeles beslutningsmyndighet.» Man skal jo alltid be om mer
enn man egentlig krever, så la oss heller si 80? Det er dere
som er politikere. Dette fikser dere.
Jeg tenker vi begynner med en programerklæring. Hvis
noen fra Norsk studentorganisasjon leser dette, er det mulig å
bare legge det inn i landsmøteerklæringen retrospektivt? Ikke
det, nei? Okei. Husk at revolusjonen går nedenfra og opp (akkurat som NSO). Denne går til alle landets studentråd: Det er
på tide at dere, på vegne av oss, tar opp kampen om faktisk
innflytelse over deres respektive utdanningsinstitusjoner. I lys
av det stiller jeg følgende spørsmål til alle lister i studentvalget: Går dere til valg på å fremme studentenes makt? Stillhet er
samtykke. Godt valg!
debatt@universitas.no
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Fattig? Prøv tigging!
I 2005 vart eit nesten 100 år gamalt tiggeforbod oppheva i
Norge. Universitas tok til gatene og prøvde seg på tigging
som inntektskjelde for fattige studentar, like før lovforslaget gjekk gjennom. Lesesalen vart bytta ut med Kirkerista. Kunne tigging og pensum la seg kombinere? Side
om side med ein =Oslo-seljar mista den utsendte reporteren nesten motet. Då han fekk auge på to ridande politi,
måtte han gi seg, men fekk i siste liten nokre slantar og ei
tjuekroning. Resultatet? 35 kroner, mens seljaren ved sida
hadde tent 200 kroner på ti stykk avis. Reporteren forstår
han har vorte utkonkurrert, skraper fram 40 kroner, og
kjøper ei avis.
Universitas 17. august 2005

Sofie Kristine Flydal

KORREKTURSJEF:
Harald Nordbø

Universitas støttes av Velferdstinget,
som står uten redaksjonelt ansvar.
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Bygger 200 studentboliger på Løkka
Studentboliger: I starten av mai planlegger SiO å begynne
byggingen av et nytt studenthus i Brenneriveien på Grünerløkka, rett ved utestedet Blå. Bygget skal huse 209 studentboliger, hvorav 195 ettroms-leiligheter og 14 toroms. Om alt går
etter planen skal studenthuset være ferdige 2024. I en pres-

semelding legger SiO vekt på at leilighetene skal være moderne og miljøvennlige. Takterasse skal det også bli. Hva mer
kan den moderne, miljøvennlige, balkong-manglende Oslostudenten ønske seg egentlig? Vi får se på husleie-prislappen.
LT

DET STUDENTPOLITISKE ÅRET SOM HAR GÅTT:

Kjønn, strøm

Det høylytte ord: Kampen for inkluderende toalettbesøk, strømstipend og utslippsreduksjoner på universitetet har formet det studentpolitiske året.

Det studentpolitiske året har rommet noen av våre
dagers største debatter.
Studentpolitikk
tekst Nima Salimi

Kjønnsnøytrale toaletter
Debatten om kjønnsnøytrale toaletter på UiO har vart lenger enn
syv vonde år. I 2015 gikk journa-

listikkstudent Vegard Sørnes ut i
Universitas og forklarte hvordan
kjønnsdelte toaletter kan skape
unødvendige og ubehagelige situasjoner for transpersoner. Året
etter bestemte UiO at det skulle
innføres kjønnsnøytrale toaletter
på alle fakultetsbygg.

Men i fjor høst kunne Universitas melde at dette fortsatt ikke
var på plass. Den gang hadde
bare Det teologiske fakultet fått
et kjønnsnøytralt toalett. Toalettet gjaldt dog et handicaptoalett
med unisex-symbol klistret på
døren. Medlem i Venstrealliansen

ved Studentparlamentet UiO Øystein Wennersgaard mente dette
ikke var en fullgod løsning, og la
til at prosessen burde gått raskere
dersom det var dette universitetsstyret mente med «kjønnsnøytrale
toaletter».
Etter flere måneder med still-
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Studentar i fare for
utkasting frå Frankrike

Nedgang i antal søkjarar
til høgare utdanning
Søkjartal: Totalt var det 65 501 søkjarar på universitets- og høgskoleutdanningar i Oslo ved
opptaket i år, og 12 539 planlagde studieplassar.
Det viser Samordna opptaks tal frå dette året
sitt opptak, som blei offentliggjort onsdag. Det

er ei markant nedgang frå førre året, med 12,4
prosent færre søkjarar i år enn i 2021, opplyser
Samordna opptak i ei pressemelding. Dei mest
populære studia i Oslo var juss, arkitektur, medisin og sykepleie etter antal søkjarar. HN

Studentar på flukt: Utanlandsstudentar som studerte i Ukraina og flykta til
Frankrike etter krigen brøyt ut, risikerer
no å bli kasta ut av landet. Det melder den
franske avisa Libération, som har snakka
med ein student frå øystaten Komorane

i det sørlege Afrika og ein frå Algerie.
Ukrainske studentar får opphald grunna
eit EU-vedtak som sikrar dei særskild
vern. Studentar frå andre land blir i utgangspunktet bedt om å forlate Frankrike
etter visumet går ut, melder avisa. HN

og klima
ARKIVFOTO: JOACHIM KVALENG

føler «alle ved Blindern helst
skulle sett at dette ble gjort»
ettersom «det er en selvfølge
at alle, uansett kjønn, skal
føle seg ivaretatt og ikke utestengt på skolens områder».
I samme sak forklarte planog prosjektdirektør i Eiendomsavdelingen Leif Johnny
Johannessen at kravene om
ett kjønnsnøytralt toalett per
fakultet er ivaretatt. Til dette
svarte Skogan at Studentparlamentet ønsker å løfte løsninger som går utover et minimumskrav på ett toalett per
bygg. Dessuten forklarte han
at det ikke er en optimal løsning å omdøpe handikaptoalettene til kjønnsnøytrale.
Etter et møte med Eiendomsavdelingen mandag 4.
april ble partene enige om at
arbeidet «skulle kartlegges
slik at man faktisk kan se at
arbeidet blir gjort». Det ble
også spilt inn forslag om at
toalettene kunne skiltes uten
henvisninger til kjønn.
Strømstøtte
Det siste halvårets strømkrise
har også gjort seg gjeldende
for studentene: I 2021 seksdoblet den norske gjennomsnittprisen for strøm seg, og
prisene har økt enda mer sør
og øst i landet. I januar skrev
Universitas om drama- og teaterkommunikasjonsstudenten
Maja Hansen-Møllerud, som
ble nødt til å låne penger av
foreldrene til å kjøpe mat da
strømregningen kom, og om
hvordan kollektivet strammet
til budsjettet for å få økonomien til å gå rundt.
En samlet studentbevegelse
krevde derfor strømstøtte. Da

stand i saken skrev Charlotte
Hjort, leder i Grønn Liste, at hun
var «luta lei av et slikt unødvendig
skille som gjør at noen av de mest
sårbare i samfunnet blir minnet
på at de ikke passer inn i ledelsens
snevre syn på hvem som burde få
lov til å gå på do». Hjort var heller ikke begeistret over at kjønns-

skeive fikk tildelt handicaptoalett,
siden «det har gjort at ikke-binære
blir putta inn i HC-boksen, som
om det er et handikap å ikke være
dame eller mann».
Da Universitas løftet saken på
nytt tidligere denne måneden, uttalte leder i Studentparlamentet
Jørgen Hammer Skogan at han

studentene først ba om ekstra stipend for å takle de høye strømregningene, fikk de tilbud om ekstra
lån, hvor 40 prosent kunne gjøres
om til stipend. Hammer Skogan
uttalte til Universitas at han var
«lei av at studenter særbehandles.
Krisehjelpen til studenter er alltid
enda mer lån». Han mente det var
«urimelig å be studenter om å låne
penger for å ha råd til å holde varmen.»
Etter MDG, Venstre, SV, Rødt
og Frp sitt forslag om å gi studentene strømstipend først ble nedstemt i Stortinget i november, fikk
pipa en annen lyd noen måneder
senere. I februar ble det klart at
studentene skulle få hele støtten
som stipend. Etter forhandlinger
med SV besluttet regjeringen at
alle studenter i høyere utdanning,
samt voksne elever i videregående
skole med strømutgifter som ikke
var inkludert i husleien, kunne
søke om strømstipendet. Også
norske studenter i utlandet kunne
søke.
Klimastrategi
I høst lanserte UiO en klimastrategi med både ambisjoner og tiltak
for å kutte klimautslipp, og strategien har gjennomgående vært under debatt.
Blant dem som har tatt til
orde mot universitetets forslag og
håndtering er Extinction Rebellions studentlag. Sammen med
representanter fra Grønn Liste
gjennomførte de i februar en aksjon på Blindern, med hensikt å
å rette klimakrav mot universitetet. Adrian Skagen som er aktivist i Extinction Rebellion (XR)
og representant for Grønn Liste
ved Studentparlamentet, mente
strategien startet lovende, før den
ble utvannet gjennom prosessen.

Han mente at strategien UiO vedtok, manglet konkrete krav. Selv
ønsket XR at UiO skal fokusere
på tapet av naturmangfold, slutte
å servere kjøtt og fisk på sine arrangementer, og at klima og miljø
skulle inn i alle studieløp.
Skagen har også etterlyst debatt
i Studentparlamentet om tiltakene: «Vi skulle gjerne sett at viserektor Hansen og rektor Stølen
kunne møtt opp i Studentparlamentet for å snakke om tiltaksplanen», har han uttalt til Universitas. Viserektor for klima Mette
Halskov Hansen svarte imidlertid
på kritikken med et ønske om en
åpen prosess framover, og forklarte at hun gjerne kommer til
Studentparlamentet for å snakke
og diskutere om hun blir invitert.
I slutten av mars holdt UiO en
panelsamtale om de konkrete tiltakene i klimastrategien. Etter å
ha deltatt på panelsamtalen, sier
Skagen at han ikke forstår «hvordan dette skal være nok til å kutte
alle UiOs utslipp med 50 prosent».
Uten tallfestede utslippsreduksjoner var han skeptisk til påstanden
om at klimamålene til universitetet blir noe annet enn en utopi.
Hammer Skogan i Studentparlamentet er også en del av arbeidsgruppen bak klimastrategien, og
stiller klimastrategien i et mer
positivt lys. I et debattinnlegg i
forrige ukes Universitas skrev han
at det var studentene som kjempet
og fikk gjennomslag for at UiO
skulle ta sitt ansvar i møte med
klimakrisen.
«Noe av det viktigste arbeidet
vi gjør, er gjennom omfattende og
tidkrevende prosesser», forklarte
han, før han oppfordret studentene til å bruke stemmen sin i studentvalget.
universitas@universitas.no

Vi skulle gjerne sett at rektor
og viserektor kunne møtt opp i
Studentparlamentet for å snakke om
tiltaksplanen
Adrian Skagen, aktivist i Extinction Rebellion og
representant for Grønn Liste
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KUN 1 AV 10 STUDENTER STEMTE VED FORRIGE STUDENTVALG:

Det ukjente
parlamentet
I skyggen: Til tross for at Studentparlamentet ligger plassert midt på Blindern, vil mange UiO-studenter si de kjenner det dårlig.

Nesten ingen vet hvem
de er eller hva de
mener. Dette er hvorfor de likevel gidder å
engasjere seg i studentpolitikken.
Studentvalget 2022
tekst Ingrid Vanebo og Daniel Hesby
Hansen
foto Charlotte Førde Skomsøy og
Sindre Deschington

– Jeg kjenner til Realistlista og Liberal liste. Jeg har sett informasjon
om dem på toalettet, sier Marita

Mjøen Skevdal (22).
Hun studerer spesialpedagogikk og sitter i kantina på Helga
Engs hus sammen med Mathilde
Kilen (23), Dina Gros Martinsen
(24) og Mads Peter Johansen (24).
De blir både imponerte og lattermilde av venninnens innsikt i studentdemokratiet. Det virker nemlig som hun er den i vennegjengen
som kan mest om temaet.
– Jeg har hørt ordet «studentparlamentet», men vet ikke hva de
driver med, sier Martinsen. Johansen stemmer i.
– Jeg har ikke hørt om det i det
hele tatt.
Valget ingen har hørt om
Og de er ikke alene. Universitas
har gjennomført en uformell spør-

reundersøkelse for å høre hvilket
forhold UiO-studentene har til
studentdemokratiet.
Av de 59 studentene vi spurte,
svarte 93 prosent at de ikke vet når
valget finner sted, og at de heller
ikke har satt seg inn i hva de ulike
listene mener.
– Jeg vet ikke hva slags saker de ulike listene tar opp,
men siden det går an å stemme skal jeg gjøre det. Det er
viktig å bruke stemmeretten,
men da trenger jeg informasjon, sier pedagogikkstudent
Marita Møen Skjevdal.
Den informasjonen opplever hun og de andre pedagogikkstudentene som utilgjengelig. De synes det er rart at
det lille de vet om studentval-

get, stammer fra toaletter og innpåslitne journalister.
– Ingen har gjort en innsats for
å nå oss. Dere i Universitas er de
første, sier Dina Gros Martinsen.
Universitas har snakket med
tre av kandidatene som ønsker
seg inn på Studentparlamentet. Vi

spurte dem om rollen til Studentparlamentet, hvorfor studenter bør
stemme samt hva de tenker om
den labre valgoppslutningen.

Ville inn i varmen
Sigve Grøndahl Fredriksen (20)
er fersk på Blindern, men allerede
toppkandidat for Venstrealliansen. På spørsmål om hvordan han kom inn i politikken,
svarer han at det hele startet
med en digital klokke verdt
10.000 kr.
– I 2014 var jeg tolv år, og
fikk gjennomslag for ny skoleklokke på barneskolen min.
Vi hadde en regel om at hvis
det var kaldere enn 15 minus,
fikk vi være inne i friminutMathilde Kilen, student ved Utdanningsvitenskapelig fakultet tene, men vi hadde ikke mulig-

Problemet går
nok begge veier:
Informasjonen fra
listene når ikke oss,
men kanskje gidder
vi ikke lete heller
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Studentparlamentet
+ Det overordnede tillitsorganet for
studenter ved Universitetet i Oslo.
+ Formålet til parlamentet er
å arbeide for studentenes
rettigheter og hverdag.
+ Består av 35 representanter
som velges en gang i året.
+ 27 representanter velges fra ulike
lister. I år stiller seks lister til valg.
+ De resterende åtte representantene
velges fra hvert av fakultetene.
Kilde: studentparlamentet.uio.no

Samtidig som
Studentparlamentet
spiller en viktig
rolle i mange
sammenhenger,
kan man ikke
lyve og si at
de bestemmer
veldig mye på
egenhånd
Sigve Grøndahl Fredriksen, førstekandidat
for Venstrealliansen

Server med venstre: Sigve Grøndahl Fredriksen fra Venstrealliansen slapper
gjerne av med litt volleyball mellom de studentpolitiske slagene.

het til å sjekke selv, så vi måtte stole
på læreren. Det gjorde vi selvfølgelig ikke, så vi kjempet gjennom en
digital skoleklokke som viste både
tid og temperatur.
For Fredriksen har det blitt en
naturlig del av livet å ta del i politikken som former hverdagen
hans. Samtidig har han forståelse
for at mange studenter ikke finner
studentvalget spesielt fengende.
– Det er vanskelig å engasjere
seg hvis du tror stemmen din ikke
har noe å si. Samtidig som Studentparlamentet spiller en viktig
rolle i mange sammenhenger, kan
man ikke lyve og si at de bestemmer veldig mye på egenhånd.

Høner, egg og pils
Han mener situasjonen ligner et
høna-eller-egget-dilemma:
– Dersom valgdeltakelsen hadde vært høyere, og Studentparlamentet representerte alle studentene i større grad, hadde det hatt
mye mer makt. Men på den andre
siden er det forståelig at mange avstår fra å stemme hvis de ikke føler
de får uttelling for stemmen sin.
Fredriksen er derfor usikker på
hvor man skal begynne for å øke
oppslutningen:
– Det er vanskelig å si hva som
skal komme først – at flere skal
stemme, eller at vi skal komme i en
posisjon som gjør det mer aktuelt
å stemme.
Han tror en grunn til at få
stemmer er at arbeidet Studentparlamentet gjør er lite synlig for
studentene. Representantene sitter i komitéer i andre instanser, og
resultatet av det de kommer frem
til ligger i enkelte tilfeller mange år
frem i tid.
– Er det lett å komme i snakk
med medstudenter som selv ikke er
engasjert i parti eller liste om sakene dere fronter?
– Jeg tror studenter er solidaris-

ke, og kan se viktigheten av saker
som ikke nødvendigvis angår dem
direkte. Kjønnsnøytrale toaletter,
for eksempel, er en sak som ikke
påvirker så mange direkte, men
som mange kan sympatisere med.
– Hva er det morsomste med å
være aktiv i studentpolitikken?
– Pils! ler Fredriksen, før han
henter seg inn:
– Men også det at ting faktisk
endrer seg.
Fredriksen forteller at de forsøker å møte studentene på flere
måter:
– Vi står på stand, og deler en
del på sosiale medier, sier han.
– Vi prøver å få frem at det viktigste er å stemme i det hele tatt,
uansett om det er på oss eller ikke.
Vi står også på stand for at folk
skal huske valget, fortsetter han.
– Gjør studentpolitikerne nok
for å engasjere medstudentene sine?
– Skal jeg være en radikal ung
mann fra det største partiet og si
nei? Jeg tror vi kan gjøre mer, og
snakke mer med folk. Det har vært
vanskelig gjennom pandemien,
men nå bør vi som har blitt valgt til
dette være enda flinkere til å kommunisere tilbake til velgerne hva

som foregår, på en lettfattelig måte.
Studentpolitikk i koronaens tid
Ole Kristian Limoseth (21) stiller
til valg for Moderat liste, og befinner seg med det på motsatt side
av Fredriksen politisk. Én ting er
de imidlertid enige om: Studentparlamentet har noe å si.
– Det er veldig viktig at man
stemmer, ettersom Studentparlamentet er et talerør for studenter.
Vi ser at Studentparlamentet kan
påvirke universitetet i en positiv
retning.
For ham er studentpolitikken
en del av det å være sosialt enga-

sjert på studiestedet sitt.
Limoseth har tro på at flere skal
engasjere seg nå som pandemien
er over.
– Etter covid-19 higer mange
etter det sosiale, og det tror jeg er
et godt utgangspunkt for bredere
valgdeltakelse.
De blivende spesialpedagogene
på Helga Engs hus tror også pandemien kan være med på å forklare hvorfor så få bryr seg om studentvalget. De tenker at å være til
stede på campus fremmer engasjement i større grad enn å oppdage
studentlivet via Zoom.
– Vi
er
pandemistu-

Studentvalget 2022
+
Studentvalget 2022
+
Valget åpner 28. april og avsluttes 5. mai klokka 14: 00.
+
Man stemmer digitalt på https://evalg.uio.no/
+
Informasjon om de ulike listene, kandidatene og deres politikk,
samt en valgomat, finnes på Studentparlamentets nettside.
Kilde: studentparlamentet.uio.no

8

| NYHET |

torsdag 28. april 2022

Universitas’
spørreundersøkelse
+ Vi spurte 59 studenter på ulike steder
på Blindern om deres forhold til
Studentparlamentet og studentvalget:
+ 93 % svarte at de ikke vet
når valget avholdes.
+ 27 % svarte at de skal
stemme ved valget.
+ 93 % svarte at de ikke kjenner
til hva de ulike listene mener.
+ 75 % mente at det er viktig at UiO har
et fungerende studentparlament.

Pandemistudent: Ole Kristian Limoseth fra Moderat liste har vært lite på campus under pandemien, men på parkeringsplassen er han godt kjent.

Kanskje er den relativt lave
valgdeltakelsen et tegn på at vi
har det ganske bra?
Ole Kristian Limoseth, tredjekandidat
for Moderat liste

denter, så vi har vært mindre på
skolen og fått mindre informasjon
om slike ting enn tidligere studenter.
Limoseth kan imidlertid også
se for seg andre årsaker til at valgdeltakelsen er så lav:
– Det vil alltid være varierende
oppslutning i forskjellige valg.
Kanskje er den relativt lave valgdeltakelsen et tegn på at vi har det
ganske bra? undrer han.
Når vi forteller ham om resultatet av spørreundersøkelsen og
opplevelsen til pedagogikkstudentene erkjenner han at situasjonen
er verre enn forventet.
– Jeg må innrømme at tallene er
noe lavere enn jeg håpet. Jeg tror
det er viktig at vi blir mer konkrete

og tydelige på sakene vi tar opp.
Humor heller enn ideologi
I 1968 var universitetene i Europa
og USA utgangspunktet for protester som endret store deler av
vestlig kultur og identitet. I 1989
var kinesiske studenter sentrale i
demonstrasjonene på Den himmelske freds plass, som skremte
vannet av kommunistpartiet.
Norge har også hatt store studentbevegelser, men forholdene er annerledes nå. Hvordan skal man
engasjere studenter når vi allerede
har så mye av det andre studentbevegelser har kjempet og fortsatt
kjemper for?
Gyda Elisa Sæter (22) fra Henke
og Thom-listen mener svaret er å

ispe studentpolitikken moro og
kødd. Listen ble opprettet i 2021,
delvis som en protest mot at studentvalget er basert på at kandidater må stille under en liste.
– Studenter er en vanskelig målgruppe å nå. Vi må treffe dem der
det er lættis, ved å bruke humor og
sosiale medier heller enn tradisjonell, ideologisk valgkamp.
Ingen av studentlistene er direkte tilknyttet ordinære politiske
partier, men enkelte kan plasseres på det tradisjonelle politiske
spekteret uten større problemer.
Lister som Realistlista og Henke
og Thom-lista har imidlertid ikke
tydelige paralleller i rikspolitikken.
Hva er deres motivasjon for å engasjere seg?
– Motivasjonen min er å kunne
bestemme litt, rett og slett. Studiene er jobben vår, og det er rart å
ikke kunne bestemme noe over
hverdagen sin, sier Sæter.
– Jeg kom inn i dette fordi jeg
er kjellerleder på Escape, som er
puben til Institutt for informatikk.

Henke [Henrik Vincent Fiske Vassal, andrekandidat for Henke og
Thom-listen, red.anm.] er leder for
puben til SV, og tok kontakt fordi
han mente vi deler mange av de
samme verdiene.
Det er tydelig at Sæter brenner
for studentdemokrati og medvirkning, men hun og resten av Henke
og Thom-listen har en annen tilnærming til studentpolitikk enn
listene som kan hevdes å ha ideologiske storesøstre i voksenpolitikken. Når man legger ideologien til
side, åpner det for å nå velgere på
utradisjonelle måter, mener de.
– Her om dagen sendte førstekandidaten vår en melding til
Språkrådet og spurte om riktig
tegnsetting for uttrykket «halla,
balla». Det ble til en kampanje om
at vår liste stiller de viktige spørsmålene. Vi opplever at vi når ut til
flere på den måten.
– Men gjør dere studentpolitikere nok for å engasjere medstudentene sine?
– Kan man noen gang gjøre

Studenter er
en vanskelig
målgruppe
å nå. Vi må
treffe dem
der det er
lættis
Gyda Elisa Sæter, tredjekandidat
for Henke og Thom-listen

I kjellern: Gyda Elisa Sæter fra Henke og Thom-listen b
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nok? Jeg tror alle gjør så godt de
kan, og ser etter nye flater å mobilisere på. Det gjelder å nå ut til de
som ikke stemmer. Det er derfor
jeg er med: jeg vil nå ut til IFI-studenter jeg vet ikke stemmer.
Uinformerte demokrater
På tross av at de vet lite om hva
som foregår på Studentparlamentet, er de aller fleste studentene
på UiO enige om at det er viktig
at det finnes et velfungerende studentdemokrati. I tidligere nevnte
Universitas-undersøkelse svarte
tre fjerdedeler av de spurte at studentdemokrati og medvirkning
er viktig for dem, på tross av at et
overveldende flertall verken vet
når valget finner sted eller hva listene står for.
Pedagogikkstudent Dina Gros
Martinsen synes det er dumt at

så få stemmer i studentvalgene,
samtidig som hun selv er del av sofamajoriteten.
– Jeg tenker det skyldes dårlig
innsats fra både Studentparlamentet og oss studenter. Problemet går
nok begge veier; Informasjonen
fra listene når ikke oss, men kanskje gidder vi ikke lete heller.
Hun og de andre pedagogikkstudentene synes når alt kommer
til stykket at det er viktig å delta i
studentdemokratiet når man har
muligheten.
– Hva tenker dere om at vi har
et studentparlament, om enn et litt
anonymt et? Er det en god ting?
– Studentpolitikk er nok en god
ting, sier Mathilde Kilen.
– Men det hadde som sagt vært
fint å vite hva de holder på med, og
hvorfor vi har det.

bruker sin rolle som kjellerleder til å komme i kontakt med studentvelgere.

universitas@universitas.no
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Hvorfor bryr
vi oss ikke om
studentvalget?
Lite fengende saker og Studentparlamentets begrensede innflytelse kan
være med på å forklare den lave valgdeltakelsen, mener forsker.
Valgdeltakelse
tekst Daniel Hesby Hansen
foto Sara Aarøen Lien

I 2021 valgte kun 10,5 prosent av UiO-studentene
å gå til urnene under studentparlamentsvalget.
Valgdeltakelsen var den laveste på ti år. Hvorfor
er det sånn?
Jørgen Bølstad er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap ved UiO, hvor han blant
annet forsker på politisk psykologi og valgdeltakelse. Kan forskning på deltakelse og demokrati
i andre sammenhenger si noe om velgernes oppførsel i studentvalget? På spørsmål om hva som
kan ligge bak den lave valgdeltakelsen trekker
Bølstad særlig frem to forhold:
– For det første kan velgerne miste motivasjonen til å stemme hvis de opplever at det er lite
som står på spill. Hvis sakene som tas opp ikke
oppleves som særlig betydningsfulle verken i
negativ eller positiv forstand, synker gjerne valgdeltakelsen. For det andre er velgere opptatt av i
hvilken grad politikerne de stemmer på har makt
til å gjennomføre endringer.

saker, men det er tyngre aktører som Stortinget,
som tar de faktiske avgjørelsene.
Det er imidlertid ikke gitt at studentpolitikk
skal være et marginalt fenomen. Både i norgeshistorien og verden for øvrig finnes det nok av
eksempler på kraftfulle politiske bevegelser som
har startet på universitetene. Det at det finnes studentparlamenter og -representanter i det hele tatt
er ofte resultatet av tidligere studenters engasjement. Hva er det som har endret seg?
– En grunn til dette kan være at dagens studenter er mindre kritiske til autoriteter enn de var på
for eksempel 60- og 70-tallet. Det er ikke sikkert
de er mindre engasjert i samfunnet, men dette
kan ta andre, mindre systemkritiske former, sier
Bølstad.
– Det kan også være så enkelt som at mye har
endret seg til det bedre. Studentene har flere rettigheter og blir nok lyttet til mer enn før. Behovet
for lokalt opprør er kanskje litt mindre nå?
Bølstad trekker frem Europaparlamentet som
en mulig parallell til det norske studentdemokratiet. Han forteller at dette i sin tid ble innført for
at borgerne i EU-land skulle føle seg bedre representert i EU-systemet, men at begrenset makt i
starten medvirket til lav valgdeltakelse. Når velgerne uteblir, risikerer demokratiske organer å
miste legitimitet og slagkraft.
– Hva kan dette ha å si for Studentparlamentets påvirkningskraft overfor universitetet, SiO og
andre aktører?
– Man kan se for seg at Studentparlamentet
får mindre betydning dersom det ikke oppfattes som en reell representant for studentene. Det
er ikke umulig at studentpolitikerne kunne fått
mer å si dersom de kunne vise til at de hadde
flertallet av studentene i ryggen.

Velgere er opptatt av i
hvilken grad politikerne
de stemmer på har
makt til å gjennomføre
endringer
Jørgen Bølstad, førsteamanuensis ved
Institutt for statsvitenskap

– Hvordan kan disse mekanismene forstås i
sammenheng med studentvalget?
– Det kan være at studentene ikke opplever
sakene som tas opp som spesielt viktige, og kanskje også at det blir vanskelig å skille listene fra
hverandre. Man kan til en viss grad se en høyrevenstre-akse, men man kan se for seg at det på
mange områder blir vanskelig å forstå hva forskjellen består i.
Bølstad påpeker at for mange velgere blir hvilke saker politikerne fronter først relevant dersom
det er realistisk at de blir gjennomført.
– Vel så viktig er hva slags innflytelse Studentparlamentet har overfor andre aktører. Hvis studentene opplever at representantene deres ikke
har makt til å gjennomføre politikken sin, kan
det være vanskelig å skjønne hvorfor man skal
stemme på dem.
Han trekker frem flere saker som sannsynligvis engasjerer de fleste studenter, som nivået på
studiestøtten og tilgang til rimelige studentboliger. Men det er ikke sikkert Studentparlamentet
oppfattes som en reell maktfaktor i disse sakene.
– Når det gjelder viktige avgjørelser på nasjonalt nivå, har ikke studentrepresentanter så mye
de skal ha sagt. De kan selvfølgelig løfte frem

universitas@universitas.no

Historisk valgdeltakelse:
+ 2011: 16,4%
+ 2012: 18%
+ 2013: 14,6%
+ 2014: 16,1%
+ 2015: 14,5%
+ 2016: 17,2%
+ 2017: 17,6%
+ 2018: 16,3%
+ 2019: 15,3%
+ 2020: 12,86%
+ 2021: 10,54 %

Dagens studenter er mindre kritiske til
autoriteter enn de var på for eksempel
60- og 70-tallet
Jørgen Bølstad, førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap
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GJESTELISTA KASTER INN HÅNDKLEET:

– Studentpolitikk er jævla kj

Ned fra haugen: Adrian Bolstad har det siste året ledet den studentpolitiske lista Gjestelista. De vil ikke være å se på Studentparlamentet ved UiO i studieåret som kommer.

De har prøvd å være morsomme, uhøytidelige og studentvennlige. Men etter fem år tar ikke Gjestelista gjenvalg til Studentparlamentet.
Gjestelista
tekst Paula Simonsen

På Gjestelistas Facebook-side står et ensomt rop om hjelp: «Hei! Vil du ta over
gjestelista? Ta kontakt så fort som mulig.»
Det ble publisert i februar i år, og ingen
ser ut til å ha tatt oppfordringen.
Gjestelista har ingen kandidater og vil
ikke være en del av valget når UiO-studentene velger nytt studentparlament de
kommende dagene. Adrian Bolstad, Gjestelistas avtroppende leder, sier det ikke er
så mystisk som det kan virke at de ikke
stiller til valg i år.
Det svarte fåret
Gjestelista har ikke vært som lister flest.
Lista ble grunnlagt i 2017 (se faktaboks),
med et påfølgende brakvalg som fjerde
største liste med 13,7 prosent oppslutning det året. Siden har listas oppslutning
variert. I Studentparlamentet identifise-

rer mange av listene seg med ideologier
man kjenner igjen fra voksenpolitikken.
Dét skulle ikke Gjestelista gjøre, og gikk
inn med et klart budskap om at de ikke
tilhørte den ene eller andre siden av den
politiske aksen.
Gjestelistas hjertesaker har omfattet
vinmonopol og skybar på campus, billigere mat og drikke fra SiO, mer praksis i
utdannelsene og døgnåpne lesesaler.
«Jævla kjedelig»
Gjestelista har hele tiden beskrevet studentpolitikken som kjedelig og tørr, noe
avtroppende leder Adrian Bolstad holder
fast ved:
– Studentpolitikk er jævla kjedelig, det
kan dere sitere meg på hvis dere vil!På
spørsmål om han tenker å gjøre comeback i studentpolitikken etter Gjestelistas
forlis, svarer han først at han har nok med
å konsentrere seg om masteren.
– Det æ’kke så jævla viktig heller, sier
Bolstad, med henvisning til den lave deltagelsen studentvalget har hatt de siste

årene.
Denne holdningen ser ut til å være
både Gjestelistas sterkeste kort og akilleshæl i studentpolitikken. I 2020 fortalte
daværende leder Eskild Gausemel Berge
til Universitas at det ikke var lett å gå
motstrøms i studentpolitikk.
– Den følelsen av at man står og banker hodet i veggen, er bra verken for blodtrykket eller for gleden av å drive med
studentpolitikk. Det er ikke bra for noen
å gjøre dette i mer enn ett år. Det er dårlig for hjertet, rett og slett, fortalte Berge
den gang.

Jeg mener ikke
å drite på hele
Studentparlamentet
Adrian Bolstad, avtroppende leder i Gjestelista

Gjestelistas ledere sitter kun i ett år av
gangen. Dette beskriver de som del av deres visjon om hvem en studentpolitiker
skal være: et helt vanlig og uerfarent menneske. Derfor legges lista ut på «anbud»
hvert år. Den har tidligere blitt solgt for
blant annet to børek. Men hva har skjedd
nå?

– Ingenting mystisk, egentlig. Engasjementet falt bort, og ingen ville ta over. For
meg personlig har det blitt mye jobb og
studier, forklarer han.
Bolstad sier også han selv må ta litt av
ansvaret for at det ikke er nye til å ta over,
da studentpolitikk er avhengig av sosiale
relasjoner som det har vært vanskelig å
opprettholde blant mye studier og jobb.
Liten påvirkningskraft
Men hvorfor engasjere seg når man mener studentpolitikk er kjedelig og uviktig?
Bolstad forteller at han engasjerte seg i en
liste fordi han trodde det var mer substansielt enn å bare være en representant.
Bolstad sier han synes det er lite givende på alle måter.
– Kan hende bare jeg personlig ikke er
typen for Studentparlamentet. Problemet
er vel at jeg føler det kræsjer med hvor seriøst det er forventet at man skal ta det,
mot hva slags endring man føler man kan
gjøre.
Bolstad vil likevel slå et slag for studentpolitikken etter den krasse kritikken.
– Når det er sagt, er representasjon og
Studentparlamentet sin rolle i for eksempel universitetsstyret viktig! Jeg mener
ikke å drite på hele Studentparlamentet.
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Tilbudsguiden

AKTIVITETER

KINO
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SPA OG MASSASJE

Norges første og største improteater
kåret til Oslos beste scene av
Aftenposten i 2022.
Majorstuen:
Holmboes gate 1, 0357 Oslo
Sagene:
Stockfleths gate 51, 0461 Oslo

Alltid rimelige billetter - og enda
rimeligere onsdager & torsdager!
Få GRATIS popkorn om du sier den
hemmelige koden «Dette er et ran» til
en av våre frivillige!
Ta gjerne en titt innom
www.detandreteatret.no
@detandreteatret
fb/detandreteatret

HUDPLEIE

www.bareflyt.no
21 38 94 89
Fast studenttilbud på floating
mandag-torsdag 12-16.30

LEGE

Gjestelista

Studenttilbud på Bare Flyt Yoga
500kr i mnd med 6 mnd bindingstid.

TANNLEGE

+ En studentpolitisk liste ved
Universitetet i Oslo.
+ Grunnlagt i 2017 med Simen
Flotvik Mathisen som leder.

Kr 450,- Undersøkelse med to
røntgenbilder og lett rens.

+ Fronter hovedsaker som
vinmonopol på Blindern, skybar
på HF, ingen eksamen 18. mai
og døgnåpne lesesaler.

AVIS

Profesjonell terapeut med lang
erfaring.

+ Fikk 14 prosent oppslutning
i sitt første studentvalg, men
sanket få stemmer i fjor.
+ Har ofte anklaget studentpolitikken for å være lite tilgjengelig
for studenter flest.

Vakker hud til våren!
30% studentrabatt på første
hudpleie/fruktsyre
mellom 09:00-13:00

Grubbegata 6
Oslo

Nyt hud og fotpleie - Frogner
www.nythudpleie.no
Mail: post@nythudpleie.no

20% rabatt på fyllingsterapi.
20% rabatt på fjerning av
visdomstenner.
20% rabatt på rotfyllinger.
MUSEUM

*Studentrabatt gjelder ikke
implantater, tanntekniske utgifter, og
estetisk behandling
For timebestilling:
www.tb51.no
22 46 42 89
post@tb51.no

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

TRENING
KULTUR

50 % studentrabatt på Morgenbladet
Bestill her:
www.morgenbladet.no/student
Kontakt oss:
abo@morgenbladet.no
23 36 05 00
www.morgenbladet.no

EVENT.

På kanten av stupet
Dette er heller ikke første gang
Gjestelistas eksistens henger i en
tynn tråd. I begynnelsen av februar i 2020, og igjen i desember
samme år, meldte Universitas
om at lista søkte ny leder, og det
var bare så vidt at de reddet seg
fra undergangen begge gangene.
– Hvorfor tror du Gjestelista
ikke vekker engasjement for nye
studentpolitikere, slik at den kan
gjenopplives og fortsette?
– Ingen vekker engasjementet. Vår versjon av Gjestelista var
farget av pandemien, som sterkt
påvirket vår mulighet til å drive
valgkamp, skriver Bolstad.
Bolstad forteller også at ingen
av de andre kandidatene på lista
ville stille til valg som leder.
– Synes du fremdeles det er behov for en Gjesteliste?
– Absolutt, Studentparlamentet har et ansvar for å vise at man
trenger ikke være ideologisk
bundet for å være del i studentpolitikken.
– Vi er outsidere i en klubb,
men det går jo fint! svarer Bolstad.
universitas@universitas.no

DJ Booking Norge ASasleveien 28A
0571 Oslo

Opplev verdens beste samtidsjazz
på Victoria, en ombygget kino i
Oslo sentrum.
Vi har rimelige sesongkort for
studenter som også gir rabatt i
Baren. Vår serie Uhørt! på onsdager
har gratis inngang.
nasjonaljazzscene.no
Karl Johans gate 35

TILBUDSGUIDEN
-

djb@djb.no
Tlf: 90 53 29 29
DJ og artister: www.djb.no
Lyd og lys: www.123lyd.no

FOR STUDENTER I OSLO
YOGA

10% studentrabatt på leie av lyd- og
lysprodukter fra 123lyd.no
DJ til ditt studentparty/samling fra
djb.no
Spesialsydde løsninger som passer ditt
budsjett.

TEATER

Ta unike bilder til sosial medier.
Ha det gøy med venner eller date.
#writeyourownstory
- Fast student pris: Kr. 238,- Gruppetilbud fra 20 personer på
forespørsel
Oslo Paradox Museum
Rosenkrantz’ gate 11
paradoxmuseumoslo.com

TILBUDSGUIDEN
-

FOR STUDENTER I OSLO

PSYKOLOG
Glød Yoga
Nydalsveien 15,
0484 Oslo
www.glodyoga.no
Ta en pause fra hverdagen med yoga.
Få tilgang til 25+ ukentlige yogaklasser
for studentpris 650kr/mnd.
Vi har yogatimer morgen, dagtid,
kveldstid og helg. Passer for
nybegynnere og de som har praktisert
yoga før.
Kjøp medlemskap og book timer
online på glodyoga.no
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STUDENTVALGET VED UIO 2022:

Dette er årets hete

All makt i denne sal: Her skal listene representere studentene ved Universitet i Oslo det kommende studieåret.

Er du skikkelig glad i honours-programmet, eller er
du mest opptatt av å kunne være på lesesalen døgnet rundt? Her er noen av sakene du kan stemme
på i årets studentvalg.
tekst: Maria Børresen

Oslo (UiO) er i gang, og listene
har skrudd på sjarmen i håp om å
forføre den gjengse student.

Tradisjonen tro er sesongen for
løfter og garantier tilbake. Studentvalget ved Universitetet i

Ja til elitestudiet?
Det allerede mye omdiskuterte
honours-programmet er fortsatt

Studentpolitikk

grunnlag for splid og diskusjon.
Også i Studentparlamentet er det
store uenigheter om det såkalte
elitestudiet, som UiO mener er
for «faglig ambisiøse studenter».
Med 10 ekstra studiepoeng i året
reklamerer UiO for at honoursprogrammet gir en kombinasjon
av tverrfaglighet og faglig dybde,
med «fremragende forskere, undervisere og andre studenter».
Samtidig som både grønn, liberal
og moderat liste mener honoursprogrammet er med på å gjøre

UiO til et universitet i verdensklasse, er det flere av listene som
mener programmet er usosialt.
– Det er mye ressurser involvert i dette, ikke bare penger. Det
er undervisere, og det er rom;
dem mener vi tilhører hele studentmassen og ikke bare et fåtall
studenter, sier A-listas førstekandidat, Kristine Vilde Sandtrøen.
Venstrealliansen stiller seg bak
dette og ønsker at alle studenter
skal få et likeverdig tilbud. Alle
kandidater fra Henke og Thom-

Vi ønsker at
det skal være
enklere å velge
klimavennlig
Sigve Grøndahl Fredriksen, førstekandidat i
Venstrealliansen
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teste saker

listen er fristilt og har dermed
mulighet til å mene det de vil,
men førstekandidat Thomas Huh
Tangen opplever at de fleste i lista
er kritiske til programmet. De
frykter blant annet at honoursprogrammet kan gå på bekostning
av studentfrivilligheten.
– Honours-programmet kan gå
utover studentfrivillighet. At man
tar flere studiepoeng i semesteret,
spiser av fritiden til å være frivillig
i studentforeninger, og det er en
så viktig del av det å være student,
poengterer Tangen.
Leder i Realistlista Jon

Aleksander Prøitz mener derimot at honours-programmet har
kommet uheldig ut, og at det i
utgangspunktet er fint med tverrfaglighet. Han mener problemet
ligger i at programmet tar opp for
store deler av midlene som egentlig bør gå til alle studenter. Altså
burde midlene fordeles bredere,
og ordningene som går til honours-programmet, burde gå til
alle som skulle ønske det.
Døgnåpne lesesaler
Nok en gang er døgnåpne lesesaler blant både Liberal og Mode-

rat listes topp-fem-saker. Begge
listene mener at UiO fortsatt har
et stykke å gå når det gjelder å tilrettelegge for og gi fleksibilitet til
travle studenter.
Nesten samtlige av listene
stille seg positivt til tilbudet om
døgnåpne lesesaler, men enkelte
mener man må ta stilling til ressursbruk og arbeidernes og studentenes velvære.
Thomas Huh Tangen fra Henke
og Thom-lista er positive til tiltaket, men mener det er viktig å
tenke på de ansatte også.
– Det er viktig å ta hensyn til
arbeidsmiljøet til de som jobber
her også, og at man har den kostnadssiden litt på stell når man utreder for et sånt forslag.
Charlotte Hjort, leder i Grønn
liste, er kritisk til løsningen som
den blir fremstilt i dag, og mener
tiltaket kan gå på bekostning av
deres mål om å kutte utslipp:
– Hvis dette skal være en løsning for oss, må det være miljøvennlig og et system som ikke
krever masse ressurser.
Samtidig legger hun til at å lese
på natta kanskje ikke er det beste
for studenten. Det er også en av
hovedårsakene til at Venstrealliansen har stilt seg nøytrale til
forslaget. Førstekandidat Sigve
Grøndahl Fredriksen mener det
viktigste er å legge opp til at studentene ikke må jobbe ved siden
av studiene, slik at de ikke behøver å studere på nattestid. Dette
er også en av grunnene til at lista
ønsker å øke studiestøtten.
En grønnere studiehverdag
Venstrealliansen ønsker CO2merking av mat og bedre vegetartilbud i SiOs kantiner. Dette
forslaget har blitt godt mottatt hos
resten av listene, som alle er for
bedre grønne alternativ for studentene.
– Vi ønsker at det skal være
enklere å velge klimavennlig. På
samme måte som at vi lærer at
vi bør velge å spise sunt, bør det
også være enklere å velge mer miljøvennlige alternative gjennom
for eksempel CO2-merking, sier
Grøndahl Fredriksen i Venstrealliansen.
Prøitz i Realistlista er enig og
understreker behovet for å gjøre
mattilbudet mer inkluderende:
– Stadig flere studenter velger å
spise vegetarisk og vegansk. Man
har et større fokus på å spise bærekraftig og tilbudet må reflektere
dette.
Leder i Liberal liste Sivert
Arntzen er enig i at CO2-merking
av kantinemat er et godt tiltak.
– At folk har et bevisst forhold
til hva som går inn i maten de
spiser, er kjempeviktig for at studentene skal ha mulighet til å ta
gode, grønne valg. Dette er en av
sakene våre også – at det skal være
lett for en student å være en grønn

student på campus, sier Arntzen,
som også er førstekandidat for
lista.
Grønn liste stiller seg i utgangspunktet positiv til tiltaket, men
supplerer med at de ønsker å gå
mye lenger når det gjelder grønne
alternativ på campus.
– Vi vil ha vegetarmat som
standard og i det minste at én av
SiO-kantinene skal være vegansk.
Så vi vil gå enda lenger der, for vi
vet at vegansk mat er mye bedre
for planeten. Vi skjønner ikke
hvorfor man skal gå alle omveier
når man bare kan kutte der vi vet
det hjelper, sier Hjort fra Grønn
Liste.

Honoursprogrammet
kan gå utover
studentfrivilligheten
Thomas Huh Tangen, førstekandidat for
Henke og Thom-listen

Digitale alternativ
Under koronapandemien ble studiehverdagen snudd opp ned.
Studentene måtte ha digital undervisning og stort sett holde seg
hjemme. Samtlige av listene mener at en del av de digitale løsningene bør overleve pandemien og
bli et integrert alternativ i studiehverdagen.
– Det at forelesningene blir tatt
opp, eller det at du kan bli hjemme
der du er og følge med på forelesninger digitalt, er utrolig viktig og
gjør at mange flere studenter får
mulighet til å fullføre studiet sitt,
sier Arntzen fra Liberal Liste.
Han legger til at dette i likhet
med tilbud om døgnåpne lesesaler, går under samme ønske om å
gjøre studiehverdagen fleksibel for
studentene.
Fredriksen fra Venstrealliansen
er enig i at det bør finnes digitale
alternativ til fysisk oppmøte, men
mener også at de bør forbli et alternativ og ikke en standard:
– Vi er veldig positive til digitale alternativer, særlig for personer
som kanskje ikke har muligheten
til å delta på fysiske forelesninger. Likevel er det viktig at digital
undervisning forblir et alternativ,
ikke en standard, fastslår han.
Praktiske studier
Flere studenter har ønsket å få en
mer praktisk tilnærming til studiet. Dette mener også flere av listene at er nødvendig. A-lista er en
av forkjemperne for dette, da de
mener praktisk erfaring er gunstig
for studentene.
Venstrealliansen er også positiv
til tiltaket, men mener det er viktig å unngå en kommersialisering
av studiene:

– Vi er for praktisk arbeid, men
vi er også opptatt av at det ikke
skal bli en kommersialisering av
studiet. At det ikke skal være bedriftene som bestemmer hva som
læres på universitetene, for å passe
deres behov – at vi beholder universitetet som en egen kunnskapsarena, sier Fredriksen.
Moderat liste ønsker derimot
et større samarbeid mellom universitetet og arbeidsgivere. Førstekandidat Mathias Meyer mener
det er et karriereforberedende
tiltak som legger til rette for mer
praksis, uavhengig av studieretning.
Gratis sanitetsprodukter
En av Venstrealliansens kjernesaker ved årets valg, er å tilby gratis
sanitetsprodukter på alle toaletter
ved lærestedet.
– Den økonomiske byrden ved
mensen legges på kvinner. Vi synes det er ugreit at dette ikke er
noe som er fullt tilgjengelig på
samme måte som dopapir, dersom situasjonen skulle oppstå.
Det handler om å ta kvinners behov på alvor og samtidig gi et tilbud dem et tilbud på campus, sier
førstekandidat Sigve Grøndahl
Fredriksen.
Leder for Henke og Thom-lista
Thomas Huh Tangen er enig, og
mener det er en økonomisk byrde som rammer kvinner skjevt.
Denne byrden mener han blir en
ekstra påkjenning for kvinner,
spesielt når leieprisene er så høye
som de er. Han mener budsjettene
blir strammere og strammere for
hvert år som går og ønsker at den
økonomiske kostnaden ved å være
student ikke skal bli for stor. Å tilby gratis sanitetsprodukter kan bidra til å lempe denne kostnaden.
– Det er lett å si at det er små
kroner det er snakk om, men når
vi får så lite fra Lånekassen og
mange ikke klarer å jobbe ved siden av studiet, teller de kronene
mye, understreker Tangen.
De fleste av listene er positive
til tiltaket, men i en e-post til Universitas skriver Mathias Meyer fra
Moderat Liste at det er mer hensiktsmessig å prioritere UiO sine
ressurser på å bedre undervisning
og læringsmiljø. Dersom SiO tar
regningen, mener han det heller
bør prioriteres å bygge flere og billigere studentboliger.
universitas@universitas.no
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NSOS LANDSMØTE 2022:

Krever mer studiestøtte –

Og det stemmes …: NSOs landsmøte er den norske studentbevegelsens øverste offisielle organ.

Også utveksling, samisk språk og makta bak kunnskapen ble diskutert på NSOs landsmøte i helgen.
NSOs landsmøte 2022
tekst Endre Ugelstad Aas
foto Hanne Jones Solfjeld

Nesten 200 studentpolitikere fra
hele landet var forrige uke samlet på et konferansehotell i Tønsberg for å bestemme ny nasjonal
studentpolitikk. I løpet av helgen
vedtok organisasjonen tre politiske dokumenter og fire resolusjoner, og Maika Marie Godal
Dam (25) ble valgt som ny leder av
organisasjonen. Hvilke saker skal
Norsk studentorganisasjon (NSO)
kjempe for på vegne av studentene
i tiden fremover? Her kommer en
liten oppsummering:
Kampen om studiestøtten
Å trappe opp studiestøtten
har lenge vært en kampsak for
NSO. Målet er å øke studiestøt-

ten til 1,5 G. G står for grunnbeløpet i folketrygden, og justeres
hvert år i samsvar med den alminnelige lønnsveksten i befolkningen. I NSOs handlingsplan for det
neste studieåret står gjennomslag
for dette kravet øverst på prioriteringslisten. Handlingsplanen bestemmer hvilke konkrete politiske
og organisatoriske saker NSO vil
prioritere å jobbe med det neste
året.
– Landsmøtet har gitt oss en
bestilling om å sikre og utvikle
studentenes økonomiske situasjon i regjeringens gjennomgang
av studiefinansieringen. Vi skal
jobbe for at studentene skal få mer
å rutte med det neste året, sier
Maika Godal Dam, påtroppende
NSO-leder, i en pressemelding.
Da forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten
Moe (Sp) besøkte landsmøtet lør-

dag, var han imidlertid krystallklar på at det er uaktuelt å knytte
studiestøtten til grunnbeløpet
med det første. Til det er differansen mellom NSOs forslag og det
nåværende systemet for stor.
– 2,5 milliarder nå kommer
åpenbart ikke til å skje. Det ville
bare vært tull av meg å stå her og
love noe over bordet, sa statsråden.
Likevel var Borten Moe åpen
for å diskutere utfordringene studenter møter med økende prisstigning på mat og andre varer.
– Jeg anerkjenner at det er en
problemstilling og inviterer til en
diskusjon om dette fremover, sa
han til Universitas.
Foruten studiestøtten vil NSO
blant annet jobbe for å styrke studentenes utdanningskvalitet, og å
knytte akademia tettere sammen
med arbeids- og næringslivet
gjennom tiltak som kan skape flere
arbeidsrelevante praksisplasser. Å
styrke studentenes lovfestede rett
til universell utforming var også
et tema som ble fremhevet under

helgens landsmøte. Videre skal
NSOs driftstilskudd utredes det
neste året. Organisasjonen mottar
et årlig tilskudd fra de ulike medlemslagene, som igjen finansieres
gjennom semesteravgiften. I 2021
mottok organisasjonen 16,5 millioner kroner i driftsstøtte. Flere
delegater stilte spørsmål rundt
størrelsen på tilskuddet under
landsmøte. – Jeg er veldig positiv
til at vi tar denne diskusjonen, sa
påtroppende leder Godal Dam
under lederdebatten lørdag kveld.
Makta rår
I kapittelet «Internasjonalisering
og solidaritet» i NSOs prinsipprogram for de neste tre årene, ble det
vedtatt at «internasjonaliseringen
av utdanning og forskning skal
bidra til å belyse maktstrukturene
i verden som definerer hva som
er gyldig kunnskap og perspektiv». Setningen ble først lagt frem
som et dissensforslag. Forslaget
har som hensikt å bryte opp en
rekke uretter i akademia knyttet
til hvem som eier kunnskapen,

gjennom kontinuerlig fokus på
de strukturene i fortiden som i
fortiden og fremtiden bidrar til
dette. Strukturene kan være basert
på kjønn, etnisitet, heteronormativitet og kolonialisme, stod det
skrevet i dissensen. Forslaget fikk
bred støtte da programmet ble diskutert.
På spørsmål fra Universitas om
dette betyr at NSO nå har tatt et
offisielt standpunkt for avkolonlisering av akademia, svarer NSOleder Tuva Todnem Lund:
– Her har vi ikke konkret fått
diskutert ordlyden enda, så det må
jeg komme tilbake til. Men jeg håper vi kan ta et aktivt standpunkt
og snakke høyt om urettferdigheter vi ser globalt.
I prinsipprogrammet fremhevet også NSO blant annet betydningen av akademisk frihet, kvalitet i utdanningen og internasjonal
solidaritet.
«Ambisiøst» om utveksling
For første gang på seks år reviderte
NSO sin internasjonale plattform.
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statsråden lover ingenting
Dokumentet danner grunnlaget
for hva organisasjonen mener
om internasjonalisering i høyere
utdanning. Særlig to temaer ble
hyppig debattert: Det første var
hvorvidt NSO skal kreve at institusjonene innfører aktiv avmelding
av utveksling, på de studieprogrammene der dette er gunstig.
NSO har som mål at 50 prosent av
studentene skal reise på utveksling
i løpet av studietiden.
– Jeg synes ikke det er gunstig
at studenter aktivt må melde seg
av. Man må heller jobbe for at studenter skal ønske å melde seg på, sa
Victor Simensen fra universitetet i
Sørøst-Norge.
Sine Schei, leder i Ansa, mente
på sin side at utveksling skal være
en standard man aktivt må velge
bort.
– For å nå ambisiøse mål om
hvor mange studenter som skal ut,
må det mye arbeid til, sa hun.
Punktet om aktiv avmelding av
utveksling ble til slutt vedtatt som
en del av plattformen.
Avtroppende NSO-leder Tuva
Todnem Lund mener det er viktig
å bryte ned alle barrierer som kan
gjøre det vanskelig for studenter
å reise på utveksling. På spørsmål
fra Universitas om aktiv avmelding
imidlertid kan oppleves som en
form for tvang, svarer hun:
– Det tror jeg ikke. Formuleringen sier at det skal gjelde for studieløp der det er relevant. Så blir
det opp til institusjonene å finne
løsninger på dette i samarbeid med
studentdemokratiene lokalt.
Todnem Lund presiserer at utveksling fortsatt skal være frivillig.

Debatt om samisk

I plattformen ble det også vedtatt et
punkt som sier at universitetene og
høyskolene skal tilgjengeliggjøre
nødvendig informasjon på samisk,
på lik linje med engelsk og norsk.
Det var delegasjonen fra Universitet i Tromsø (UiT), som fremmet
forslaget. Flere stilte imidlertid
spørsmål ved om institusjonene
har ressursene som kreves for å få
til dette. Universitas spurte Karoline Sveen fra UiT om bakgrunnen
for forslaget:
– I 1992 ble samisk likestilt med
norsk. Hvis vi mener nødvendig
informasjon både skal være på
norsk og engelsk, er det helt naturlig at også samisk inkluderes i en
slik plattform, sier hun.
Andrine K. Simonsen fra samme universitet presiserer at det
ikke er slik at også studentforeninger og studentparlamenter må ha
informasjonen sin på samisk.
– Vi mener ikke at all informasjon skal være på samisk. Dette
handler om nødvendig informasjon og at vi ansvarliggjør universitetene og høyskolene for et ansvar
de allerede har, sier hun.
Erklærer klimakrise

Søndag vedtok NSO en resolusjon
om å erklære klima- og naturkrise
på vegne av norske studenter. Dette
er første gang en samlet studentbevegelse går ut med en slik erklæring.
– Klima- og naturkrisen er en av
de største truslene vi står overfor.
Det er viktig for oss som er studenter å vise vei og ta et standpunkt i
sakene som angår hele kloden, sier
NSO-leder Tuva Todnem Lund.

Nyvalgt: Maika Maria Godal Dam (25) er ny NSO-leder.

Videre ble det vedtatt en resolusjon der NSO krever å få CRPD
inn i norsk lov. CRPD er FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funskjonsenve.

Det ble også vedtatt resolusjoner
som retter søkelys mot studenters
psykiske helse og rettssikkerhet.
universitas@universitas.no

Norsk studentorganisasjon
+ Nasjonal interesseorganisasjon
for 32 ulike studentdemokrati ved
norske universiteter og høyskoler.
+ Studentdemokratiene representerer
om lag 250.000 studenter.
+ NSO har til oppgave å ivareta og
fremme studentenes interesser og
rettigheter, fremme engasjement for
nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene, samt
å representere sine medlemslag.
+ NSO er partipolitisk uavhengig.
+ Organisasjonen finansieres gjennom
statsstøtte og semesteravgiften
til 250.000 studenter.

Rikker seg ikke: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe besøkte landsmøtet fredag. Han kunne ikke love studentene økt studiestøtte.
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Spis en 6 og bli kjent med
kandidatene til valget på
Frederikkeplassen!

valg.uio.no
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STUDENTPARLAMENTET VED UIO

Foto: Studentparlamentet under Handlingsplanseminaret 18. september 2021.

Stem i studentvalget!
Nå er det på tide å heve stemmen!
Etter to år med pandemi er vi endelig tilbake på campus. Det er så fint!
Lærdommen fra årene på hjemmekontor og hybel er noe vi må ta med
oss, og der er vår stemme helt sentral.

oppnevner tillitsvalgte til utvalg og
styrer på hele UiO, sender representanter på landsmøte i Norsk studentorganisasjon og har dialog med både
ledelsen ved universitetet og nasjonale medier.

Korona har svekket studentfrivilligheten og andelen av oss som sliter
med psykiske helseplager har skutt i
været. Samtidig, er verden rundt oss
i rask endring og sikkerheten i Europa
trues av krig. Solidaritet trengs, men
kommer ikke av seg selv. Vi må kjempe og stå opp for ukrainske, russiske
og hviterussiske studenter som opplever svært vanskelige tider - studenter og ansatte sammen!

Er det noe vi har sett de siste årene,
så er det at studentenes engasjement
påvirker de som bestemmer! Derfor
er det viktig at DU bestemmer hvem
som skal representere DEG! I år er det
valg 28. april - 5. mai.
Bruk din stemme, og godt valg!

Studentparlamentet er studentenes
stemme opp mot universitetet. Vi
Listene har selv det redaksjonelle ansvaret for sine topp tre saker. Andre bidrag er skrevet av Studentparlamentets arbeidsutvalg. Foto: Studentparlamentets arbeidsutvalg og listene.
Utforming: Studentparlamentets arbeidsutvalg

Foto: Jørgen Hammer Skogan, leder
Studentparlamentet ved UiO
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A-lista

Grønn liste

1. kandidat

Kristine Vilde
Sandtrøen (25)

1. kandidat

TOPP 3 SAKER

Charlotte
Hjort (24)

1. UiO skal bli et
trivselsfremmende,
menneskevennlig og miljøvennlig
sted
UiO should become
welcoming, people-friendly and
environmentally sustainable

1. Arbeidsrelevant praksis
med studiepoeng
Work relevant lectures and
ECTS from internships
2. kandidat

Oliver
Mydske (21)

2. Universell utforming av
campus
A universally designed
campus

2. kandidat

Jonas
Fløde (25)

3. Nei til honoursprogrammet
No to the honoursprogram
3. kandidat

3. kandidat

Hans-Markus
Jensvold Kverneng (25)

Embla
Imset (26)

Thomas Huh
Tangen (23)

2. kandidat

Henrik Vincent
Fiske Vassal (22)

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 i
studentpolitikken.
Give all students 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

3. kandidat

Gyda Elisa
Sæther (22)

TOPP 3 SAKER
1. kandidat

Sivert
Arntzen (21)

2. kandidat

Bendik
Haave (19)

1. Gjøre det lettere for
studenter ved UiO å gjøre
grønne valg
It should be easier for
students to live a green
lifestyle
2. Avskaffe SiO monopolet
for spisesteder på UiO
Abolish the SiO monopoly
on food and drinks
3. Fortsatt digitalt og fysisk
undervisningstilbud etter
pandemien
Freedom to study
wherever, whenever

3. kandidat

Sofie Stray
Engebretsen (20)
Sjekk ut mer
om lista her s

3. Studentboliger skal være
billige og miljøvennlige, fremfor
pompøse bygg
Student housing shall be cheap
and eco-friendly, not pompous

Liberal Liste

TOPP 3 SAKER
1. kandidat

2. Natur/dyr må prioriteres foran
vei, bil og pene gressplener!
Nature/animals must be
prioritized ahead of cars and
pretty lawns

Sjekk ut mer
om lista her s

Sjekk ut mer
om lista her s

Henke og
Thom-listen

TOPP 3 SAKER

Sjekk ut mer
om lista her s

ANNONSEBILAG
STUDENTPARLAMENTET VED UIO

Realistlista

Moderat
liste
1. kandidat

TOPP 3 SAKER

Mathias
Meyer (23)

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

2. kandidat

Sunniva Maria
Lye (24)

3. Styrke tilbud for psykisk
helse
Strengthen our menthal
health care services

Sigve Grøndahl
Fredriksen (19)

2. kandidat

Ane
Mæstad (21)

Sjekk ut mer
om lista her s

TOPP 3 SAKER
1. Øk studiestøtten til 2,5
G!
Increase student support to
2.5 G!
2. Co2-merking av
kantinemat og bedre
vegetartilbud
Co2 Labeling of canteen
food and better vegetarian
offerings

2. Psykisk helse-tilbud på
campus, både behandling
og forebygging
Mental health care on
campus, both treatment
and preventative care
3. En mer fleksibel og
tilgjengelig studenthverdag
A more flexible and
available student life

9

Sjekk ut mer
om lista her s

Sjekk ut mer
om lista her s

Psst! Allerede bestemt deg?
Avgi din stemme her nå
s

3. Mer penger til
studentforeningene,
reduser NSO-kontigenten
More money for the student
associations, reduce the
NSO contigent!

3. kandidat

Malena Tjensvold
Reese (21)

Sara
Mediå (21)

1. Styrke studentfrivillighet
og kultur
Support student
volunteering and culture

Marius
Torsvoll (23)

Venstrealliansen
1. kandidat

2. kandidat

TOPP 3 SAKER

3. kandidat

3. kandidat

Ole Kristian
Limoseth (21)

1. kandidat

Jon Aleksander
Prøitz (23)
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Hvordan stemme?

q
Les om de
ulike listene

s

j

s

Gå inn på
valg.uio.no

9

Avlegg din
stemme

Det er de studentpolitiske listene som
bestemmer hva Studentparlamentet skal
mene. Sakene kan handle om alt fra stikkontakter i auditoriene til internasjonalt
akademisk samarbeid.
Din stemme avgjør hvem som sitter i
Studentparlamentet, og du har rett til å
bli hørt. Finn den listen som er nærmest
dine meninger, slik at vi kan si ifra om
det som er viktig for deg!

ø

ANNONSEBILAG

STUDENTVALGET 8 APRIL-5 MAI 2022

FØLG MED
k6u

DEBATT #1
U1 29.04.22
Ledes av Radio Nova

DEBATT #2
FREDERIKKEPLASSEN 03.05.22
Ledes av Universitas

STAND
FREDERIKKEPLASSEN ALLE DAGER
Kl. 11.00-14.00
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utenriksredaktør:

Roya Shahibzadeh

royashahibzadeh@gmail.com

481 08 772

Paris, sur retur
Universitas i Paris
foto Tuva Skare

Paris ønsker å bli Europas grønneste by innen 2030, blant annet ved å
gjøre hovedstaden til femti prosent plantede områder. I dag kan man
oppleve nedbæsjede benker, ærverdige parker og sure mennesker. Kan
plantene gjøre kjærlighetens by til glansbildet vi en gang drømte om?

Shit trip: Byen mangler ikke kafeer,

parker og benker for avslapning og
kos dersom du trenger en pause fra
alle inntrykkene. Vær likevel på vakt
for plutselige bakholdsangrep!

| UTENRIKS |
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Hjerneføde for
intellektuell hunger:

Kjente, døde mennesker i stein observeres
stadig gjennom smarttelefoner. Statuene
fotograferes intenst og
smidig før turistene
sikter seg inn på neste
severdighet. Mon tro
hvor beriket man vil
føle seg med dette
fotografiet i hånd.

Beskytt deg: Går du på
bussen uten munnbind på,
risikerer du utskjelling fra
bussjåfører på fransk. (Ja,
det skjedde.) Mens du kryper inn i hjørnet av bussen
og alle snur seg mot deg,
drømmer du om et kjært
og fraværende Norge.
Engangsmaskene står seg
her i byen, og det er en
fordel å kunne språket. Og
huske munnbind. Alltid.

23

24 | UTENRIKS |

Sus gjennom byen på beina, som en ekte pariser:

Etter flere år med sinne, hat og ulykkesdødsfall er det ikke
mange el-sparkesykler igjen i Paris. Det er nok like greit.
Gjør heller som innbyggerne: Gå raskt gjennom gatene som
om livet står på spill. Hvis folk er i veien, er det fritt frem
for å kaste ut noen ufine ytringer!

torsdag 28. april 2022

| UTENRIKS |
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Angremål: Hvis du angrer på reisemålet ditt, kan du alltids ta
turen til Luxembourghagen. Her kan du myse med ett øye
mens du ser på palmene. Det vil gi deg en solid følelse av å
være i et varmere España med en Piña Colada ved din side.

Men Paris skal ha dét: Byen får deg til å tenke …
Etter en ukes observasjon og grubling har jeg
kommet frem til at jeg heller prøver på nytt,
i 2030.
À bientôt Paris!
universitas@universitas.no
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kulturredaktør:
guro.aasaaren@gmail.com

Guro Aasaaren
466 74 942

– Drag er frigjørende kunst
Åshild blir til Briar: – Når jeg tar på veldig ekstrem sminke og falsk skjegg, tør jeg litt mer.

Åshild (28) er en av få drag
kings i Norge. Universitas ble
med på festen, femti år etter
avkriminaliseringen av skeive.
Drag
tekst Åsne Hansteen
foto Emma Bjørgan Dalen

– For meg er det gøyeste det å gjøre
seg om til en ny person.
Universitas møter Åshild Livsdatter Brinchmann Løvig (28), en tilsynelatende vanlig lingvistikkstudent i
slutten av tjueårene, i leiligheten hun
deler med to andre på Grünerløkka.
Ved siden av studiene jobber hun på
baren Aku Aku. Men denne kvelden
er det dragartist, eller mer presist
drag king, hun skal være.
– Det er litt sånn transporterehuet-mitt-et-annet-sted-følelse over
det. Litt avkobling, forteller hun.
Foran et lite speil inne på soverommet klargjør Åshild sminken.
Halvannen time senere skal hun opptre på den skeive baren Elsker, som
ligger ved siden av Oslo Nye Teater
i Oslo sentrum. Da som dragpersonaet Briar, som hun omtaler som en
eldre, pervers og sleskete, men litt
sjarmerende karakter. Om Briar omtales med «han», «hen» eller «det», er
ikke så nøye, ifølge Åshild.
– Hvilke andre meninger og holdninger har min drag-persona enn
dem jeg har? undrer hun.
Hyllene er fylt opp av bøker og filmer på dvd. Veggene er prydet med
plakater av komediedramaet Frances

Ha og Pina, en kunstnerisk film om
koreografi. Til og med en symaskin
har funnet sin plass ved siden av en
mannekeng som bærer en blazer.
Åshild understreker at hun ikke er
så flink til å sy, men prøver å supplere til kostymet en gang iblant. Ellers foretrekker hun å finne klær til
karakteren Briar på bruktbutikker
rundt omkring.
– Jeg tror jeg har litt Pippi Langstrømpe-innstilling, sånn: Det har
jeg aldri prøvd, så det klarer jeg sikkert.
Drag inntar akademia
Drag defineres som regel som et
midlertidig og performativt skifte av
kjønnsuttrykk: drag queen, der en
biologisk mann opptrer som kvinne,
og drag king, der en biologisk kvinne
opptrer som mann. Noen leker også
med det menneskelige gjennom mer
monstrøse eller animalske tolkninger, til tider definert som drag thing.
Med sin opprinnelse i ballkulturen
i New York på 80-tallet ble drag popularisert gjennom det amerikanske
reality-programmet RuPaul’s Drag
Race. Høsten 2021 ble det for første
gang i Norge mulig å studere drag i
norsk skolesystem, da på drag-linja
ved Arbeiderbevelgelsens folkehøgskole på Ringsaker, opprettet av Jens
Martin Hartvedt Arvesen.
Til høsten opprettes drag som

Jeg tror jeg har litt
Pippi Langstrømpeinnstilling, sånn: Det
har jeg aldri prøvd, så
det klarer jeg sikkert

emne på universitetsnivå.
Oslomet føyer seg dermed
inn i rekken og blir den aller
første institusjonen i Skandinavia til å tilby drag innen
høyere utdanning.
– Det å føre drag inn i akademia gjør også at det kan få
en sterkere status rent kunstnerisk og som fenomen, at
det kan bli tatt mer på alvor,
sier Remi Johansen Hovda.
Han er emneansvarlig for det nye
emnet «Kunsten å dragge». For øyeblikket befinner han seg i Gol som
drama- og teaterpedagog på Gol videregående skole. Universitas møter
han over Zoom.
– Draglinja til Jens Martin fikk jo
pes i avisene. Noen mente at «herregud, er det dette skattepengene våre
skal gå til».
– Jeg mener jo det helt motsatte,
det er veldig nødvendig, fordi det er
så mange som har lyst til å uttrykke
seg på forskjellige måter.
Hovda er utdannet fra Oslomet,
og var den første i Norge til å skrive en masteroppgave om drag fra et
kunstnerisk perspektiv.
– Oslomet har vært veldig positive til emnet. Jeg trodde det skulle
ta flere år å få opp et slikt emne, men
jeg begynte for ett år siden.

Det er mulig å lage drag om
klimakrisen, hvis man har lyst til det
Åshild Livsdatter Brinchmann Løvig, drag king og lingvistikkstudent

Åshild Livsdatter Brinchmann Løvig, drag king og
lingvistikkstudent

Sykehus-drag?
Drama- og teaterpedagogen håper
at flere enn dragartister søker seg til
emnet, slik at man får variasjon i studentgruppen. Alt fra pedagoger og
sykepleiestudenter, til motedesignstudenter, kunst- og håndverksstudenter, og drama- og teaterstudenter.
– Vi har jo sykehusklovn-fenomenet, men sykehus-dragartisten –
hvorfor ikke? spør han lattermildt.
Slik Åshild bestemte seg for å begynne med drag en aprildag for fire
år siden, er også Remi klar i sin oppfordring til andre som vurderer det
samme:
– Søk «Kunsten å dragge»!
Men alvoret ligger der fortsatt.
Hovda mener at drag kan bli et viktig verktøy for å snakke med selvtillit
om kjønn, seksualitet og uttrykk, og
tilføyer:
– Det skeive, ikke minst.
– Drag har jo hatt en viktig funksjon som frigjørende kunst. Det å
bryte med lenkene, hvis man kan
kalle normene det.
Mer enn underholdning
Tilbake i leiligheten er også Åshild
begeistret over at man nå kan få ut-
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dan en unge på fem-seks år forskrekket
tittet opp idet hun passerte.
– Ungen bare ser på meg skeptisk,
sånn «det der var faen meg weird, ass»,
og det synes jeg var så morsomt.
Femti år siden avkriminalisering
Framme på Elsker er kjønnsuttrykkene
mange. Og helt tilfeldig er det kanskje
ikke at det på akkurat denne torsdagen
er femti år siden avkriminaliseringen
av homofili i Norge.
– I kveld feirer vi femti år med frihet, dere! proklamerer Briar/Åshild
bak sceneteppet i det showet begynner.
Slik drag spiller på kjønn, handler
denne dagen og dette året, i anledning
Skeivt kulturår, om kjønnsidentiteter,
utdypet hun før showet:
– Identiteten i seg selv spiller ikke
på kjønn, men uttrykk gjør jo det.
Kjønnsrollene er ikke de samme i
dag som de var for femti år siden, og
drag-miljøet er et av miljøene som utfordrer disse. Å vite akkurat hva man
skal definere seg som, eller hvorfor
hun har valgt å være en drag king, synes ikke Åshild er så nøye. Så lenge det
kjennes riktig.

Yaass queen: Penetra Schön tok over Pink Panther-rommet på Elsker med yas-stil.

– Kanskje Oslos fremste drag king
Briar, kveldens eneste drag king, er sist
ut. Hun starter bakfra, dit alle må snu
seg for å få øye på henne. Eller: «Han»
er vel mer riktig å si, når Briar spaserer innimellom publikum og kommer
fram og ut i lyset. Til stor applaus.
Med et blikk som minner om Elvis

Å føre det inn i
akademia gjør
at det kan få
en sterkere
status rent
kunstnerisk og
som fenomen
Remi Johansen Hovda, emneansvarlig for
«Kunsten å dragge» ved Oslomet

Presleys, er «movesene» til Åshilds
drag-persona strøkne.
– Kanskje Oslos fremste drag
king. Og min kollega, da, skryter Olav,
en av Åshilds venner, som også jobber
med henne på baren Aku Aku.
Det slutter ikke der. For inn fra
siden kastes plutselig en vannflaske.
Briar svarer med å helle flaskens innhold (vann, vel å merke) nokså sensuelt over klærne sine.
Når showet er ferdig, kommer Briar
ned fra scenen og setter seg ved bordet
med vennene sine. Tar av seg den våte
T-skjorten, vrir ut vannet og putter
den i sekken. Tilbake klapper Åshild
igjen lomma, og trekker litt på skuldrene.
– Jaja, da var det showet over.
kultur@universitas.no

Ungen bare ser på meg skeptisk, sånn «det der var faen meg weird, ass»
Åshild Livsdatter Brinchmann Løvig, drag king og lingvistikk-student

dannelse i drag på papiret.
– Vi trenger alltid noe nytt å utforske.
Åshild, som Remi, er opptatt av å
gi drag en plass innen scenekunsten,
ikke bare som ren underholdning.
Det har mye historie bak seg, i tillegg
til det politiske, det skeive, det performative, og mye mer, understreker
hun, og tilføyer:
– Det ligger veldig mye arbeid i
det. Det er jo et slags håndverk. Jeg
tror det kan være en bra ting at det
kan bli tatt like seriøst som skuespill
og dans.
Det er heller ikke grenser for hva
det kan dragges om, mener hun og
tilføyer:
– Det er mulig å lage drag om klimakrisen, hvis man har lyst til det.
Kongen tar trikken
Snart er det ikke lenger Åshild, men
en fullsminket Briar som er klar for
å ta trikken mot Elsker for kveldens
dragshow.
– Jeg har fått noen veldig morsomme blikk fra barn. Barn er så
ærlige. Jeg sto på trikken for å dra
til skolen, og så litt mer voldsom ut
enn det her, mer mørk og fargerik,
men jeg hadde på meg relativt vanlige klær.
Lovlig skeiv: – I kveld feirer vi femti år med frihet. dere! Slik åpnet Åshilds dragpersona, Briar, showet på Elsker,
Åshild ler når hun forteller hvor- femti år etter avkriminaliseringen av homofili.
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DEBATT
KJØR DEBATT

debattredaktør:
jostadmaria@hotmail.com

Maria Jostad
953 04 998

Hete tips om debatter i andre redaksjoner

VestlaMet
Stadig flere høyskoler blir til
universiteter. Her i byen var Oslomet tidligere kjent som Høgskolen i Oslo og Akershus. Den
neste i rekken til å bli universitet
er, dersom alt går etter planen,
Høgskulen på Vestlandet (HVL)
i 2023. I likhet med Høgskolen
i Oslo og Akershus må de også
endre navn i takt med at de endrer institusjonsnivå. Høgskolen fikk inn 131 innspill og til
sammen 20 ulike forslag til nytt
navn, ifølge Khrono. Mon tro
om Curt Rice sendte inn et lite
innspill, for et av forslagene var
VestlaMet. Det hadde vært utrolig gøy om HVL gikk for dette

navnet, for det står jo for Vestlandets metropol. Tenk å studere
i en metropol, og så befinner du
deg på campus Stord! Dessverre
gikk HVL for det ukontroversielle alternativet Universitetet
på Vestlandet. Bak dette navnet
ligger det ifølge sakspapirene til
styremøtet at «ei arbeidsgruppe
har gjennomført ein brei namneprosess med mandat i frå
høgskulestyret. Undervegs har
ein involvert både interne og eksterne, samt Språkrådet». Hvor
mange akademikere og konsulenter trenger du for å erstatte ett
ord med et annet i ett navn?

Vestby: Norges London
De som velger å studere i mindre studentbyer, kan ofte møte
på kritikken «men det er jo
ingenting å gjøre der!» Tro om
igjen, skal vi tro Tuntreets journalister Iris van Brunschot og
Othelie Eliasen. I saken «Vestby: årets feriedestinasjon» tar
de to turen til Vestby, som «ligger en knappe 10 minutters kjøretur fra Ås, og er også lett tilgjengelig med en 33 minutters
togtur fra Ås stasjon». Greit at
Ås er nærme Vestby, men er det
så mye mer å finne på der, da?
Joda, Brunschot og Eliasen lister opp en rekke severdigheter
du ikke kan gå glipp av i tett-

stedet. I Vestby er det både en
brukthandel, iskiosk, Vestby
Storsenter, en butikk som selger gammel mat og et outlet.
Etter en dag proppet med så
mange opplevelser, blir du sikkert sulten. Tenker du å reise
tilbake til Oslo for sushi og vin?
Det trengs ikke! Vestby har den
flotte restauranten Burger King
«hvor en kan nyte maten både
inne og ute på terrassen». Flotte saker! Jeg som sa jeg blir på
Sagene til jeg dør, må kanskje
ta en ny runde med meg selv.
Norge har så mange spennende
steder å by på!

Vegard Møller, gravesjef i Universitas

Brick @KinkyBrick
Naboen hitta meg med «jeg trodde du var radikal
og motstrøms nok til å ikke være russ»
Naboens siste håp om en rolig vår.
Paula Lorentzen @Paula_Lorentzen
Det er alltid veldig interessant når man er i et annet land og
skal forklare ting rundt norsk kultur og kommer inn på tema
janteloven
Jeg pleier å si: «It’s a thing that everyone does, but nobody likes. Kinda like
going to school or doing the dishes»
mr fjert @voonlaus
hørt at det visstnok er lov å runke på masterlesesaler
Aaaa, er det derfor de har så lange
ventelister!

Debattregler i Universitas
debatt@universitas.no
Typiske innlegg er mellom
1500 og 2000 tegn, inkludert
mellomrom. Lengre innlegg
kan vurderes i noen tilfeller

Er det tillatt å spise på lesesalen? Og hva med høylytt «hvisking»? Vi trenger
fasiten, en gang for alle.
Petit

Ukas tvitringer:

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

Hva er lesesalens regler?

 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

Jeg er i utgangspunktet mot dødsstraff, men hvordan
i all verden forsvarer du å sette deg like ved siden av
meg på lesesalen? Jeg skjønner at første og siste rad er
best, men er de gode nok til at de rettferdiggjør å ødelegge dagen min, og følgelig tvinge meg til å ødelegge
trynet ditt? Beklager sinnet. Jeg har ikke spist på en
stund. Er det forresten greit å spise på lesesalen?
Det er ikke første gang jeg reiser spørsmålet. Men
nå trenger jeg svar. Lesesalen er i skrivende stund
som det internasjonale samfunn – et kollektiv uten
vaskerutiner – Gud er død, og alt er tillatt. Anarkiet
er uutholdelig! Vi trenger orden, og det snarest.
Kultiverte studenter, reis eder, og

hjelp meg besvare det følgende:
Hvordan skal vi, kamerater i
kamp, organisere lesesalene? Hva
er innafor, og hva er utafor? Det
er bare å koble på Studentparlamentet. Det er valgsesong, og vi
trenger nye politiske kløfter.
Jeg har tidligere motsatt meg hvisking på lesesalen. Fiktive medstudenter jeg inngår i fiktive debatter
med har reagert sterkt på dette, med innvendinger
som «det er jo greit med hvisking, du hører ikke det».
Gjør jeg ikke? La meg for ordens skyld presisere: Det
er herved greit å hviske, hvis du hvisker så lavt at
ingen hører det. Utover det, la meg foreslå følgende
parole: Du klarer neppe å hviske høyt nok til at partneren din kan høre det, uten at alle innen ti meters
radius hører det omtrent halvparten så høyt. Svein
Stølen, jeg vet du backer meg på den her. Dette kan
ikke fortsette!

Følgende er tillatt, tenker jeg: tastelyder, pustelyder, lydene boka lager når du blar om eller markerer
og diverse knirkelyder fra stoler og pulter. Følgende
er på grensen, men innafor: lyden av å drikke vann
og kaffe. Her innser jeg at de lærde vil strides, men
nytten av kaffens produktivitet veier i mitt syn åpenbart opp for kostnaden i form av subtil smatting.
Sånne lyder man lager mer eller mindre instinktivt
idet man blir irritert, eller oppgitt, er selvfølgelig ikke
ideelle. Likevel er de i aller høyeste grad noe vi må
leve med, som Gunnar Stavrum.
Spiselyder er jeg derimot langt fra like tolerant ovenfor. De er simpelthen sjikanerende, sier jeg, og det
er slett ikke åpenbart hvorledes den lille tiden man
sparer på å spise i lesesalen rettferdiggjør de groteske
grusomheter det påfører ens medstudenter. Dette
innser jeg er et kontroversielt
standpunkt, og jeg ser frem til
å møte innvendingene på den
intellektuelle slagmark.
Men det er vel ei bare hvisking og tisking vi må drøfte,
kjære venner og fiender? Ånei,
det er nok bare begynnelsen. I skrivende stund sitter jeg på lesesalen, uten at min plass er reservert på
forhånd. Er jeg en kjeltring av den grunn? Her trenger jeg å bli kjent med universitetets offisielle standpunkt. Det gjelder for øvrig alle de store spørsmålene
jeg i dag så vidt har begynt å drøfte.
Svein Stølen, Curt Rice, Christen Krogh og andre
makthavere i universitets- og høyskolesektoren –
skyt meg et leserbrev og sett strek over min lidelse.
Jeg ser frem til meningsutvekslingen.

Vi trenger orden,
og det snarest

debatt@universitas.no
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Studentvalget 2022: Ønsker
du å bli hørt, må du stemme
Studentvalget 2022
Svein Stølen, rektor ved Universitetet i
Oslo (UiO)

Studentene har stor innflytelse på hvordan Universitetet i
Oslo skal utvikle seg. Vil du være med å påvirke din egen
studiehverdag, er det bare en ting å gjøre: Stem ved årets
studievalg!
Vi legger bak oss en pandemi, og vi står plutselig midt oppi
en ny og brutal europeisk virkelighet. Verden utenfor campus påvirker Universitetet i Oslo som institusjon, og den
påvirker selvsagt dere som studenter.
Selv om vi gjennom de siste par årene kan ha følt på
maktesløshet og avmakt, er det heldigvis bare en følelse og

ikke en realitet. For vi – og dere – har makt! Og som alltid
i demokratiske samfunn, benyttes den makten gjennom å
avgi en stemme til de dere best føler representerer dere. Nå
er tiden inne igjen: Det skal velges nye studentpolitikere, og
de trenger deres engasjement og deres stemme!
Vi i ledelsen ved Universitetet i Oslo jobber tett sammen med

Studentparlamentet. Vi har selvsagt studentrepresentanter i
universitetsstyret vårt, og vi har en tett og konstruktiv dialog med studentene i viktige saker som angår Universitetet
i Oslo sin utvikling og fremtid. Studentene har vært svært
engasjert i utviklingen av våre nye klima- og miljøstrategi,
de ble involvert i beredskapsarbeidet under pandemien og
de vet heldigvis å ta opp saker hvor de mener vi må forbedre oss.
Derfor: Ønsker du å bli hørt, må du stemme. Ønsker du

Det er viktigere enn noen
gang å bruke retten til å
utgjøre en forskjell
å bidra til å ivareta demokratiet og et godt læringsmiljø, må
du stemme. Ønsker du å forbeholde deg retten til å klage?
Ja, da må du definitivt stemme!
Det er viktigere enn noen gang å brukte retten til å utgjøre en forskjell. Vi lytter nemlig, så lenge dere bruker
stemmen.
Godt valg!
Studentvalget foregår fra 28. april til 5. mai.
debatt@universitas.no

Ukens sitat:

Jeg vil ha hav og fjell
Rektor ved NMBU Curt Rices svar til Tuntreet på hvorfor han ikke bor i Ås.

Det er du, ikke lommeboka di, som skal
bestemme om du får dra til psykolog
SiO Psykisk helse
Sigve Grøndahl Fredriksen, 1. kandidat
for Venstrealliansen ved Universitetet i
Oslo (UiO)

Etter en uke med sol, varmegrader og sandvolleyball har jeg
endelig følt at pandemien har sluppet taket og sommeren er
i gang. Å senke skuldrene en smule etter to år med unntakstilstand føles deilig, men vi ser også at pandemien har store
ettervirkninger på oss studenter, blant annet når det gjelder
psykisk helse. Å søke hjelp når du sliter psykisk, er vanskelig,
og det er på tide å stoppe å gjøre det vanskeligere: Et godt
sted å starte er å fjerne egenandelen hos SiO psykisk helse.
I 2020 innførte Velferdstinget i Oslo og Akershus og styret i

SiO egenandel på psykologtilbudet ved SiO Psykisk helse.
Selv etter Venstrealliansen fikk Velferdstinget til å snu i denne saken, tviholder ledelsen i SiO på egenandelen. Inntakssamtalen skulle fortsette å være gratis, men en psykolog- eller

Å søke hjelp når du sliter
psykisk, er vanskelig, og
det er på tide å stoppe å
gjøre det vanskeligere
rådgivningstime ville koste 100kr de tre første gangene, altså
en makspris på 300kr i året. Begrunnelsen var blant annet
at «egenandelen kunne føre til at flere brukere vurderer sitt
eget behov», men er det lommeboka som skal vurdere om
du trenger psykisk helsehjelp? En annen begrunnelse var at
man skulle få et bedre kundeforhold til pasientene. Dette er
Venstrealliansen grunnleggende imot, da vi mener studenter
er mennesker som har rett på sykehjelp, ikke kunder av et
kommersielt produkt.
300kr er kanskje ikke en uoverkommelig sum. Det er
noen utepils. Likevel er det nok flere av oss som har kjent at

lommeboka kan bli litt vel lett når neste runde studiestøtte
er rett rundt hjørnet. Mange kan avse hundre kroner for en
time, men skal de som ikke har råd stå igjen uten psykisk
helsehjelp? Egenandelen kunne vært 50, 100 eller 500 kroner:
Det er provoserende at det er økonomien som skal bestemme om studenter får hjelp når de trenger det.
I Shot-undersøkelsen fra i fjor sa 54 prosent av studenter at

de savnet noen å være sammen med, følte seg utenfor eller
isolert. Nesten halvparten av studenter beskrev alvorlige psykiske lidelser. Det er naivt å tro at en egenandel ikke øker
terskelen for disse å søke hjelp, selv om den første gangen er
gratis: Det er jo nettopp de som trenger flere psykologtimene
som får svi av en slik ordning.
Derfor går Venstrealliansen til valg på å fjerne egenandelen hos SiO Psykisk helse, og ta tilbake et gratis, lavterskel
psykisk helsetilbud for alle studenter. Jeg vil møte på alle
slags smilende og friske studenter ute i sola, i parkene eller
på campus: ikke bare de som hadde råd til å søke hjelp.
debatt@universitas.no
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anmelderredaktør: Saga Eline Jonsson Hoff
anmeldelser@universitas.no

980 81 334

Plate:

Erklærer emoens new age
Bli med på utflukt inn i følelseslivet, hvor Ea Othilde utnytter livets opp- og nedturer for å levere pur terapi.
En hviskende stemme får slagkraft
med hjelp av et variert og omfattende lydbilde. Drømmende,
melankolske akkordprogresjoner
gir assosiasjoner til følelsestunge
dager. Ea Othilde står trygt mens
hun geleider deg inn i livets nye
emofase.
«Back To You» og «I Couldn’t
Be There» viser vei inn i Othildes
univers (førstnevnte sørget for P3s
Månedens Urørt i mars). De er
apetittvekkende, spesielt sistnevnte, som varmer opp til det som skal
bli et opprørsk og uforutsigbart
lydbilde.
EP-ens vitnesbyrd på det uforut-

How I’d Like It To Fade
Sjanger: Indiepop
Artist: Ea Othilde
Plateselskap: Koke plate

sigbare kommer med tredje spor,
«Green River», som byr på tydelige trekk fra amerikansk 90-talls
alternative/indie som Neko Case
og Mazzy Star. Dette gir gjenklang,
og etterlater et inntrykk av et godt
plukkarbeid i musikkens fortid.
Det får sin samtidstolkning i utgangens ebbende trommeparti.
Deretter valser «Elliot» inn
med et plutselig rytmeskift, som
til tross ikke fanger oppmerksomheten som ovennevnte.
Lydbildet står til forventningene,

med skurrete gitar med klang
som et oppfriskende element i det
ellers flate landskapet. Vokalene
er imidlertid for monotone, og
eier ikke lyrisk teft nødvendig for
å kompensere. Skuffelsen varer
likevel ikke lenge, når sluttfasen
byr på en godtgjørende terapeutisk
tilnærming. Jeg vet ikke med dere,
men de nevrotiske tenårene dannet grunnlaget for musikksmaken
min, noe Ea Othilde vet akkurat
hvordan man skal utnytte uten å
gjøre det for tydelig – som kunne
ført til nihilistiske sjokktilstander.
De to siste låtene «Bound to Life»
og «Yore» er nemlig grunnen til
at du ikke skal la denne EP-en
slippe unna. Leiende med lett og
melankolsk gitarspill drømmer
Ea Othilde om nye, bedre dager
på første del av låt-duoen. Her får
stemmen en ny og lysere drakt,
og finner sted i et endret lydbilde,
hvor lytteren forlater studio og
blir tatt med ut i en solfylt og stille
dag ved havet. Svevende, men ikke
lenge: «I won’t be gone for long /
cause I’m bound to life.»
Halvannet minutt med lengtesang, og låta glir over i siste spor

«Yore». Overgangen drar lytteren
tilbake til jorden – eller livet.
Rytmen ankommer, og det lyriske
bildet fra forgjengeren videreføres. Det krever litt å fange hva
som blir formidlet, men det anes
bønn om at de gjentagende, til
tider selvdestruktive vanene skal
ta slutt. EP-en blir avsluttet med
repeteringer av «Make It Stop»,
vakkert absurd i samspill med den
dansbare melodien.
Tekstene drukner tidvis i det rike

lydbildet – uten at dette nødvendigvis er et for stort tap. Man får
med seg hovedlinjene – savn,
kjærlighet, usikkerhet – stort mer
er det ikke.
Stort mer trenger det heller ikke
være, i en tydelig eksistensiell EP
som gjør akkurat det som trengs:
mane frem store følelser i en rik,
kreativ musikalsk virkelighet.
Når slike følelser for mange må
bli kjemisk fremkalt, er How I’d
Like It To Fade et langt vennligere
alternativ.

???Armann Kippersund

anmeldelser@universitas.no
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Et knust hjerte og en EP
Kjærlighet er fellesnevneren, men uttrykket spriker på Cupid Girls debut-EP.
Den Oslo-baserte artisten Cupid
Girl debuterer med en EP om det
sørgelige temaet kjærlighetssorg,
men i langt lystigere stemningsleie, som iblant vil litt mye.
Fem spor om ulike steg i sorgen
sparkes fra med «Call Me in July»
med funky gitar fra første tone,
før et gospelkor trer inn midtveis.
Trommene er tighte mens keys og
gitar leker i bakgrunnen over en
Cupid Girls vokal, som er både
sterk og stødig. Et knust hjerte
som håper på en felles fremtid
befester seg unektelig i en gladlåt,
med vekt på glad.
Tematisk er det fornektelsen
av et kjærlighetsbrudd vokalist
og låtskriver Cupid Girl vil dele,
men uten moll. Futt følger til «You
Couldn’t Get Enough». Den er
strammere i takt med et lydbilde
som minner om Svømmebassengs
optimistiske synther og gitarlinjer.

Stages Of Healing
Sjanger: Pop
Artist: Cupid Girl
Plateselskap: Toward Records

Fra sønderknust og lengtende til
selvinnsikt og selvhevdelse, insisterer Cupid Girl på en kronologi
på fem låter om livets bærebjelke:
kjærlighet.

Tematikken er ikke vanskelig
å svelge, men låtskriverpennen
tegner hverken originale metaforer
eller tekster om et det utømmelige temaet kjærlighet tross alt er.
Åpningen på «Blue Monday» låter
for eksempel følgende: «Stayed
up way too late, when I should be
dreamning (...) But then I woke up
to a blue monday», og understrekes av et fengende, men repetitivt
gitarriff.
EP-ens absolutte høydepunkt er
nest siste låt «Claustrophobia».
En enkel synth og koring i ekko
vever et svalt bakteppe til Cupid
Girls her mer sjelfulle og lekne
vokal med tilbakeholdenhet.
Låtas helhet er vellykket oppstykket, i motsetning til øvrige låters
trang til litt for meget i monitor i
et gjenkjennelig format. Avslutningens kulminasjon bygges opp,
og gir lytteren en etterlengtet
kontrast av hardt og mykt i én og
samme låt.
Fra poppete rock-elementer og
funk, glir siste spor «Bungalow
Asia» over til noe i retning folk-

rock med spor av både indie og
country. Selvinnsikt og erkjennelse
av en relasjon settes under lupen
i en organisk låt som står seg godt
som en singel, men låter påfallende i låtmiksen.
Cupid Girl vil mye med sitt musikalske overskudd. Flere sjangre,
spennende grep og en tilsynelatende narratologi blir dessverre
vanskelig å skille, og det spriker i
blant i helheten. Første del av EPen er tettpakket i pop-produksjon
med futt, og Cupid Girl viser sine
beste sider når det gis pusterom,
som på nevnte «Claustrophobia»
og «Blue Monday».
Når det er sagt, rykker foten
raskt til euforiske partier og funky
linjer som maner opp til god stemning. Og når det sønderknuste
hjertet begynner å heles, er det vel
akkurat hva det vil ha.

EP-en slippes fredag 29. april.

???Saga Eline Jonsson Hoff
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Universitas anbefaler

Utstilling:

Helsprø tider på
Kunstakademiet

Saga Eline Jonsson Hoff, anmelderredaktør

¡BangBang Watergun! – Two for Two

Funky basslinje og knusegode vibber. Det er minst to for én.

Sigrid Aase – Better Not Believe in What They Say

… Affirmasjoner KAN manifesteres uten krystaller under
puta – bare et deilig virrvarr av tweaks og musikalske
elementer.

Nothing Personal – Lab Safety

Vil klubbe, men frykter hypnose? Noe sier meg det er forenlig!

Ultraflex – Baby

Flashmob på lesesalen, nå. Bibliotekar, play Baby by
Ultraflex.

Kulturkalender uke 18, 19 & 20
28/4

6/5

Akerselva litteraturfestival

Babettes gjestebud,
35 mm
Skilpaddesuppe, vaktel i butterdeigsskall med foie gras og trøffelsaus, romsvampkake med fiken og
kandiserte kirsebær – ville du noen
gang sett for deg at slike deilige
måltider ble vist i en dansk film?
Vel, kom og se selv i denne Oscarvinnende filmen av dansk kino!
Hvor: Chateau Neuf
Når: 28. april 19.00

I krisetider kan litteraturen være et
våpen mot undertrykkelse. Denne
festivalkvelden utforskes hvordan
skrivingen og aktivismen virker inn
på hverandre. Det blir opplesninger
og samtaler som er skrudd til for å gi
oss nye sammenhenger og innsikter.
Kom nysgjerrig, vend hjem klok!
Hvor: Deichman Torshov
Når: 6. mai kl. 18.30

15/5
7-8/5

Loppemarked
Du aner ikke hva du kommer til,
annet enn en haug lopper. Du aner
heller ikke hva du drar hjem med.

Et nytt kull med masterstudenter i
billedkunst har gått av. De klikker
fullstendig på Kunstnernes hus.

Folk tror foxtrot

Et rom dekket i papp, med et rødmalt flettverk og
diverse uforståelige tall mellom rutene. En videoinstallasjon der mellom tre og fem mennesker sier
helt uforståelige ting, hoier og roper. Noen av dem
har strømper på hodet, og alle har en oransje stang i
hendene. Utstillingen til Kunstakademiets avgangsstudenter begynner med et koko brak.
Etter at du har forundra deg over hva i alle dager
som foregår her, trer du ut i første hovedrom med
kaldt lys og sand på bakken. Her finner du noe som
ligner fossiler og beinrester, og en svær lort i pappmasjé lyser opp en ny videoinstallasjon. Har vi reist i
tid? Installasjonen, fortalt av en opp-ned-munn med
påtegna øyne, forteller om å bo i naboleiligheten til
et sted Munch bodde før, nå befolket av skrikende
«narkomane» (kunstnerens ord). Vi får altså en ørliten forklaring fra naboen på hva som foregikk i forrige rom.

Som helhet er utstillingen altså delt mellom lys og
mørke, da det andre rommet er sterkere opplyst. Her
er materialene lyst treverk heller enn metall: noen
hvite tavler med enkle naturfoto og et stort stillas,.
I videoinstallasjonene er det få lydanlegg og flere
headsett. Rommet er altså stillere enn det forrige. Du
hører en smattelyd, og en av installasjonene skifter
bilde. På veggen står en «guide» til en av videoene i
pauserommet: en bok med kun blanke ark. Her er det
ro og orden som rår.

Ellers i rommet finner du mystiske pinnedyr i metall

og flere videoinstallasjoner. Rommet som helhet er
mørkt, først og fremst opplyst av installasjonene.
Det kan synes som om dette rommet representerer
en slags menneskelig urtilstand: det kaotiske indre,
det rusa dyret som stiller egne behov, hoier og
skriker, mens sanden og fossilene viser tilbake til
forhistorisk tid. En videre installasjon viser stillestående videoer av en Mac, noen ladere og en tobakkspung, som i hvert fall for undertegnede vekker
assosiasjoner til lengre perioder med lett depresjon
og Netflix-binging. Villdyret går i dvale.
Mellom de to hovedrommene møtes naturen og
teknologien i to videoarbeider. Her har vi strandliv
med nakne og halvnakne kropper i den ene og den
andre videoen blar i en bok som jeg mistenker er
skrevet av et AI-program. På bakken er det rester av
sjø, tang og tare. Det føles som en liten pause i det intense kaoset man akkurat har gått gjennom, og danner midtpunktet i utstillingen.

Hvor: Lilleborg Skole
Når: 7.– 8. mai kl. 11.00

Hva: Kunstakademiets avgangsutstilling
Hvor: Kunstnernes hus
Når: 19. april – 1. mai

Nest siste video består av klipp fra diverse avdukinger av offentlige kunstverk med trompetfanfare
som musikk. Men vi får aldri se de ferdig avdukede
skulpturene, bare at noen fomler med duken foran
publikum. Det kan altså synes som om vi bygger
opp til noe stort, en grand finale, og bak installasjonen er en portal inn til det som må være den store
avslutningen.
Og hva er det? En stor, kritthvit skulptur av en
luekledd jente med to små bikkjer. Hva representerer hun? Hverdagslykken, kanskje? Hun smiler i det
minste bredt der hun står eller går med hundene.
Når jeg til slutt må gjøre en samlet vurdering av
utstillingen, kan jeg ikke annet enn å bruke et par av
kunstkritikkens største klisjéer: Den er en reise fra
det indre til det ytre, og en utforskning av rommets
plass i mellommenneskelige forhold. Vi beveger
oss fra det dypeste, mørkeste kaos til monumental
orden, fra det indre villdyret til hverdagens lys.
Likevel er det noe uforløst: den siste videoinstallasjonen tyder på at avslutningen vil bli storslagen, og det
vi sitter igjen med er en slags skuffelse. Jeg lander på
at det er dette avgangsstudentene vil formidle, det
ferdig dannede hverdagsmenneskets evige sukk, den
aller mest frustrerende setningen i verden: «… Er
dette virkelig alt?»

Harald Nordbø

anmeldelser@universitas.no

Bondens marked
På Bondens marked møtes produsenter og forbrukere ansikt til ansikt,
og på denne måten kan kundene få
svar på hvor og hvordan maten er
produsert og få gode råd om hvordan
råvarene kan brukes. Perfekt
søndagsutflukt?
Hvor: Botanisk hage
Når: 15. mai kl. 11.00

Ukas anbefaling

Tord Magnus Dyrkorn, journalist i Universitas

Ring eller bli etterlatt
Hvem: Alle og enhver Hva: Åtte siffer til noen du er glad i Hvorfor: Hvem vet når det blir siste gang?

«Døden er det eneste som er sikkert her
i livet» – en sann klisjé, men også en
klisjé som er helt sann. For hvert sekund
som går, kommer den nærmere deg og
alle du er glad i. Døden definerer livet.
Uansett om man er etterlatt eller død
selv, er det liksom noen ting man ikke
lenger kan gjøre etter døden. Men det er
kun som etterlatt at du risikerer å angre
på det du ikke fikk gjort før døden. Min
anbefaling er såre enkel: Ring opp noen
Harald Nordbø, korrektursjef i Universitas

du er glad i før det er for sent. Lurer du
ikke på hvordan de har det akkurat nå?
Er det ikke noe gøy som har skjedd, som
du ivrig vil fortelle om? Er det ikke noe
ved dem du kanskje alltid har lurt litt på,
men som du ikke har spurt om ennå?
Det er aldri for sent – såfremt de ennå
lever. Legg fra deg avisen. Ta opp telefonen. Ring til noen du er glad i – gjerne
noen som har færre år foran seg enn bak
seg. Hvem vet når det blir siste gang?

Love IRL

Vekas åtvaring

Kven: Du som er på dater’n Kva: App-dating Kvifor: Old fashioned romance

Det er vår, og «love is in the air», som
det heiter på sidemål. Men kor skal du
finne vårflørten? Du har sveipa deg gjennom helie byen på Tinder, og alt du finn
er kåte gutar som sender «skal vi pule»
klokken tre på natta, eller overflatiske
BI-jenter med kvitvinsselfie frå ein balkong på Frogner. I tillegg har du blitt
viss om at business-modellen til Tinder

går ut på å profittere på nevrosane dine.
Men frykt ikkje, det finst ei løysing: Berre
spør ut folk du liker og kjenner frå før!
Folk klarte faktisk å finne kjærleiken før
smarttelefonen. Dinner and a movie, ein
utepils eller kanskje ein konsert? Berre
send din utkåra ei melding, eller spør
neste gang du møter vedkomande ute i
IRL-en.

Ad notam

Universitas oppsummerer uka

Vi spør

av Johnsen Lånehai

Gjestelista er ikke død
– Studentpolitikk er jævla
kjedelig! sier avtroppende
listeleder Jørgen Bolstad i
ukens avis. Han er leder for
den populistiske, ikke-ideologiske Gjestelista, som i år
ikke stiller til valg i Studentparlamentet. Bolstad sier til
Ad notam at det i kjølvannet av Gjestelistas forlis har
dukket opp en ny motstrøms
studentliste ved navn Hofflista, ledet av Bolstads fetter
Henry Hoff.
– Alle studenter med respekt for seg selv bør stemme
Hoff-lista. Det er det eneste
partiet som ikke tar studentpolitikk seriøst, og slik bør
det være, sier Bolstad.
Det finnes ingen offisiell
informasjon om Hoff-lista
på Studentparlamentets sider. Ad notam har snakket
med listens leder, ernæringsstudent Henry Hoff, som

for øvrig er arving til Hoffkonsernet. Han sier at de vil
ta opp tråden der Gjestelista
slapp.
– Vi er et ambisjonsløst
parti, og vi ønsker å få flest
mulig studenter til å få inn i
huene sine at studentpolitikk
er meningsløst, og absolutt
ikke noe man bør engasjere
seg i.
– Men du er engasjert selv?
– Det er jo det jeg sier, jeg
engasjerer meg for å få andre
til å skjønne at de ikke burde
engasjere seg. At de heller må
bruke tiden sin på noe fornuftig.
Han sier videre at de
ikke stiller til valg på vanlig måte, og at eventuelle
stemmer må leveres på
papir til ham personlig.
Av Johnsen Lånehai

Ukas studentvin
De greske guders nektar: Ukens vin er laget av 100
prosent Xinomavro, en druetype grekerne
holder opp som sin ypperste drue. Dette
betyr at når ukens vin nå skal i ilden hos
oss i Universitas, iakttar greske vinentusiaster i enorm spenning. Her står alt på spill.
Og mens Hellas som nasjon holder pusten, fortsetter jeg vinanmeldelsen. Vinen har en varm rødfarge og lukter
godt av røde bær. Smaken har et
Emil Domino, vinanmelder i
hint av kirsebær, krydder og urter,
Universitas
og blir lenge på tungen. Tross sin
lange ettersmak forblir den lett nok til
vårlig, ja til og med sommerlig vær. Den kan nytes alene, men
vil også gjøre seg godt til rødt kjøtt, eller ost. Fruktig, krydrete,
og lettdrikkelig, men ingen i panelet blir lamslått av ukens vin.
Vi enes i at den er god nok til togafesten, men mangler litt for å
bli stamgjest i handlekurven. Ukens vinanmeldelse har vært dramatisk. Hele
Hellas har fått sitt svar. Og selv om denne vinen var middels pluss, må leseren
påminnes at det finnes masse annen gresk vin. Ja, et sted finnes vinen som
både greske og norrøne smaksløker kan gledes over!
Vinvurderingen skjer i samråd med redaksjonen i Universitas.

Tsantali Naoussa PDO
Pris: 139,90 kroner
Land: Hellas
Alkohol: 12,5 prosent

Treff dem der det er lættis
Universitas skriver denne uken om det kommende studentvalget, og hvor
vanskelig det er å få studenter til å engasjere seg i studentpolitikken. Gyda
Elisa Sæter, tredjekandidat i Henke og Thom-listen (HTML), mener veien å gå
er gjennom å være «lættis», og HTML skriver i programmet sitt at man burde
kunne stille til valg uten å tilhøre en liste. Vi tok kontakt for noen tips og råd.
– Hei, det er Gyda!
– Hei, Noah Lukas Axel som
ringer. Jeg studerer nordisk på UiO,
og etter inspirasjon fra dere har jeg
startet min egen liste, med meg selv
som eneste medlem. Hvordan bør
jeg gå frem?
– Hmmm. Tips nummer én er å
smile veldig mye, og ha litt humor.
Du bør vel finne deg en nisje. Og så
tenker jeg det er lurt med et veldig
langt navn på listen for å kompensere for at det bare er deg.
– Saken er den at jeg prøvde faktisk å stille til valg i år med noen

ganske morsomme forslag etter min
mening: Skolemelk til alle studenter,
ta med dyr på skolen-dag, og juleverksted på Georg Sverdrups hus,
men studentparlamentet mente det
ble for useriøst. Er dette dårlige forslag, tenker du?
– Jeg synes det er supre forslag,
jeg.
– Har du en idé til et andre lættis forslag jeg kunnet gått til valg på?
Noe som engasjerer studentene?
– Lættis forslag? Åh, det kunne
vært å sette opp en sånn rulletrapp
fra IFI til Bunnpris for eksempel.

KVISS-CORBIN

2. Hva heter de russiske presidentene siden
Sovjetunionens fall?
3. Nevn ett år i Peter den stores levetid.
4. Hva heter mannen som ledet Frankrike
under det såkalte skrekkveldet før han
selv ble halshogd av giljotinen i 1794?
5. Den ungarske grevinnen Elizabeth Báthory er påstått å ha vært en brutal seriemorder og torturist, som skal ha drept over
600 mennesker, i tillegg til å gitt navn til et
svensk metalband, men hvilken beryktet
region regjerte familien hennes over?
6. Hvem ble Årets spellemann?
7. Hvilken kvinnelig artist valgte å trekke
seg fra klassen beste kvinnelige artist ved
Spellemannsprisen 2010 fordi hun var
kritisk til konseptet om å ha egne kategorier for menn og kvinner?
8. I hvilket år kom Frihetens regn ut?

9. Hvilken legendarisk regissør sto for filmen
Bram Stoker’s Dracula fra 1992?

Hvilke to nåværende land var med i unionen?

10. Hva er ordet i den kristne tradisjonen som
beskriver tilstanden av synd som mennesker fødes inn i? 

17. I hvilket årstall inntraff alle disse hendelsene: Kommunistpartiet forbys i USA,
president Eisenhower holder en tale om
dominoteorien, den første massevaksinasjonen av barn mot polio iverksettes i
USA, fjernkontrollen blir oppfunnet, de to
første bøkene i Ringenes herre-trilogien
publiseres, Oprah Winfrey blir født og
Norges kronprinsesse Märtha dør.

11. Vi er nå i ramadan, men hvilken dato er
årets siste fastedag?
12. Omtrent hver tiende kermodebjørn er
hvite og kalles da spøkelsesbjørn eller åndebjørn, men er også underarten av den
mest tallrike bjørnearten. Hvilken bjørneart er den mest tallrike?
13. Hvilken dyreart kan produsere så sterke
lyder, over 180 desibel, at det overskrider
den menneske smertegrensen?
14. Hvilket land har høyest gjennomsnittlig
inntektsskatt?
15. Hva er et teleskopord?
16. Den forente arabiske republikk var ledet
av Gamal Abdel Nasser fra 1958 til 1961.

18. Da har Manchester United ansatt en ny
trener som tiltrer i sommer. Hva heter
han?
19. Skiløperen Maiken Caspersen Falla har
annonsert at hun legger opp. Hun rakk å
vinne ett OL-gull, men under hvilket OL
var det?
20. Fotballklubben Chelsea er i ferd med å
bli solgt på grunn av eierens tilknytning til
Vladimir Putin, men hva heter han?

baksiden@universitas.no

SVAR/DOM

0–4. Exphil på Bali: Du kombinerer
chille studier med sol og klamydia, og tar livet med ro. Det vises.
5–9. AST1010 – Astronomi: Du er
smart nok til å utnytte systemet
som gratispassasjer, men dessverre stopper det der.
10–14. Juss: Dette var bra, men det
rakk ikke helt til topps ... Syt litt
på Jodel.
15–20. Honours: WOW! Du er sååå
flink!!! Gratulerer! Men så er det
kanskje ikke så rart, siden du
har egen seksjon i biblioteket?
av Gabriel Corbin-Arntzen,
kvissmester i Universitas
1. Emmanuel Macron. 2. Boris Jeltsin, Vladimir Putin og Dimitrij Medvedev. 3. 1682-1725. 4.
Maximillen de Robespierre. 5. Transilvania. 6. Girl in Red. 7. Susanne Sundfør. 8. 1994. 9. Francis
Ford Coppola. 10. Arvesynd. 11. 2. mai. 12. Svartbjørnen. 13. Blåhvalen (De produserer infralyd,
som ikke kan oppfattes av mennesker). 14. Sverige. 15. Et ord som består av to sammentrukne
ord (For eksempel nja fra nei og ja). 16. Egypt og Syria. 17. 1954. 18. Erik ten Hag. 19. Sotsji
2014. 20. Roman Abramovitsj.

1. Hvem vant det franske presidentvalget?

– Neste år vurderer jeg, mest på
kødd, å stille til valg på gratis belgisk
vaffel til alle studenter på Belgias
nasjonaldag. Er det noe?
– Det er en kjempeidé, virkelig.
Selv om det kanskje er litt dårlig
gjort mot glutenallergikere.
– Vil du vurdere din stilling som
støttespiller for Studentparlamentets
ekskluderende listerytteri?
– Oi. Vet du hva, ehhh…Det er
litt trangt budsjett om dagen, så jeg
tror ikke det.
– Greit det, vi snallast!

Rebus

av Rebus for tog
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HINT: Tre dager til ende. Send løsning universitasdesk@gmail.com
FORRIGE LØSNING: «Lovlig skeiv 1972» Det klarte BAB.
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