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Er SV studentenes parti?

V

i har ingen lojalitet til denne regjeringen, sa SV-leder Audun Lysbakken til Aftenposten da partiet la fram sitt alternative statsbudsjett mandag denne uken. Etter de mislykkede forhandlingene ved Hurdalssjøen er det mye som tyder på
at partiet vil legge lite i veien for å vinne frem med sin politikk
når Støre-regjeringen skal sikre seg flertall i Stortinget. For studentbevegelsen som i årevis har ropt om økt studiestøtte og flere
studentboliger, gir SV-budsjettet positive signaler. Partiet ønsker
både å øke studiestøtten til 1,3 G, som et første ledd i en større
opptrapping, og bygge 4000 studentboliger i 2022.
Her skiller de seg klart fra punktene om studentvelferd i Hurdalsplattformen, der det i hovedsak var studenter med barn under 16 år som kunne juble for en drøy måned siden. Noen tallfestet økning av studiestøtten for brorparten av landets studenter,
som ikke sjonglerer eksamenslesning med bleieskift, har man
imidlertid måtte se langt etter; ei heller i tilleggsproposisjonen
til statsbudsjettet. Der kom det vel først og fremst tydelig frem
at Støre-regjeringen mener alvor med sin satsning på å styrke
utdanningstilbudene i distriktene.
Med ønsker om flere studentboliger (Støre og co. vil ha 3000)
og en tallfestet økning av studiestøtten, kan det virke som at SV
for øyeblikket er det partiet som gjør mest for å imøtekomme
kravene til studentbevegelsen. «Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk til valg på å øke studentenes kjøpekraft, men så
skjedde noe på veien til makta. To partier som lovet å styrke
studentenes kjøpekraft dro til Hurdal, og ut kom en regjering
som svikta i første sving», skriver leder av Studentparlamentet
ved UiO Jørgen Hammer Skogan i et lesebrev på Universitas.no
denne uka. Han påpeker samtidig viktigheten av at SV faktisk
prioriterer saken, blant mange andre, i forhandlingene med regjeringen.
For det er liten grunn til å tro at den nye regjeringen, med
statsråd Ola Borten Moe (Sp) til å råde over studentenes pengekasse, har reelle planer om å øke studiestøtten (for barnløse studenter) med det første. I hvert fall om vi tar Borten Moe på ordet,
da han i Universitas tidligere i høst konstaterte at dette vil koste
«uhorvelig mye penger». For øyeblikket kan det virke som at planen om å øke studentenes kjøpekraft, ikke omfatter en økning av
studiestøtten. At SV seiler opp som studentenes nest største parti
på Universitas’ og NSOs ferske partimåling, kan imidlertid være
en viktig drivkraft for å ta studentenes ønsker på alvor. Det er
ikke så altfor ofte studentvelferd diskuteres når forhandlingene
spisser seg til i Stortinget. Men med en stor og forventningsfull
velgermasse av unge immatrikulerte i ryggen, er det lov å håpe
at SV står hardt på kravet om en opptrapping av studiestøtten
de neste fire årene. Hvis studiestøtten står på stedet hvil, er det
vanskelig å se for seg hvordan studentenes kjøpekraft i det hele
tatt skal bli noe bedre.

Grønn selvbegrensning
Kommentar
Vegard Møller,
journalist i Universitas

I

september meldte Khrono at universitetene i
Berlin kuttet nesten alt av kjøtt og fisk i et steg
på veien mot å bli klimanøytrale. Studentparlamentet ved UiO har vedtatt at de ønsker en
kjøttfri dag. Jeg stiller meg bak dette, men hvorfor
tilby kjøtt i det hele tatt?

Argumentene mot kjøtt er

riske eller veganske retter, som er varierte nok til at
ikke du blir pisslei i løpet av noen uker. For jeg tror
jeg snakker for mange når jeg sier at jeg hadde gått
så langt som å bli veganer, om jeg bare hadde en
personlig kokk. Og SiOs kantiner er vel her og nå
det nærmeste vi kommer en kollektiv, «personlig»
kokk, og det er blant annet derfor disse tilbudene
bør utvides.
En vanlig innvending i debattene om kjøttfri mandag
høres ofte ut som «man kan velge vegetar hver dag»
eller «men vi har jo kjøttfri dag hver dag». Nei. Vi
har vi jo ikke det. For
det er ikke nok å bare
tilby vegetarmat. Det
aller viktigste er å ikke
tilby kjøtt, i hvert fall
hvis målet er å redusere kjøttkonsumet. Det
er selvfølgelig flott, til
og med nødvendig, å
tilby vegetariske og veganske alternativ til vegetarianere og veganere, men jeg ser ikke at det er denne
gruppen man bør fokusere på videre, i kampen om
å få ned kjøttkonsumet. For vegetarianerne er rutta
og disiplinerte – det er ikke sånn at de plutselig ender opp med å spise kjøtt, fordi kantina ikke hadde
noe annet. De går lett bort på Bunnpris i regnet
og fikser noe annet. Det er nok derimot betydelig
færre, som med absolutt nødvendighet trosser vær
og vind, for å på liv og død skaffe seg en pølse, og
i så fall spørs det om ikke de heller tilhører gruppen vi skal fokusere på. Nei, de jeg tenker på er de
som har et ønske om å bidra til miljøet, men som
opplever at dette her og der kolliderer med andre

Det jeg argumenterer
for er altså en kollektiv selvbegrensning

åpenbare. For det første fører kjøttkonsum til enorm
unødvendig lidelse for sansende vesener. Dessuten er
det mildt sagt ødeleggende
for menneskelig liv, i form
av klimaendringer. Ifølge Joseph Moores undersøkelse av 38 700 gårder ville vi halvert utslippene fra
landbruket med 50 prosent, hvis alle ble veganere.
Det er særlig storfekjøtt og lam som er miljøverstinger.
SiO har gode grunner til å se på seg selv som
vegetarvennlige. Ikke bare finner du god vegetarisk
mat så godt som alltid i kantinene deres – de skal
også ha ros for Sådd, det rent plantebaserte spisestedet i Frederikke-bygget som åpnet i august i år.
Noe av det herligste med sånne steder er at du både
(1) slipper å tenke på hvor «etiske» de forskjellige
ingrediensene er, og (2) så klart at du slipper det
arbeidet det innebærer å lage virkelig gode, vegeta-

Arkivaren
DE SPØR ALLTID «HVEM
ER EKSAMINATOR?», MEN
ALDRI «HVORDAN HAR
EKSAMINATOR DET?»
«Nervøs? Ha ha. Nei du, ikke i det hele
tatt», lød det fra Tyge Greibrokk, professor i analytisk kjemi, til Universitas
i 2003. Med over hundre runder som
eksaminator bak seg var det kanskje
ikke så rart at mannen med det snodige
navnet tok jobben sin med knakende
ro. Heller ikke Helene Marie Lampe,
førsteamanuensis i zoologi, lot seg
seg påvirke av eksamensnerver. «Det
eneste reelle spenningsmomentet
for meg som eksaminator er vel
hvor nervøs kandidaten er», fortalte
hun. Aha! For å få en god karakter
gjelder det altså å være så engstelig
at det psyker ut eksaminator.

Vi tar eksamensfri
Neste uke blir det ingen avis, men 2. desember er vi tilbake. Da
også med et eget jubileumsbilag. Vi ønsker alle våre lesere lykke
til med innspurten!
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redaksjonen.
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SKITNE, SKITNE JENTER

Universitas 30. april 2003

Forrige helg tilbrakte jeg mesteparten av min våkne tid på lesesalen. I motsetning
til Greibrokk og Lampe møter jeg nemlig eksamensperioden med skjelvende hender
og prestasjonsangst. Som om det ikke var nok med at lørdagskvelden ble brukt på å
ta igjen ulest pensum, holdt jeg dessuten på å tråkke i en pytt med spy (!) i trappen
opp til lesesalen på Eilert Sundts hus. UiO har tilsynelatende hatt et renholdsproblem siden 1999, men den gang var det jentedoene det sto verst til med. Dette blir
derfor en oppfordring til alle dere skitne skolepiker der ute: Rydd opp etter dere!
Universitas 24. februar 1999
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ILLUSTRASJON: ØIVIND HOVLAND

ønsker, som å kunne kjøpe næringsrik mat til en god pris,
uten at det tar så mye tid at det oppleves som en deltidsjobb.
Enkelte vil mene at individets frihet er et tungtveiende
argument for å servere kjøtt. Men hva slags rett har individet til å påføre andre sansende vesener lidelse, eller ødelegge miljøet vi alle deler på?
Når det er sagt, innebærer heller ikke forslaget å frata noen

retten til å spise kjøtt. Du får ikke bot for å kjøpe ostepølse
på Bunnpris. Det jeg foreslår er at vi slutter å tilby oss selv
kjøtt. For SiO er jo på papiret en demokratisk institusjon av

Historiske skråblikk av
Amanda «Skøyern» Schøyen

og for studentene i Oslo og Akershus. Og mens vi kan leve
med at private selskaper gjør hva enn som er profitabelt,
forventer vi at demokratiske institusjoner har en mer idealistisk karakter. Det er derfor de eksisterer, og det er derfor
vi bør forvente mer av SiO enn Bunnpris.
Det jeg argumenterer for er altså en kollektiv selvbegrensning. Vi fratar oss selv muligheten til å ta et dårlig
valg vi vet vi egentlig ikke ønsker å ta. Det er litt som personlige maksgrenser på gamblingnettsteder. En kompis av
meg jobber faktisk med å snakke med spilleavhengige, som
ringer for å oppheve grensen de selv satte da de meldte seg

Øyeblikket

inn. Der og da er de nok ikke særlig glade for at de tidligere
har begrenset sin egen frihet, men i likhet med hvordan vi
nå skal begrense vår egen frihet til å velge kjøtt, vet de at de
gjør det for sitt eget og andres beste.
For grunnene til å slutte å servere kjøtt i kantinene er så
åpenbare de kan bli. Så åpenbare at jeg sliter med å se at bevisbyrden er på min side. Fortell meg heller hvorfor vi skal
gjøre det, til tross for at det innebærer unødvendig lidelse
og klimaendringer.
debatt@universitas.no

av Hanne Jones Solfjeld
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Poesi: Studenter er røde, fioler er blå... 

Harald Nordbø

Universitas støttes av Velferdstinget,
som står uten redaksjonelt ansvar.
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Alternativ undervisning
Pornhubmatte: Mattelæreren Shun-Wei Chang fra Taiwan måtte tenke nytt da skolen han drev i fjor gikk
konkurs, skriver VG denne uken. Med 350 000 norske kroner i gjeld, forsøkte han å finne andre plattformer
for å nå ut med undervisningen. Valget falt på PornHub, der mange ungdommer allerede var aktive. Men
kanskje ikke for å lære matte? – Intensjonen bak å dele videoene på PornHub var å få oppmerksomhet rundt
dem, sier Chang. Det gikk som ei kule. Changs kanal «Play Hard, Study Hard» har fått over to millioner
visninger og 7300 abonnementer det siste året. Dropp Zoom, få quick maths på hubben! SEJH

1 av 3 studenter vil stem

Storfornøyd: SV gjør det historisk godt i Universitas’ siste partimåling. Partileder Audun Lysbakken sier det er inspirerende.

Studentene blir mer og
mer venstrevridde, og
oppslutningen til Høyre
er nesten halvert.
Studentenes partimåling
tekst Live Tronstad
foto Isabel Svendsen Berge og Sara
Aarøen Lien

Studentenes tale er klar: Regjeringsskifte var på sin plass, Senterpartiet burde vært mindre og
venstrefløyen mye større. SV og
Rødt vinner samlet nesten en
tredjedel av studentstemmene.
Det viser NSO og Universitas’
partimåling (se faktaboks).
Borgerlig side har aldri gjort

det så dårlig blant studentene
sammenlagt: Kun 28,3 prosent
kunne tenke seg å stemme på
et av de fire borgerlige partiene.
Erna Solbergs Høyre, som vanligvis trekker den borgerlige oppslutningen oppover, gjør en katastrofemåling og havner på 10,3
prosent. Partiet er dermed halvparten så populære blant studenter som i befolkningen for øvrig.
Noen som kan juble er derimot SV-leder Audun Lysbakken.
Hver femte student har svart at
de ønsker å gi sin stemme til hans
parti, som gjør SV til målingens
nest største parti.
SV den store vinneren
– Det er stor stas og veldig inspirerende, sier Lysbakken til
Universitas når vi møter ham på

Stortinget.
– Mange har fått med seg at SV
slåss for mer i studiestøtte og økt
studentvelferd, sier han.
Men Lysbakken tror også studentene trekkes til SV av partiets
mer generelle politiske linje.
– Det er mange unge mennesker som er radikale, som ønsker stor forandring, og som er
misfornøyde med å bli voksne i
et samfunn med økende ulikhet.
Også er det ingen tvil om at klimasaken er en sak unge er opptatt av, sier han.
Denne trenden tror Lysbakken også forklarer den generelle
økningen i støtte til partier på
venstresiden.
– Det er ikke mange år siden
det var mye jevnere blant høyreog venstresiden også blant stu-

dentene, mens nå er det en katastrofe for borgerlig side. Det tror
jeg gjenspeiler at det er en stemning blant unge mennesker om at
man opplever at samfunnet går i
feil retning.
– Men kan SV og venstresiden
ha fått ekstra goodwill av å være i
opposisjon så lenge? Tror du støten
fra venstresida kommer til å jevne
seg ut mer fremover?
– Det er opp til oss å levere på
det vi har sagt. Jeg tenker vi er et
godt alternativ for de som er glad
for at det ble et regjeringsskifte,
men som er mer utålmodige enn
det denne regjeringen er, og som
mener at noen må presse dem i
riktig retning. Det har vi tenkt å
gjøre.
– Dere har blant annet foreslått
å trappe opp studiestøtten til 1,3 G

i deres alternative budsjett. Hvor
hardt kommer dere til å kjempe
for det?
– Alt som er i vårt alternative
budsjett er ting vi vil kjempe for.
Så må vi se hva som er mulig å
få til i forhandling med de andre
partiene. Men det er ingen tvil
om hvor vi står og hva vi ønsker
å få til.
– Tror du det er mulig med en
statsråd som har vært så klar på
at den ikke skal økes?
– Det er ingenting som er
umulig her i verden. Enten så
får vi det til nå, eller så jobber vi
videre for å få det til, svarer SVpartilederen.
All time high for Rødt
Et annet parti som kan juble over
studentenes måling er de vi fin-
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Aldri for sent

Rektor-finale

Doktor x2: 89-åringen Manfred Steiner fra Rhode Island i USA hadde en livslang
drøm om å bli fysiker. Foreldrene rådet han likevel til å studere medisin, og sånn
ble det. Da Steiner bikka 70 bestemte han seg likevel for å ta opp igjen fysikkdrømmen, og startet med studier på Brown. 19-år senere kan Steiner smykke seg med en
fersk doktorgrad i fysikk fra universitetet, melder nyhetsbyrået AP. Noen betalt jobb
har han nå imidlertid ikke ambisjoner om. Hva med postdok i Norge? Vi gratulerer
uansett! EUA

Kamp: En idrettsviter, en odontolog og en sivilingeniør (og filosof) gikk inn i en bar og
ville bli rektor ved Oslomet. Etter Curt Rice vendte snuten mot mer landlige omgivelser i
Ås, for et snaut halvår siden, og det er fungerende rektor på Oslomet Nina Waaler, odontologiprofessor ved UiO Pål Barkvoll, og prorektor ved Høyskolen Kristiania Christen
Krogh som står igjen i siste runde av storbyuniversitetets hunger games. Ifølge nettstedet
Khrono har hver av kandidatene vært gjenstand for en betydelig grillfest av Oslometapparatet. Det endelige svaret på kampen får vi 8. desember. LT

mme på SV eller Rødt
Studentenes partimåling
Fremste søyle viser oppslutningen de ulike partiene fikk i NSO og Universitas’ partimåling gjennomført i oktober, blant norske
studenter. Bakerste søyle viser oppslutningen blant befolkningen for øvrig og er hentet fra Poll of polls’ oktobertall.
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10,3 %
8,8 %

7,2 %

4,9 %

Rødt

Studentenes partimåling
+ Partimålingen er gjennomført av
Sentio på vegne av Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitas.
+ Undersøkelsen ble gjennomført
mellom 5. og 25. oktober i år.
+ 981 studenter deltok i undersøkelsen.
+ 844 av respondentene svarte
at de ville stemme på et parti,
og det er dette antallet som er
grunnlaget for partimålingen.
+ Respondentene er trekt ut
fra et stort web-panel.
+ I denne undersøkelsen vil
feilmarginene variere mellom
3 og 4 prosentpoeng.
+ Partimålingen har blitt gjennomført
en gang i halvåret siden våren 2014.

8,3 %

8,0 %

6,9 %
3,7 %

SV

Ap

Sp

ner lengst til venstre på aksen.
Hege Bae Nyholt er fersk stortingsrepresentant for Rødt og
leder for utdanningskomiteen på
Stortinget. Hun er glad for tallene, men mener også at resultatet
ikke er overraskende.
– Kampen for et samfunn med
et organisert arbeidsliv, med en
sosial boligpolitikk, kampen mot
Forskjells-Norge, sammen med
en god og rettferdig klimapolitikk, er noe mange studenter er
opptatt av, sier hun.
– Du sier mye av det samme
som SV-leder Audun Lysbakken?
– Det er absolutt mange likhetstrekk mellom Rødt og SVs
politikk, særlig kampen mot forskjellene. Men det som er et poeng er at hele venstresiden gjør
det bra, og det er ser man også
i samfunnet for øvrig. Folk har
fått nok etter åtte år med blå regjering.
Hun tror også det er for tidlig
å si om venstresidens åtte år lange
opposisjonstid kan være avgjørende for den brede støtten.
– Veldig mange vil nå kjenne
på en enorm lettelse over at Høyre-regjeringen er skiftet ut, men

11,2 %

MDG

4,6 %

Venstre

også en utålmodighet for å se
endringer. Rødt har sagt ved flere
anledninger at Regjeringen Støre
må levere på løftene, men det er
for tidlig å predikere om de klarer
å innfri dem nå.
– Men dersom regjeringen ikke
klarer å innfri løftene sine, vil ikke
det gå utover hele venstresiden?
De siste 20 årene har det jo enten
vært Arbeiderparti- eller Høyreregjering.
– Hvis Arbeiderpartiet og
Senterpartiet ikke klarer å møte
de forventningene som ligger hos
fagbevegelsen, studenter, arbeidere og befolkningen ellers, vil
det føre til skuffelse. Vi vil presse
på for at de skal holde det de har
lovet, og for at de skal gå litt lenger, svarer hun.
Høyre stuper
Målingens store taper er uten
tvil Høyre. Aldri før har Erna
Solbergs parti gjort det så dårlig
blant studentene.
«Dette synes jeg er triste tall,
spesielt siden studenters ve og vel
er så viktig for oss i Høyre. Dette
beviste vi også da vi satt i regjering», skriver studentpolitisk

3,4 %
2,7 %

KrF

2,8 %
1,8 %

Høyre

Frp

Andre
partier

talsperson i Høyre Kari-Anne
Jønnes i en e-post til Universitas. Hun viser blant annet til økt
studiestøtte og byggingen av studentboliger.
«Vi la også frem en egen stortingsmelding om kvalitet i høyere
utdanning, med tydelige forventninger og verktøy til universitetene og høyskolene for å heve
kvaliteten», skriver hun videre.
Hun mener det kommer tydelig frem i regjeringens forslag til
endringer i statsbudsjettet, at den
nye regjeringen ikke prioriterer
studentene.
«Den nye regjeringen gir ikke
en krone ekstra i studiestøtte,
men kutter 20 millioner i studentvelferd som Solberg-regjeringen
hadde lagt opp til. Den eneste satsingen som Støre-regjeringen har
i UH-sektoren, er 100 millioner
ekstra til å gjenåpne Høgskolen
på Nesna», avslutter Jønnes.

sjett. Der mener hun at regjeringen har brutt mange av valgløftene de ga studenter. I motsetning
til partiene selv, tror hun den
lange opposisjonstiden kan forklare støtten for venstresida blant
studenter.
– Det kan ha en sammenheng
med at de har vært i opposisjon
gjennom en pandemi. De har
vært tydelige på hva studenter
trenger, sier hun og legger til:
– Men en ting er hva de sier og
kan love, og en annen er hva de
faktisk gjør.
Hun tror heller ikke at studentenes støtte for venstresida er
ubetinget.
– Studenter følger godt med
på hva som blir levert på. Hvis
ikke venstresiden leverer på de
løftene de har hatt, så ser studenter det, fastslår hun.
Les ekspertens analyse på neste side.

NSO: – Støtten kan snu
Leder i NSO Tuva Todnem Lund
synes dette er spennende tall,
men understreker at undersøkelsen ble gjennomført før den nye
regjeringen la frem sitt statsbud-

Saken fortsetter på neste side
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kan ha rast så mye på kun noen
måneder.
– Det virker lite plausibelt. Det
er ikke noe åpenbar forklaring på
hvorfor det skal være en halvering
i oppslutning.
Han har sett resultatene for de
halvårlige partimålingene blant
studenter siden våren 2014, men
tar forbehold om at han ikke kjenner til noen øvrige data knyttet til
respondentene i målingene.
Utviklingen over tid
Langsæther mener det er mer fornuftig å lese målingens trender
over tid heller enn å legge stor
vekt på enkeltresultater. Han trekker særlig frem en utvikling fra
høsten 2017.
– Der ser man særlig styrkningen av SV og svekkelsen av Arbeiderpartiet. Det er en slags knekk i
dataene.
Denne høsten falt Arbeiderpartiet fra en flerårlig studentoppslutning stabilt rundt 30 prosent, og
helt ned på 20-tallet. SV derimot
bykset fra rundt 10 til 16 prosent.
– Vi vet at Arbeiderpartiet
gjorde en elendig valgkamp og
falt kjempemye i valget det året.
Det ser ut til å reflekteres i disse
tallene.

Skeptisk: Valgforsker Peter Egge Langsæther er skeptisk til om Høyre-raset i partimålingen er helt troverdig.

Universitas har fått valgforsker
ved Universitetet i Oslo Peter
Egge Langsæther til å ta en titt
på studentenes partimåling. Han
trekker umiddelbart frem at han
er særlig skeptisk til Høyres resultater i målingen.
– At dette er en katastrofemå-

ling for Høyre, tror jeg ikke helt
på. Et så plutselig og dramatisk
fall er det motsatte at det som har
skjedd i befolkningen som helhet,
fastslår han.
På Universitas’ og NSOs målinger har partiet aldri ligget under
13,5 prosent. I sommer oppnådde

partiet en oppslutning på hele 17,7
prosent blant studenter. Høstens
måling viser derimot en oppslutning på 10,4 prosent.
Det kjøper ikke Langsæther.
Selv om han tror det gjerne kan ha
forekommet små endringer i begge retninger, tror han ikke partiet

Radikalisering
Langsæther tror også Høyres
gjenvalg i stortingsvalget i 2017
kan forklare utviklingen.
– Studenter og andre unge kan
ha blitt mer radikalisert. De har
vokst opp i en periode med en av
de mest høyreorientere koalisjonene vi har sett, som ikke har vært
vanlig i norsk politikk.
Han forklarer at partiene som
har vært mest i opposisjon til Solberg-regjeringen, styrket seg i befolkningen generelt etter 2017-valget. Det gjelder særlig SV, Rødt, og
MDG, men også Senterpartiet.
– Studentene velger heller SV og
Rødt over MDG og Senterpartiet.
Hvorfor det?
– At de går mot Rødt og SV
heller enn Senterpartiet, er nok
ikke så vanskelig å forklare. Høyt
utdannede og unge folk som bor i

de store byene, som studenter ofte
er, er ikke Senterpartiets kjernevelgere, sier han, men innvender:
– Men man ser også at Senterpartiet styrker seg. De dobler oppslutningen blant studenter. Det er
ikke overraskende ettersom vi har
sett en økning blant befolkningen
for øvrig.
Når det gjelder MDG er ikke
forklaringen like åpenbar, mener
Langsæther. I 2019 og 2020 lå
partiet jevnt rundt 12-tallet blant
studenter, mens i år faller miljøpartiet under 10 prosent.
– Det er litt vanskelig å forklare. Vi vet at klimasaken ble viktig
gjennom valgkampen, og spesielt
for de unge. Det gjorde at mange
forventet at MDG skulle gjøre det
godt. Det har de ikke klart, sier
han.
– Det eneste jeg kan tenke meg
har skjedd, er at sosiale forskjeller har blitt såpass viktig under
pandemien, også for studentene.
Derfor har de ikke har vært villige
til å velge et parti som kun velger
klima, og gått til SV i stedet.
Et klimavalg
– MDGs uventede valgresultat har
fått mange til å trekke slutningen
om at dette ikke ble et klimavalg
likevel. Er du enig i det?
– Jeg er nok uenig i det. Vi har
gjennomført målinger hvor vi har
spurt folk om hva som er viktigst
for dem i valget, og for unge er det
uten tvil klima. Det kan vi slå fast,
sier han og fortsetter:
– Vi skal være forsiktige med å
tolke partiresultater etter hva ungdommen bryr seg om og ikke. Det
er jo faktisk SV som er den store
vinneren blant studentene i perioden vi ser på her, og det er et parti
som har frontet klima som en av
to hovedsaker.
Han legger også til at Rødt og
Venstre, som også har lagt stor
vekt på klima, også gjør det godt
blant studentene
– Venstre holder seg nokså stabile over tid, selv etter å ha styrt i
åtte år. Det er imponerende.

Partienes oppslutning blant studenter 2014-2021
Utvikling i partienes oppslutning blant norske studenter de siste åtte årene. Tallene er hentet fra NSO og Universitas’
halvårlige partimålinger.

universitas@universitas.no
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Smitten øker i Oslo: Ikke aktuelt
med nye tiltak på campus

God avstand: Smittetrykket er høyt i hovedstaden om dagen, men studentene er fortsatt flinke til å følge smittevernstiltakene.

Kommer tilbudet om
hurtigtester tilbake?
Hva skjer hvis du blir
smittet like før eksamen? Og kan det bli
aktuelt å innføre koronasertifikat på campus?
Her er noen spørsmål og
svar om dagens smittesituasjon ved byens
største læresteder.
Koronaviruset
tekst Endre Ugelstad Aas
foto Sara Aarøen Lien

Situasjonen nå
Siden Norge gjenåpnet 25. september har smittetallene gradvis krøpet
oppover. Tirsdag 8. september ble
det satt ny smitterekord i Norge,
med 2126 registrerte koronasmittede på ett døgn. Også i hovedstaden stiger smitten. De to siste
ukene (uke 44 og 45) har det i snitt
blitt registrert 310 smittede per dag,
skriver NTB. Den siste uken har
økningen vært størst i aldersgruppen 20–49 år, som nå står for 43
prosent av de registrerte smittetilfellene i kommunen.
På en pressekonferanse fredag

12.11 oppfordret statsminister Jonas
Gahr Støre kommuner med store
utbrudd om selv å ta grep for å slå
ned smitten. I tillegg ble det klart
at regjeringen jobber med en forskrift som kan gi kommunene rett
til å innføre koronasertifikat lokalt,
blant annet for utesteder og arrangementer.
For bremse smitteutviklingen i
hovedstaden legger kommunen nå
opp til massetesting av skoleelever.
Samtidig er byrådsleder Raymond
Johansen skeptisk til å innføre
strenge tiltak i Oslo. – Vi har stengt
ned byen mange ganger, og vi mener tiltaket med testing er det riktige
å gjøre nå, sier han til Aftenposten.
Hvordan står det så til med koronaberedskapen ved byens største
universiteter og høyskoler midt i
den intense eksamensperioden?
Universitas har spurt Oslomet, UiO
og Høyskolen Kristiania om hva de
tenker om smittetuviklingen, testing, koronapass og eksamensavviklingen.
Blir det nye tiltak på campus?
Fungerende rektor ved Oslomet
Nina Waaler skriver i en e-post til
Universitas at de er bekymret over
det økende smittetallene. Hun påpeker at de fremdeles har flere smitteverntiltak på campus, som å ha
håndsprit lett tilgjengelig og ekstra
god renhold. Per i dag har de ikke
planer om å innføre ytterligere tiltak, men Waaler understreker at de

følger utviklingen nøye, og tar hensyn til myndighetenes anbefalinger
og påbud til enhver tid.
Kommunikasjonsrådgiver ved
Høyskolen Kristiania Lene Torjul
Kreuz skriver til Universitas at de
har en beredskapsgruppe som kontinuerlig vurderer smittesituasjonene og eventuelle behov for tilpassing
av smittevern. Hun påpeker at de
holder studenter og ansatte løpende
oppdatert om endringer i smittesituasjonen.
Ved UiO er de i tett dialog med
Oslo kommune og bydelsoverlegen
i Nordre Aker. – Vi forholder oss
til det som måtte komme av lokale
råd og anbefalinger, og tilpasser oss
raskt hvis noe skulle skje, sier Universitetsdirektør Arne Benjaminsen
på telefon til Universitas.
Han sier videre at de tok høyde
for en usikker smittesituasjon da de
planla høstens eksamensperiode.
I Silurveien 2, som er UiOs største
eksamenslokale, er det lagt opp til
at studentene kan holde en meters
avstand.
Kommer hurtigtestene tilbake?
Både UiO, Oslomet og HK har tidligere i år tilbudt hurtigtester til studenter på campus. I tillegg har det
vært egne teststasjoner på Oslomet
og hos UiO på Blindern. Avtalene
har vært et samarbeidsprosjekt mellom lærestedene, kommunen og
SiO. Ingen av de tre kan bekrefte at
tilbudet om hurtigtester vil komme

tilbake med de første, men både ved
UiO og Oslomet kan det bli aktuelt
å rulle ut en ny runde med hurtigtester dersom kommunen legger
opp til det.
Koronasertifikat på campus?
Verken Oslomet, HK eller UiO
planlegger for å ta i bruk koronasertifikat i undervisning eller i forbindelse med gjennomføring av
eksamen. «Det er et grunnleggende
prinsipp at utdanningen skal være
tilgjengelig for alle, og vi ønsker
derfor ikke å innføre restriksjoner
for å slippe inn til undervisning, så
sant det ikke kommer føringer fra
myndighetene om dette», skriver
Oslomet-rektor Waaler. Hun påpeker også at dette vil være krevende
å organisere på en effektiv og hensiktsmessig måte. Samtidig skriver
Waaler at de vurderer mulighetene
for å ta i bruk sertifikatet ved enkelte
arrangementer, dersom kommunene anbefaler det.
Det samme sier Benjaminsen fra
UiO, som understreker at myndighetene ikke har anbefalt å ta sertifikatet i bruk i undervisningssammenheng, både i skolen og høyere
utdanning.
Hva om jeg blir smittet like før
eksamen?
• Oslomet: Her gjelder den midlertidige forskriften frem til 1.
mars 2022. «Det innebærer at
universitetet godtar egenmel-

•

•

ding som dokumentasjon for
fravær, samt avmelding fra
eksamen som skyldes sykdom,
karantene eller andre forhold
relatert til koronaviruset. Disse studentene får da rett til å
melde seg opp til ny og utsatt
eksamen», skriver Waaler.
HK: Ved HK er det i de fleste
tilfeller lagt opp til hjemmeeksamener. «Et fåtall er fortsatt
stedlig grunnet viktige kvalitetshensyn. For disse vil reglene være som normalt, der studentenes rettigheter ivaretas
ved sykdom etc», skriver Torjul Kreuz. Hun understreker
videre at at dersom nye anbefalinger og restriksjoner skulle
komme, er det i beredskap for
å gjennomføre eksamen på
planlagt tidspunkt, men på en
annen måte.
UiO:
Universitetsdirektør
Benjaminsen understreker at
de oppfordrer alle som er syke
til å holde seg hjemme. Er du
syk, må du ha med dokumentasjon for å kunne søke om
utsatt eksamen eller utsatt eksamensfrist, sier han.

For studenter med fastlege hos SiO
er det gode muligheter for å få fikset
dette raskt, blant annet gjennom tilbudet om videokonsultasjoner, legger han til.
universitas@universitas.no
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KLAGET UTESTEDER INN TIL DISKRIMINERINGSNEMNDA

Dom: Aldersgrenser er

Klaget: Øystein Kvalø (25) opplevde å bli kastet ut av utesteder med 23-årsgrense da han var 22. Han mente han ble forskjellsbehandlet og klaget til diskrimineringsnemnda.

Øystein Kvalø (25)
klaget inn Oslo-barer
med 23- og 25-års
aldersgrenser for aldersdiskriminering, og
vant. Utestedene mener
det er de som blir diskriminert.
Aldersdiskriminering
tekst Johannes Hålien
foto Isabel Svendsen Berge

«Ulovlig forskjellsbehandling».
Slik lød diskrimineringsnemndas konklusjon i sakene der
jusstudent Kvalø klaget to utesteder inn for aldersdiskriminering.
Til Universitas forteller han om
hendelsene som han, og nå også
Diskrimineringsnemnda, mener
er ulovlige.
Første klage sendte han inn
på bursdagen sin for to år siden.
Han og kjæresten ble kastet ut av
baren Torggata Botaniske i Oslo
sentrum.
– Vi fikk beskjed om å gå da
drinkene våre var drukket opp,
fordi stedet hadde 23-årsgrense,
sier han.
Halvannet år senere opplever

han å bli stoppet i døren på Andre til høyre på Youngstorget, av
samme grunn. Som 22-åring var
han ikke gammel nok til å slippe
inn.
– Det er mange som opplever
verre diskriminering, og det var
ikke det at dette var noe spesielt
dramatiske hendelser, men man
føler seg ikke veldig velkommen.
Jeg håper at avgjørelsene til diskrimineringsnemnda kan bli retningsgivende for fremtiden, sier
Kvalø.
Det var Rett24.no som først
omtalte saken.
Ble forbudt i 2017
For den som har testet utelivet
i Oslo sentrum, er det en kjensgjerning at svært mange av stedene operer med 23- og 25-årsgrenser. Det skulle man tro det ble en
slutt på i 2017.
Da vedtok nemlig Stortinget
en endring i likestillings- og diskrimineringsloven, som innebar
et generelt forbud mot aldersdiskriminering. Da kom «alder» inn
som diskrimineringsgrunnlag i
likestillings- og diskrimineringsloven paragraf 6. Fra før var det
kun i arbeidsforhold at aldersdiskriminering var ulovlig. Nå gjelder forbudet også ellers i samfunnet – også på barer og utesteder.
Lovendringen gir utestedene
rett til å ha aldersgrenser på 18 år,

og maksimalt 20 år dersom stedet
serverer sprit, bestemmer alkoholloven.
I unntakstilfeller kan de også
ha høyere grenser, men vilkårene
for «lovlig forskjellsbehandling»,
som det heter, er såpass strenge at
lovendringen i realiteten forbyr
nesten alle typer aldersgrenser
over tjue år, viser de nye avgjørelsene fra Diskrimineringsnemnda, med forbehold om tolkningen.
Det var med denne juridiske
nøtteknekkeren i bagasjen at jusstudent Kvalø bestemte seg for å
klage inn utestedene i henholdsvis 2019 og 2020 for det som
Diskrimineringsnemnda senere
skulle kalle «ulovlig aldersdiskriminering».
– Burde ikke utesteder i Oslo
få lov til å velge sitt klientell ved å
sette nedre aldersgrenser?
– Jeg mener at de burde bruke
et annet parameter enn alder for
å velge hvem som skal få slippe
inn. Det er mye annet man kan
vurdere gjestene sine på, for eksempel hvor mye de har drukket
den kvelden, eller hvordan de
oppfører seg, svarer Kvalø.
Baserer avgjørelser på loven
Direktør for Diskrimineringsnemnda Ashan Nishanth informerer om at avgjørelsene deres
baserer seg på reglene Stortinget

har fastsatt.
Han peker på at alder er eksplisitt trukket frem som et diskrimineringsgrunnlag i likestillings- og diskrimineringsloven,
og at man dermed står fritt til å
klage om man har opplevd aldersdiskriminering.
– Som den klare hovedregel
legges til grunn at et utesteds
aldersgrense må korrespondere
med alkoholregelverkets aldersgrenser. Dette med mindre det
konkret kan godtgjøres at en avvikende aldersgrense er saklig,
nødvendig og ikke uforholdsmessig.
Nishanth påpeker at nemnda
baserer sine vurderinger på relevante lover, forarbeider og andre
rettskilder.
Barsjefer oppgitt over reglene
Daglig leder ved Torggata Botaniske Stian Vaagland forteller at
de har endret aldersgrensen fra
23 til 20 år etter avgjørelsen fra
nemnda om at grensen var ulovlig.
Men han mener at både avgjørelsen og reglene om diskriminering bommer. De kan tvert imot
føre til mer diskriminering.
– Hos mange vil det å sette
20 års grense føre til andre, mer
alvorlige former for diskriminering: Utseende, opphav, seksualitet og trynefaktor, kan for eksem-

pel tenkes å bli avgjørende, sier
Vaagland. Han understreker at
Torggata Botaniske ikke selv diskriminerer på denne måten, og at
de slipper inn alle som er over 20
og oppfører seg fint.
Vaagland trekker frem at Torggata Botaniske er en cocktailbar
som er ute etter en bestemt «atmosfære» eller klientell.
– Vi anså 23-årsgrense som et
effektivt middel for å oppnå det.
Vil ha 23-årsgrense
Selv om de nå har satt ned grensen til 20 år, savner han at lovverket åpner for en viss fleksibilitet
og skjønn hos utestedene også
når det gjelder å sette egen aldersgrense.
– Men hvorfor ønsker dere i utgangspunktet aldersgrense på 23
år?
– Vi mener på prinsipielt
grunnlag at utesteder burde kunne sette de aldersgrensene de vil,
og at den nye lovendringen er et
eksempel på dårlig skjønn hos
lovgiver.
Vaagland mener at de fleste
steder i Oslo som før hadde 23og 25-års grenser, fortsatt har
dette, og at det er urettferdig og
diskriminerende at det bare er
noen som har måttet rette seg etter de nye reglene.
– Er det ikke rett og rimelig at
dere setter ned aldersgrensen når
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ulovlig

AVIS

Tilbudsguiden
PSYKOLOG

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

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

EVENT.

Hos oss i nettlegevakt kan du raskt få
hjelp, enkelt og trygt, fra våre leger
med lang erfaring. Vi kan hjelpe med
blant annet:
- test for kjønnssykdommer
- uvi
- resept på vaksiner
- fraværsattest
m.m
Les mer på www.nettlegevakt.no

MASSASJE
DJ Booking Norge AS
Hasleveien 28A
0571 Oslo

Det hjelper å snakke med noen.
Dialog tilbyr timer, kurs og grupper
hos psykologer, familieterapeut og
filosofisk praktiker.
Studenter får 200,- i rabatt pr time på
våre samtaletjenester.

Les mer på www.dialog-oslo.no

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

TANNLEGE

10% studentrabatt på leie av lyd- og
lysprodukter fra 123lyd.no

Eksklusivt klientell: Stian Vaagland, som er daglig leder ved Torggata Botaniske,
mener lovendringen er uheldig.

lovendringen gjorde dette ulovlig?
– Jo, det synes vi, men husk
at de fleste stedene i byen har
fortsatt som før, med de aldersgrensene som passer stedet. At
det bare er oss og et par andre
utesteder som har blitt klaget inn
og har måttet sette ned grensene,
er diskriminerende i seg selv.
Kanskje en sak for nemnda til og
med, sier bar-driveren.
Direktør Nishanth understreker at utestedene også har mulighet til å sende inn klage dersom
de skulle føle seg diskriminert.
– Hvis utestedene selv opplever seg diskriminert, kan de
fremme en klage for diskrimineringsnemnda, så kan nemnda se
på det.
Pålagt aldersgrenser
Et annet av utestedene som ble
felt av nemnda var cocktailbaren
Andre til høyre. Daglig leder Jørgen Hansrud sier at han ikke har
noe problem med avgjørelsen,
men sier at problemet er hvor
uklare reglene er, og at ulike instanser forteller dem forskjellige
ting.
– Vår jobb er å skape et trygt
og godt uteliv, og å gjøre det gøy
å være på byen i Oslo. Retningslinjene for dette er det på en måte
ikke vår jobb å sette.
Han mener Næringsetaten i
Oslo kommune skal ha en del av
skylden for at utestedene i byen
ikke vet om de nye reglene, og

fortsatt har høye aldersgrenser.
– Vi har fått beskjed fra Politiet og Næringsetaten om å bruke
aldersgrense som et virkemiddel
for å skape et trygt og bra uteliv,
og da gjør vi det, og det er ikke
for å diskriminere noen.
Til Universitas svarer Næringsetaten i Oslo at det er utestedene selv som velger aldersgrensene sine, og at det kun er
ved tvil om lovverket at Næringsetaten kan gi råd og veiledning
til utestedene. De sier at de selv
ikke oppfordrer utestedene til å
ha høyere grenser enn det loven
tillater.
Ser det som en seier
– Jeg synes det er bra at diskrimineringsnemnda nå har valgt å
håndheve forbudet mot aldersdiskriminering, som jo er tatt inn
i loven av en grunn, sier Øystein
Kvalø om avgjørelsen som han
var involvert i.
Selv har han blitt 25 år, og kommer nå derfor inn på de fleste steder, men han tror at avgjørelsen
kan føre til at de blir vanskeligere
å bortvise folk med begrunnelse
om at de er for unge.
– Jeg mener at så lenge man
oppfører seg bra, og er over 18 eller 20, bør man få komme inn på
alle utesteder i Oslo uten å måtte
bekymre seg for ulovlig strenge
aldersgrenser.

DJ til ditt studentparty/samling fra
djb.no
Spesialsydde løsninger som passer ditt
budsjett.

FORENINGER

Kr 450,- Undersøkelse med to
røntgenbilder og lett rens.
20% rabatt på fyllingsterapi.
20% rabatt på fjerning av
visdomstenner.

Tilbudsguiden
Gode tilbud til
studenter i Oslo
LEGE

MAT

20% rabatt på rotfyllinger.
*Studentrabatt gjelder ikke
implantater, tanntekniske utgifter, og
estetisk behandling
For timebestilling:
www.tb51.no
22 46 42 89
post@tb51.no

TRENING

Frontline Academy - kampsport for
alle! Vi tilbyr fri og uforpliktende
prøveuke!
Vi har akademi sentralt på Majorstua
og fra januar 2022, på Hasle!

universitas@universitas.no

Les mer på www.frontlineacademy.no
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Din guide til lesesalen
Eksamenstiden er her! Universitas har besøkt fem populære
lesesaler i Oslo, og gir deg en stemningsrapport, slik at du
velger det stedet din hjerne kan jobbe best.
Lesesalspesial
tekst Tord Magnus Håland Dyrkorn
foto Isabel Svendsen Berge og Sara Aarøen Lien

Deichman Bjørvika

HumSam-biblioteket, Georg Sverdrups hus,
UiO
+

Sted: UiO Blindern

+

Åpningstider: 8–22 (10–18)

Blindernstudentenes fineste lesesal finner
du uten tvil på HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus. Her kan du føle du sitter i vitenskapens sentrum og virkelig sette
konsentrasjonen til. Det er stort sett enkelt

å finne ledige plasser, selv om det er noe
mer hektisk i eksamenstiden. Biblioteket
er utformet likt over dets tre etasjer, så det
er lett å finne frem. Det er stort sett stille
her, selv om det er et par kollokvieplasser
hvor snakking er tillatt i første etasje. De
beste leseplassene finner du uten tvil i byggets tredje etasje. Her er det høyt under taket, og om du er heldig kan du få plass i
noen av etasjens trappetårn, hvor du kan
spionere på andre studenter.

+

Sted: Bjørvika

+

Åpningstider: 8–22 (10–18)

Oslos nye storstue, plassert midt i Bjørvika, har hatt rekordmange besøkende
siden biblioteket åpnet i fjor. Inntrykket
som møter oss i inngangspartiet bekrefter
byggets popularitet. Her er det både høyt
trykk og høyt volum. Ikke særlig studievennlig, tenker du kanskje. Tenk om igjen!
Bygget er nemlig stort og luftig, særlig når

Nasjonalbiblioteket

Biblioteket, Handelshøyskolen BI
+

Sted: BI Nydalen

+

Åpningstider: 8–21 (8: 30–21)

Handelshøyskolen BI har blitt omtalt som
et sted som gir ut flyplass-, kjøpesenter- eller sykehus-vibes. For dem som ikke har
vært der før, kan dette inntrykket bekreftes! Her er det luftige områder, glassheiser
og kunst på veggene. Selv om det kan virke

råflott og moderne, er det fortsatt en varm
og god atmosfære. Det er tydelig at BIstudentene trives på bygget, det er nemlig
rimelig fullt, selv om det er noen områder
med ledige plasser. Bibliotekets leseplasser
er todelt, med en stillesone til høyre, og
en mer kreativ sone til venstre. I det store
komplekset på campus Nydalen har skolen
samlet alt. Likevel er det lett å finne veien
til biblioteket og leseplassene – du bare tar
rulletrappen.

+

Sted: Solli Plass

+

Åpningstider: 9–21 (10–18)

En av Oslos litt eldre storstuer er Nasjonalbiblioteket på Solli Plass. Dette er et
gammelt og ærverdig bygg som huser
noen av landets kjæreste litterære skatter.
Om du lar deg inspirere eller fokusere av
mørke trepanel, byster eller steingulv er

du kommer opp i høyden. Snakking på
leseplassene er sosialt ok, og med kunstinstallasjoner som «Brainstorm» er dette
absolutt stedet hvor du kan kjenne kreativiteten strømme på. «Seks etasjer, et hav
av muligheter», skriver biblioteket selv på
sine nettsider. Dette er stedet hvor du kan
teste ut syferdighetene dine eller utforske
gamle kart over byen, samtidig som du
har panoramautsikt til Oslofjorden. Men
det er også stedet du kanskje bør ta med
ørepropper til, og hvor du kan slite med å
finne plass.

dette stedet for deg. Biblioteket har en stor
og romslig lesesalseksjon hvor det er langt
fra bare studenter som leser. Biblioteket er
uten tvil det stedet med flest pensjonister
vi har besøkt. Ved Nasjonalbiblioteket finner du også et av de bedre spisestedene du
kan besøke i lesepausene, nemlig Kafé Å.
Biblioteket kan føles litt mørkt og kaldt,
spesielt på denne tiden av året, men så tror
vi også at Nasjonalbiblioteket er det stedet
du best passer inn med en secondhand
strikkegenser!
universitas@universitas.no
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Dette spiser Blindernstudentene
en gjenåpnet høst

ILLUSTRASJON: SINDRE DESCHINGTON

Et semester med studenter på
universitetene gjør godt for
driften av institusjonen Bunnpris Blindern, og like godt gjør
det for studenters mager. Hva
fyller de dem med?
Studentmat
tekst Saga Eline Jonsson Hoff
illustrasjon Sindre Deschington

Tradisjon tro skal har Universitas fått innsyn i et av de helligste dokumenter. Det er
verken tidligere eksamensoppgaver eller
kollokvienotater. Her er oversikten over de
mest solgte varene på Bunnpris Blindern
dette semesteret.
Før vi trer inn i høytiden med den søte
typen sort i glasset, salig blandet med
mandler og rosiner, skal vi ikke glemme
drivstoffet vi sverger til alle andre dager i
året.
I hjertet av butikken banker kaffeautomatene som hittil i år har pumpet ut 19 831
kaffekopper. De har fylt oss opp med koffein og en illusjon om at effektiviteten vil
øke i takt med dens virkning. Bunnpris er
fremdeles ingen kafé, men hvert år går det
mest av det sorte gullet.
I godt selskap på toppen av lista troner

en billig børek eller salat fra den kulinariske
baren. Det er betryggende å se at studentene ikke lar kostholdet gå helt i glemmeboka. Likevel erstattes målet om fem om dagen med mål om antall sider for dagen, og
studentene nøyer seg bare med en banan.
Salgstriks #1: Ta dem på sitt svakeste
Ingen patosfylt gateselger fra Leger uten
grenser kan skrape ut de siste kronene på
kontoen slik tilbudene på Bunnpris kan.
Strategisk plassert ved utgangen av butikkens labyrint lyser de gule salgsskiltene deg
i fjeset som en soloppgang.
På randen av ditt tredje sammenbrudd
dette semesteret er det ikke noe som virker
mer stimulerende på sentralnervesystemet
enn en peanøttkubbe til ti kroner, penger
på bok eller ei. Den får en gjev syvendeplass.
Snus i kjeften og redbull i hånda
Blindernstudentene har for lengst stumpet
røyken, og duoen kaffe og sigg tapte (heldigvis) for forskningen.
Men snusen fant sin vei til lesesalene, og
der har den forblitt. Tre år tilbake var det
imidlertid hele ti typer snus å finne på lista.
I år finner vi bare én.
Den er fremdeles i sin hvite porsjon, så
du kan i det minste smile pent når tannkjøttet har svunnet hen. Og mens nikotinen og
koffeinen treffer, tilføyes et tredje element
til treenigheten av effektivitet: energiske,
sukkerfrie drikkevarer. Pepsi Max, Red Bull

og iskaffer uten sukker er alle representert
på lista.
Bæreposen av plastikk er i år som i fjor i
toppsjiktet. Red Bull får du plass til i lomma
og wienerbrødet kan du ta i kjeften.
Heller en sirkel av liv enn kosthold
Topp 50 levner ingen tvil. Her er karbohydrater, aspartam og sjokk av blodsukker
som garanterer stagnasjon. Mens vi glemte
kostholdssirkelen, oppstod en ny sirkel.
Den går mellom lesesalen og dagligvarehandelen for påfyll av både sjelelig og mettende innhold.
Ukeshandelen og medbrakt lunsj er
draumen me slutta å bere på for lengst.
Likhetene med tidligere års lister gir for det
meste utslag i hva som var på salg. Det viser i det store bildet tre ting: studenter er
blakke, de driter i hva de spiser så lenge det
metter, og de elsker kaffe.
Kjør da
Studenter er en snodig gruppe og tilsynelatende vanskelig å definere. Kan de større
linjene trekkes med en salgsrapport som
utgangspunkt? Ja.
Der andre får stipend under en pandemi, får vi lån. Der andre får støtte til
strømregninga, får vi velmenende ord. Vi
lokkes til politiske partier med lovnader
om økt studiestøtte, men lovnadene viste
seg å inneholde like mye substans som en
ciabatta inneholder næring.
universitas@universitas.no
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klimaredaktør:

Ine Schwebs

inejulia@gmail.com

473 31 435

MARI EINANG (26) ER ENESTE STUDENT I REGJERINGENS KLIMAUTVALG:

– Jeg tviler ikke på at det

Symbolpolitikk?: Mari Hasle Einang er redd arbeidet i Klimautvalget skal være forgjeves. – Det er kanskje litt spesielt å ha navnet sitt på en sånn ting hvis det nesten blir et symbol på at man ikke klarer å gjennomføre
klimapolitikk, sier hun.

Einang nølte ikke med å si ja da statsråden ringte
for å spørre om hun ville sitte i Klimautvalget 2050.
Nå vil hun kjempe for at de unge blir hørt.
Klimautvalget 2050
tekst Stine G. Bergo
foto Isabel Berge

Mari Hasle Einang var på en Pridefest i sommer da hun ble ringt opp
av et ukjent nummer. Hun og vennene ventet på at en drag queen
skulle starte showet sitt, og det
bråkte så mye rundt dem at Einang
ikke hørte hva oppringeren sa. Einang spurte på sms om vedkommende kunne ringe tilbake neste
dag. Så søkte hun opp nummeret.
Det var daværende klimaminister
Sveinung Rotevatn.
Resten av kvelden lurte Einang
på hvorfor klimaministeren hadde
ringt henne. Da Rotevatn ringte
opp igjen, spurte han om Einang
ville sitte i regjeringens Klimautvalg 2050 (se faktaboks).
– Jeg sa ja med en gang, sier Einang.
I ettertid tenkte hun mer over

hva det ville innebære å sitte i utvalget og hvilket ansvar hun ville
få.
– En er jo redd for å ha vært
med på noe som ikke har ført noen
vei, som ikke er ambisiøst nok, sier
hun.
Langsiktig arbeid
Det er formiddag og vi sitter i en
tom kantine i Senter for utvikling
og miljø (SUM) i Nydalen. Einang
tar en internasjonal mastergrad i
utvikling, miljø og kulturell endring.
Masteroppgaven handler om
natursyn blant unge klima- og miljøengasjerte. Einang ser hele tiden
koblinger mellom studiene og arbeidet i Klimautvalget.
– Jeg tenker hele tiden: «Å, dette
må jeg få de andre til å lese», sier
hun, og forteller at hun nå leser den
nyeste klimarapporten fra FN.
– Vi skal jo bruke den nyeste
forskningen i NOU-en.

Det overordnete målet er å utrede hvilke «veivalg Norge står
overfor» for å nå målet om 90 til
95 prosent utslippskutt innen 2050.
Utvalget skal levere en ferdig
rapport til regjeringen, i form av en
NOU (Norges offentlige utredninger), ved utgangen av 2023.
– Synes du noen gang at arbeidet
i Klimautvalget kan gå for tregt?
– Det er rart i det hele tatt å
være med på et arbeid som skal
planlegge for 2050, når det er så
viktig at vi kutter utslipp akkurat nå. Sånn sett går det jo tregt,
men det er jo meningen, sier hun.
Nok en mislykket rapport?
Men Klimautvalget 2050 er ikke
det første av sitt slag. I 2006 leverte
forgjengeren Lavutslippsutvalget
rapporten «Et klimavennlig Norge», hvor de hadde utredet hvordan Norge kunne kutte nasjonale
utslipp av klimagasser med 50–80
prosent innen 2050.
Rapporten ble ikke særlig godt
mottatt, og få av tiltakene den anbefalte ble gjennomført.
– Det er kanskje litt spesielt å ha
navnet sitt på en sånn ting hvis det
nesten blir et symbol på at en ikke

klarer å gjennomføre klimapolitikk, sier Einang, men fortsetter:
– I sum føler jeg det er såpass
viktig å være med og sørge for at
rapporten vår blir så bra som mulig, og sørge for at det er litt forskjellige folk som er med i arbeidet
også.
Dessuten er det en vesentlig forskjell på 2006 og 2021:
– Miljøbevegelsen har klart å få
gjennom forståelsen av at dette er
akutt, sier Einang.
Sørger for at unge blir hørt
Einang skiller seg ut fra de andre medlemmene i Klimautvalget
2050. Hun er eneste student og
eneste medlem under 40 år. Den
nest yngste er 14 år eldre enn hen-

ne. Medianalderen er 55 år. De 12
resterende medlemmene representerer eksperter fra ulike felt – fra
økonomi til forskning til skogbruk.
Einang, derimot, kaller seg selv
aktivist.
Hun har vært nestleder i ungdomsorganisasjonen Changemaker, som arbeider med globale
rettferdighetsspørsmål, og var også
leder for klimaarbeidet i organisasjonen. I 2018 var hun ungdomsdelegat ved LNU (Landsrådet for
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) og deltok under forrige
klimatoppmøte i den polske industribyen Katowice.
– Sa Rotevatn hvorfor han spurte
nettopp deg om å sitte i utvalget?
– Nei, sier Einang og ler.

Det er rart i det hele tatt å
være med på et arbeid som skal
planlegge for 2050, når det er
så viktig at vi kutter utslipp
akkurat nå

Mari Einang (26), medlem av Klimautvalget 2050
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blir uenigheter
Klimautvalget 2050:
+

Regjeringsnedsatt utvalg som skal
utrede hvilke veivalg Norge står
overfor for å nå klimamålet for 2050.

+

I 2050 skal de norske utslippene være
90–95 prosent lavere enn i 1990.

+

Utvalget skal levere en samlet
anbefaling til klimakutt i form av en
NOU innen 1. november 2023.

+ Utvalget skal involvere relevante
aktører i arbeidet, blant annet
næringslivet, sivilsamfunn og
partene i arbeidslivet, og legge til
rette for bred offentlig debatt.
+ Utvalget har åpnet en offentlig

+ I 2025 skal Norge melde inn et nytt
mål under Parisavtalen. Regjeringen
har varslet å legge fram en ny klimamelding i 2024. 2050-utvalget vil gi
viktige innspill til disse prosessene.
Kilde: regjeringen.no, klimautvalget.no

– Han sa det var stas å ha med
noen litt yngre, noen som kommer
til å leve i 2050.
Hun forsikrer oss om at hun
tror de andre utvalgsmedlemmene
også kommer til å leve i 2050, og at
både alder og tidligere verv har gitt
henne plassen i utvalget.
– Samtidig tenker jeg at det nesten er litt tilfeldig at det er jeg som
sitter der, for det er veldig mange
unge som er dritgode på klimapolitikk. Men da kan jeg sørge for at
de også blir hørt, sier hun.
Kapitalismekritisk
Einangs fanesaker i arbeidet i Klimautvalget er at løsninger på klimakrisen skal være rettferdige.
Ulikheter i befolkningen, materielt
forbruk og energiforbruk må ned.
Einang er kritisk til kapitalismen
og at økonomi og lønnsomhet går
på bekostning av natur.
– Tror du at du er den mest radikale i gruppa?
– Radikal er et begrep jeg ikke
føler jeg helt vet hva betyr, kanskje
fordi det betyr ulike ting for ulike
folk. Det er jo ikke radikalt å mene
at alt og alle har verdi og at denne
verdien må respekteres. Det er jo
det som er grunnen til at jeg er
kritisk til at økonomiske strukturer
dominerer så mye av menneskelig
aktivitet, sier hun.
Fra aktivismen er hun vant til
å omgås meningsfeller, og hun er
spent på hva resten av Klimautvalget mener om disse temaene.
– Det er mange smarte folk som

Aktivisme og NOU, hånd i hånd?
I juli i år bodde Einang i protestleiren mot gruvedumping i Repparfjorden. Hun reiser tilbake om det
blir nødvendig.
Hun tror at både rask og idealistisk aktivisme og langsomt, diplomatisk arbeid trengs i kampen mot
klimakrisa.
– Det er ikke avtaler, planer og
mål som kutter utslipp og omstiller samfunnet. Det er det folk som
gjør. Derfor er det viktig å ikke
legge alt for mye lit til klimatoppmøter eller NOU-er. Men de kan
være viktige steg på veien, sier hun.
Klimautvalget 2050 kan føre til
«mye større» endringer enn det
hun har bidratt til som aktivist, håper hun. Som aktivist kan det være
vanskelig å få politisk gjennomslag,
påpeker hun.
– Men så er vi jo også avhengige
av at politikerne som mottar NOUen faktisk utfører tiltakene vi foreslår, legger hun til.

+ Klaus Mohn, professor i økonomi og
rektor ved Universitetet i Stavanger.
+ Gro Sandkjær Hanssen, samfunnsforsker
og professor i by- og regionplanlegging ved Oslomet og NMBU.
+ Lars Petter Maltby, sivilingeniør og blant
annet leder for Battery Norway.
+ Camilla Skjelsbæk Gramstad,
bærekraftssjef i Elkjøp Nordic.

+ Audun Korsæth, divisjonsdirektør for Divisjon
for matproduksjon og samfunn på NIBIO.

+ Signe Nybø, forskningssjef for terrestrisk naturmangfold på Norsk
institutt for naturforskning.

+ Eirik Newth, teoretisk astrofysiker,
forfatter og forskningsformidler.

+ Erik Trømborg, professor i
skogøkonomi ved NMBU.

+ Mari Hasle Einang, masterstudent
ved UiO og klimaaktivist.

Kilde: regjeringen.no

FOTO: PRIVAT

høringsrunde med frist 24. november.

har god erfaring med denne typen Langt bak klimamålene
arbeid, men jeg tviler ikke på at det Så langt har ikke Norge kuttet utblir uenigheter innad i utvalget, slipp etter egne ambisjoner. Siden
1990 har Norge kuttet utslipp på 4,2
sier 26-åringen.
Det var Solberg-regjeringen prosent. Å kutte 95 prosent innen
som satt ned Klimautvalget 2050. 2050 krever derfor kraftige tiltak.
– Hva om Klimautvalgets NOU
Universitas har vært i kontakt med
Klima- og miljødepartementet om heller ikke blir godt mottatt? Hva
hvordan de tenker å følge opp ar- tenker du om hva som står på spill
beidet til utvalget etter regjerings- om da, og om vi ikke når klimamåskiftet.
lene våre?
«Klimautvalget 2050 er godt i
– Jeg tror ikke at det er vinn eller
gang med arbeidet. Det er ingen forsvinn om ikke denne rapporten
tvil om at vi trenger å styrke klima- blir godt mottatt. Da er det andre
politikken for å nå målet om å være måter å gjennomføre utslippskutt
et lavutslippssamfunn i 2050. Vi ser på. Kanskje det er jeg som prøver
fram til å motta utvalgets anbefa- å fjerne litt byrde fra mine skuldre,
linger i 2023», svarer statssekretær sier hun og ler litt, før hun blir alRagnhild Sjoner Syrstad (Ap) i en vorlig igjen.
– Så klart, hvis vi ikke når klie-post.
Videre skriver Syrstad at regje- mamålene for 2030 og 2050, så ser
ringen jobber med å styrke målene det ikke lyst ut for verken oss eller
for norske utslippskutt innen 2030 andre i verden.
ved utgangen av neste år, i tråd
universitas@universitas.no
med oppfordringen i slutterklæringen fra klimatoppmøtet i Glasgow.
«Det blir ofte påpekt at det er
et generasjonsskille i klimapolitikken. Det er de yngste som skal leve
lengst og dermed også best komDisse utgjør Klimautvalget 2050:
mer til å merke klimaendringene.
Hvordan har det seg da at bare én
person i utvalget er under 40 år?» + Tonje Foss, sivilingeniør innen petroleumsøkonomi og strategidirektør i Enova.
«De unges stemme er veldig viktig i klimapolitikken. Jeg er derfor
glad for at utvalget har en tydelig + Ola Kvaløy, dekan og professor i samfunnsøkonomi.
representant for den unge klimabevegelsen i student Mari Hasle Einang. Å sitte i utvalget er imidlertid + Kristin Halvorsen, direktør i Cicero,
senter for klimaforskning.
ikke den eneste måten å påvirke arbeidet på. Klimautvalget 2050 skal
innhente innspill og involvere rele- + Marianne Hansen, siviløkonom og
seniorrådgiver i Steigen kommune.
vante aktører, noe som unge til de
grader er», skriver Syrstad.

Min ikke-tur
til Glasgow

Jeg er på vei til klimatoppmøtet i Glasgow,
men det viser seg at jeg ikke klarer å reise dit.
Klimamelding hjem
tekst Harald Nordbø

I stedet sitter jeg i skrivende
stund i London, som ikke er
noe problem egentlig, men
jeg hadde jo tenkt meg til
Skottland for å brøle, ikke til
London for å gå på sightseeing. Nåvel. Det blir litt sightseeing og litt ymse. Allerede
er det kanskje litt for mye
drikking: det var absolutt ikke
meninga, egentlig hadde jeg
tenkt å være omtrent edru
hele uka. Men slik er situasjonen nå: samfunnet er helt
galt. Vi må skjerpe oss. Derfor, ja, drikke mindre (holde
hodet kaldt), men når samfunnet aktivt ødelegger seg
selv for kortsiktig vinning, er
det lov å bli opprørt og styrte
en flaske whisky (skrevet på
den skotske måten, ikke den
irsk-amerikanske, toppmøtet
foregår jo i Glasgow). Ikke
hver dag (stakkars Jens Bjørneboe drakk i perioder tre
flasker whisky om dagen),
men i helgene er det lov å hate
samfunnet og selvmedisinere
(litt). Man må nesten. Det går
jo ikke an å sitte og se på.
Performancekunst er spennende, og aksjonisme er alltid
performancekunst: Man står
og brøler med de kunstneriske, politiske og retoriske
evnene man har. Det har jeg
gjort! Men jeg kunne ønske

jeg fikk anledning til å brøle
på riktig sted, slik at de riktige
politikerne hørte det. Nå vel.
Jeg har fått opponert en del allerede både i Oslo og London,
tidligere har jeg vært i Paris
for å opponere (under COP21,
da Paris-avtalen ble vedtatt).
Dette er faktisk den lengste
reisen jeg har vært på siden
lockdown. Den eneste reisen
jeg har vært på under pandemien, var til Eidsvoll for å
besøke venner. Så ja, deilig å
få smake litt på verden igjen.
Her er et utvalg av problemene mine: jeg gikk glipp
av det første flyet. Det var en
overilt beslutning å sende
meg selv til Glasgow, jeg måtte
ordne nødpass og slikt (det er
strevsomt). Men jeg klarte det
akkurat, det vil si: Jeg klarte å
komme meg til Gatwick. Derfra skulle turen bære videre
til Edinburgh, hvor jeg skulle
bo og sove, og ta bussen eller
annet transportmiddel inn til
aksjonene i Glasgow. Ingenting av dette skjedde, nå sitter
jeg på et hostell og synger karaoke i stedet. Jaja. Man kan
ikke få til alt.
Det er seint på kvelden og
jeg må legge meg. Guinness er
ikke godt, det smaker vann.
Det er tanken som teller,
I guess. God natt, snakkes
hjemme.
universitas@universitas.no
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kulturredaktør:
guro.aasaaren@gmail.com

Guro Aasaaren
466 74 942

Det fakes og runkes:

– Å nyte sex handler om å slippe fri,

Én av tre av jenter faker orgasme under sex. Hvorfor er det så
vanskelig å snakke om at sex ikke alltid er digg?
Orgasmefaking
tekst Eline Ruud Kristiansen og Kira Katharina
Venbakken

– Jeg føler ofte på forventningen om at en
orgasme er nødvendig for at sexen skal
virke «suksessfull».
«Mira» (24) er en av de 71 prosentene
som ifølge Magasinet Altså sin ferske undersøkelse har faket orgasme. Personene
i undersøkelsen presenterer mange ulike
årsaker, hvor det å ikke ville skuffe partner
og bli fortere ferdig er aller vanligst. For
Mira handlet det først og fremst om å innfri forventningen om at sex skal være digg.

– Jeg har ikke turt å si «dette er digg,
men jeg blir stressa av forventningspresset
og jeg vil ikke stresse med å komme».
Alle Universitas har vært i kontakt med
har bedt om å være anonyme, noe som understreker hvor tabulagt emnet er.
– Sexlivet mitt er privat, og jeg vil ikke
at alle skal kjenne til det jeg forteller deg
nå. Jeg vil gjerne være åpen, men jeg vil
ikke at sjefen min skal kunne lese om sexlivet mitt, forklarer «Mira».
Love n’ sex
«Mira» tror også at det er vanskelig å stå
fram siden samtalen rundt sex er såpass
fokusert på kun det seksuelle.

– Vi har vokst opp med noen idealer
rundt romantikk, kjærlighet og sex, og
det er sårbart å skulle eksponere sine egne
struggles med disse, sier hun.
«Mira» opplever likevel at hun kan
snakke detaljert om sex med vennene sine.
Dette er noe hun har blitt bedre på de senere årene.
– Jeg har særlig et par venninner jeg
kan snakke veldig eksplisitt med, og da
er det jo ofte snakk om følelser, om alt fra
stress, forventninger, til hva som funker
for en, hvordan maktbalansen kan føles.
Da hun var yngre opplevde «Mira» det
som mer ubehagelig å snakke om sex, men
med mer selvtillit er det blitt enklere å
prate om.
Når sexlysta svikter
Professor i helsepsykologi ved UiO
Bente Træen forstår godt at mange jenter

Dette er tallene
+

I følge en undersøkelse utført av Magasinet Altså har 71 prosent av respondentene faket orgasme under sex.

+

Ifølge Norstat onanerer 82
av menn ukentlig eller oftere,
mot bare 20 av kvinner.

kvier seg for å være åpne om å ha faket orgasme under sex.
– Det å fake blir et symbol på at man
ikke er ekte og mangler autentisitet. De
fleste av oss vil ha seksuell kompetanse,
men faking blir et tegn på inkompetanse.
Træen peker på manglende sexlyst som
en av hovedmotivasjonene bak faking.
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sier sexolog
ILLUSTRASJON: SINDRE DESCHINGTON

Vi har vokst opp med noen idealer
rundt romantikk, kjærlighet og
sex. Det er sårbart å eksponere
sine egne struggles med disse
«Mira»

– Tiden vi lever på har fokus på at man skal ha så mye
lyst til alle døgnets tider, men
så sitter man der. Forskning
viser at 1/3 av jenter mellom
18 og 30 har nedsatt lyst mye
eller nesten hele tiden.
I Altså sin undersøkelse
sier flere at de har sex for å tilfredsstille partneren sin, men
Træen anbefaler ikke sex som
en måte å holde liv i parforholdet på.
– Hvis du føler deg presset
til sex, blir du ofte sint på deg
selv for å ikke ha hatt mot til å
stå opp for deg selv.
Over tid vil dette føre til
en ond sirkel hvor sinnet på
både seg selv og partneren
øker. Dessuten legger Træen
vekt på hvordan smerter under samleie er tabubelagt.
– På konferanser om seksuell helse er det alltid et mysterium hvordan forskning
viser at såpass mange kvinner har sex til tross for at det
kan gjøre så jævla vondt. Hvis
man har sex kun for parforholdets skyld, blir det slutt
uansett. Det tar bare mer tid,
sier Træen.

Gode råd
+

Bli kjent med deg selv! Hvordan
kan du forvente at en partner
skal tilfredsstille deg om du ikke
kan tilfredsstille deg selv?

+

Hva liker DU? Alle er forskjellige, og
alt funker ikke for alle. You do you!

+

Orgasmer kan ikke «brukes opp»!
Mange kvinner påstår at de er
redde for å bruke opp sexlysten,
men dette er en stor myte.

+ Prat sammen! God og tydelig kommunikasjon med partner er viktig,
sex skal ikke være en gjettelek.
Kilde: nhi.no, kk.no

Utseende og usikkerhet
Grad av tilfredshet med eget utseende
er også påvist å være en viktig faktor for
hvor tilfreds man er med sex. Usikkerhet
om kropp gjør at flere har problemer med
å nyte sex.
– Mens gutter bryr seg mest om størrelsen og utseende på kjønnsorganet sitt, er
jenter mer opptatt av utseendet generelt.
Men dialogen rundt det å være misfornøyd
med eget utseende er vanskelig å snakke
om, og mange føler at de virker utakknemlige hvis de åpner seg, sier Træen.
– Selv om man ideelt skal man heve seg
over hvordan man ser ut, har det likevel en
betydning i praksis. I en seksuell setting,
når man er veldig fiksert på de delene av
kroppen man er misfornøyd med, nyter
man sex mindre. Man jobber istedenfor
med å skjule den delen av kroppen man er
misfornøyd med.
Træen er bekymret for hvordan mange
opplever sex som nok en arena man må
prestere og gjøre det bra på.
– Det å nyte sex handler om å slippe fri,
slippe kontrollen, så man skal kunne ta
imot og gi nytelse.
Hun peker på hvordan kosmetiske inngrep sjeldent gjør selvfølelsen langvarig
bedre.
– Man finner alltid noe nytt å være misfornøyd med. Problemet ligger heller på
innsiden.
Onani på timeplanen
Et annet tabubelagt tema er onani. I 2021 er
det fortsatt mange, spesielt jenter, som er
dårlige til å snakke om hvor vanlig det er å
onanere. I en undersøkelse gjort av Norstat
oppgir 82 prosent av menn at de onanerer
ukentlig eller oftere, mot bare 20 prosent
av kvinner. Onaniens historie er lang og
skambelagt, men i dag vet vi heldigvis at
man blir verken blind eller dømt til helvete
om man tar seg litt på tissen. Skammen eksisterer dessverre fortsatt, og sammen med
dårlig seksualundervisning fører dette til at
kvinner onanerer sjeldnere. Onani er sunt
og helsemessig topp, og det er viktig å skape en dialog rundt onani for å få flere kvinner til å bli bedre kjent med egen kropp og
nytelse.
Ta fingrene fatt
«Grete» (20) er en av de få Universitas har
snakket med som ønsker å dele sine erfaringer. Hun forteller at hun først og fremst
onanerer for å slappe av.
– Når jeg har kommet, pleier jeg å sove

som en stein. Det er viktig å ta seg tid til
det, i en ellers hektisk hverdag.
«Grete» synes flere burde prioritere alenekos, og understreker at noe av den beste
sexen man har, er den man har med seg
selv. Derfor er det lurt å la orgasmen være
en del av kveldsrutinen, mener hun.
– Det er den beste sovemedisinen for
stressa studenter. Sliter du med å sove?
Onaner mer!
Forskning støtter at regelmessig onanering kan ha mange helsemessige fordeler,
og både smertelindring og bedre humør er
positive virkninger. Ved orgasme utløses
en mirakelkur av dopamin, oxytocin og
endorfiner – for en stressa student kan derfor en liten hyrdestund med seg selv være
en mirakelkur i eksamenstiden. Og det
beste av alt: Det er ingen risiko for verken
graviditet eller klamydia!

det vanskelig for de fleste, som blant annet
«Grete», å være åpen om onani. Træen tror
dette har en sammenheng med hvordan
onani faller ned på sex-hierarkiet.
– Det ligger en type uformell holdning
på at det som er høyverdig sex er det du
har med en partner, at du bør ha en partner. Det er som om man forventer at folk
skal si «Stakkars, har du ingen å være
sammen med».
Let’s talk about sex, baby!
Er det noe som må til for å knuse tabuer
og sette kvinnelig lyst på agendaen, er god
kommunikasjon essensielt.
– Mange jenter tar ikke nok ansvar for
hva de har lyst til. Du gjør deg til en martyr hvis du ikke sier ifra hva du egentlig vil,
sier Træen.
Kommunikasjon er vanskelig nok i

Hvis man har sex kun for
parforholdets skyld, blir det slutt
uansett. Det tar bare mer tid
Professor i sexologi Bente Træen

Tabu eller privat?
– Komming, faking og egne onaneringsvaner er mindre tabu å prate om blant unge
i dag, mener «Grete». Det er likevel en
grunn til at hun kvier seg for å stille opp
med navn og bilde i Universitas.
– Det er et skille mellom det som er
tabu, og det som bare er privat. Selv om jeg
har et utmerket forhold til egen kropp og
seksualitet, er det enkelte ting jeg ønsker å
holde for meg selv. Det betyr ikke nødvendigvis at jeg skammer meg, eller at jeg er
forknytt.
«Grete» synes det er fint at vi snakker
mer om det som er flaut, og tror at en økt
åpenhet rundt temaene vil være med på
å legge en demper på skammen. Hun har
inntrykk av at gutter har en røffere sjargong seg imellom, mens jenter prater om
seksualiteten sin på en mer seriøs måte.
Træen påpeker at guttenes dialog rundt sex
langt oftere handler om skryt, mens det for
jenter gjerne inkluderes mer følelser.
Sexperten svarer
En viktig faktor for at kvinner skal klare
å komme, er kjennskap til egen kropp,
og mye forskning støtter at onani er viktig for et bedre sexliv generelt. Likevel er

hverdagen, og i seksuelle situasjoner kan
de bli katastrofalt om man skal la partneren gjette hva man har behov for. Men
hvordan skal kvinner bli flinkere til å ta
ansvar for egne behov?
– Det er omkostninger ved å si noe,
men samtidig er omkostningene større om
man ikke sier noe. På ett tidspunkt vil ikke
partneren gjette riktig. Du må fortelle hva
du har lyst til, eller så går det ikke.
Træen understreker at det å være en god
lytter er nødvendig for bedre kommunikasjon.
– Når du snakker om hvordan det er å
være deg, må jeg lytte uten å blande inn
hva dette har å gjøre med meg. Folk er
ufattelig dårlige til å se den andre personen, og spesielt i sex er dette alvorlig. Man
er ekstremt sårbar, og man er redd for å bli
avvist.
– I disse dager kan man finne mye på
internett, men god kommunikasjon rundt
sex er vi dårlige på.
kultur@universitas.no
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Hete tips om debatter i andre redaksjoner

Oslomet – campus
Oslo City
I Unikum kan vi denne uken
lese om at Noroff avdeling Kristiansand har flyttet til «urbane
og moderne lokaler». Utdanningsinstitusjonen har overtatt
lokalene til det som for bare tre
måneder siden var kjøpesenteret Slottet. At det tidligere var
et kjøpesenter i forelesningssalene, ser ikke ut til å plage
Noroff-student Eirik Wadeland:
«Det kjennes ikke ut som jeg er
stappet inn i en liten boks, for
det har jeg hatt erfaring med
tidligere. Forrige skolen jeg gikk
på var egentlig et kontorbygg,
som bare var raskt bygget om

til en musikkskole. Så en stor
oppgradering! Veldig positivt
overrasket når jeg kom hit.» At
akademia får utbytte av den dødende handelsstanden, som stadig taper for netthandel, er en
genial idé! Her i Oslo sliter Oslomet med å få trange lokaler i
Pilestredet. Jeg foreslår at de tar
seg en prat med Oslo City når
de nå skal planlegge hvor neste
campus skal ligge. Samtidig blir
kanskje tittelen «Oslo Meteropolitan University – Storbyuniversitetet, campus Oslo City»
litt smør på flesk.

Snobben på NHH
Hvis K7 Bulletin, studentavisen
ved Norges Handelshøyskole,
har et mål om å motbevise folks
fordommer om NHH-studenter, må nok avisen jobbe litt
hardere. I artikkelen «Er det
snobbete å slurpe?» lever snobben i beste velgående. Her får vi
ikke bare vintips, men også generell innføring i hvordan bli en
vinkjenner, altså en vinsnobb.
Fagansvarlig ved NHHS Vinum
Oskar Ulstein, er hvert fall ærlig om hva han driver med:
«Det føles kanskje litt pinlig og
snobbete der du sitter og snurrer, snuser og gurgler vinen din,
men det har noe for seg! Bruk
også gjerne ti-femten sekunder

på å prøve å sette ord på det
du ser, lukter og smaker.» Den
som håpet at artikkelen skulle
være en snarvei til å bli ekte
vinsnobb, blir nok skuffet. Her
får vi listet opp bøker, podcaster og vinspalter i aviser, som vi
må lese for å kunne noe om vin.
Så kjedelig! Heldigvis finnes det
håp for oss, som ikke er en del
av vinsnobben: «Ulstein mener
bestemt at vin er for alle og enhver, gitt at man er myndig og
ikke er allergisk mot druer.»
Det er virkelig på tide at noen
begynner å kjempe drueallergikernes sak, hvilken stigmatisert
gruppe!

Eivind Trædal @eivindtraedal
Neste år: Greta Thunberg har tatt til seg kritikken og møter
til klimatoppmøtet med en TEDtalk kalt «building green
solutions», i sammarbeid med Equinor og Wolkswagen.
Har hørt at Equinor allerede sponser skolestreikerne med vafler og pølser.
Anja Rolland @anjarolland
Er på en fest hvor jeg ble kalt «markedsentustiast» fordi jeg
setter pris på julepynt, så dette tegner til å bli en tipp topp
lørdag
Sett på litt Putti Plutti Pott-musikk, så er nok festen redda!

@kollapskaus
fant ut at laderen til den nye støvsugeren min passer til favorittvibratoren min som jeg har mista laderen til, så alt i alt har
dette vært en god uke
Mitt neste gründerprosjekt er en to-i-en støvsugervibrator: gjør stua ren,
på en skitten måte.

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

953 04 998

På tide å skru på varmen!
Strømpriser
Maika Marie Godal Dam, leder for
VT Oslo og Akershus
Helena Haldorsen, leder for VT Vest
Michelle Brynildsen, leder for VT
Agder
Ellinor B.A. Lindström, leder for VT
Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Forrige uke ble forslaget i Stortinget om å gi studentene ekstra strømstipend i vintermånedene stemt
ned. Forslaget fikk støtte fra en uvanlig koalisjon av
fem partier spredd over hele det
politiske spekteret. Dette var likevel ikke nok, til stor skuffelse for
studentene.
Det er en kjent sak at studenttilvæ-

Utfordringen med regjeringens bostøtteløsning
er at retten til studiestøtte hindrer retten til bostøtte.
Dermed ekskluderes studenter fra ordningen. Studiestøtta gir den gjennomsnittlige student 5000 kr
mindre i måneden enn det som trengs for å dekke en
students forventede utgifter, og dette med normale
strømutgifter. Med skyhøye strømpriser og ingen løsning, settes studenter i en svært vanskelig situasjon.
Regjeringens forslag om å redusere el-avgiften, er

dessverre også et lite effektivt tiltak for studentene.
De som sparer mest på dette er de som bruker mest
strøm – og som gjerne også har
best råd til å bruke mye strøm.
Når regjeringen indirekte oppfordrer samfunnets rikeste til
å bruke mer strøm, er de på
feil banehalvdel. Studentenes
typiske strømforbruk er lavt,
fordi hver krone man betaler
er merkbar. Det er her regjeringens prioritering bør ligge, hos
de økonomisk svake gruppene i
samfunnet.
Siden regjeringen kom på plass i høst har de ikke
ført en dans på roser med studentbevegelsen. SP og
AP hadde nylig muligheten til å vise at de anerkjenner studentenes vanskelige situasjon ved å stemme
for strømstipend, men valgte heller å snu ryggen
til. Nå skal det forhandles om budsjettet med SV, og
de får en ny mulighet til å vise at de ser studentenes
behov. SV vil starte opptrappingen av studiestøtta i
årets budsjett. Vi krysser nå våre kalde fingre for at
SP og Ap strekker ut en hånd til studentene og skrur
på varmen!

Økt bostøtte og
milliardkutt i
strømavgiften er
ikke til hjelp for
studenter

relsen sjelden bærer preg av luksus, men i disse dager har vi nådd
et nytt lavpunkt. Det er få uker
siden vi i NRK kunne lese om studentene Kathrine og Sebastian,
som lever, sover og fryser i kalde
rom. Selv med deltidsjobb var det for dyrt å varme
boligen på det alminnelige studentbudsjettet. I stedet
sov de under flere lag med dyner og tepper. Situasjonen er ikke unik for Kathrine og Sebastian, men
gjelder mange studenter nå om dagen.
Regjeringens løsninger på høye strømpriser så
langt er ikke bra nok. Økt bostøtte og milliardkutt i
strømavgiften er ikke til hjelp for studenter. Forslaget
om å gi studenter et ekstra strømstipend ble støttet av
MDG, SV, Rødt, Venstre, og Frp, men stemt ned av
regjeringspartiene.

debatt@universitas.no

Ukas sitat:

Tenk at det er en nyhet at det er vått i
Bergen i oktober

Stoffs journalist Embla Müller, oppsummerer begeistret nyhetsbildet i oktober.

Ukas tvitringer:

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

Maria Jostad

 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

Et litt annet juleeventyr
Bærekraft
Laura Eleonore Seeger, styremedlem i
Framtiden i våre hender Oslo studentlag
Tobias Becker, frivillig i Framtiden i
våre hender Oslo studentlag

Har du hørt om Slaraffenland? I dette fantastiske fabellandet er husene laget av kake, pølser vokser på
gjerder, og stekte dyr flyr rett inn i munnen på mennesker som får alt de måtte ønske
seg. For mange av oss i vestlige land
har slike drømmer på en måte blitt
realitet. Det finnes riktignok ingen
hus av kake eller gjerder med pølser. Men løftet til den moderne og
globaliserte økonomien er: Vi kan
få hva som helst, hvor som helst og
når som helst.
Overflodssamfunnet er

forsinkelser på grunn av trafikkork. Det påvirker helt
konkret julegaver, som blir dyrere eller til og med vil
mangle på gavebordet.
Men økonomiske systemer er ikke et naturfenomen, men resultatet av politisk utforming og handlingene til hver og en av oss. Forandring kan altså skje
på både strukturelt og individuelt nivå. Vi trenger
blant annet mer desentralisering for at økonomiske
verdier skapes i lokal næring. Dessuten må vi alle
tenke langsiktig og vurdere hva vi virkelig trenger.
Men hva er det du personlig kan gjøre
for en mer bærekraftig førjulstid?
Her kommer noen konkrete tips:
Snakk om forventninger til gaver
med familie og venner. Jula blir ikke
mindre koselig når man gir færre eller brukte gaver. Tvert imot får du
da mindre stress og mer tid for dine
kjære.
Eller hva med å gi en opplevelse,
et gavekort, en spiselig gave eller et
medlemskap i en veldedig organisasjon? Uansett hva
du bestemmer deg for – velg noe som du vet kommer
til å falle i smak. Gavepapir, som ofte ikke kan resirkuleres, kan erstattes med for eksempel avispapir,
gamle tekstiler og mye mer.
I tillegg er alle disse forslagene godt nytt for studentbudsjettet! Det skal faktisk ikke så mye til for å
ha en fabelaktig førjulstid som ikke skader planeten.
Ha en riktig god og bærekraftig jul!

Jula blir ikke
mindre koselig
når man gir
færre eller
brukte gaver

drømmen
om Slaraffenland i sin moderne
form. Men økonomisk akselerasjon og overforbruk
har ført til en mentalitet som ikke lenger er holdbar.
Koronapandemien har vist oss at distribusjonskjeder er sårbare. Nå som industrien kommer i gang
igjen, ser vi at noen råstoffer mangler og at transportveier er overbelastet. Da «Ever Given», et av verdens største containerskip, blokkerte Suez-kanalen
i mars, hadde det store konsekvenser for industrien
verden over. Dette viser hvor overbelastet og fragilt
systemet er som helhet. Også nå opplever skipsfarten

debatt@universitas.no
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En epleskrotts bekjennelser
Kronikk
Seksualitet
Dag August Schmedling
Dramer, filosof og skribent

I de siste ukene har det rast en debatt i kristne (spesielt frikirkelige) miljøer om en viss
metafor som blir brukt om menneskers –
og da spesielt kvinners – seksualitet, når det
kommer til det evig betimelige spørsmålet
om hva vi vil med den, nemlig epleskrottmetaforen.
Debatten ble startet i den kristne avisa Vårt
land av jusstudenten Kristine B. Gripsgård
for rundt en måned siden. Der bejente hun
– en ung kvinne med frikirkelig bakgrunn
– at «hjertet hennes brast», da hun fant ut at
en ung jente ble støtt ut av sitt trossamfunn
grunnet ting vi ellers i samfunnet ikke hadde ansett for å være klanderverdig seksuell
atferd i det hele tatt.
Metaforen går i grove trekk ut på at hver
gang du har sex før ekteskap, er det som at
du er et eple som blir tatt en bit av, og da vil
det til slutt være kun en skrott igjen som det
er tvilsomt om noen vil ta de siste bitene av.
Slike metaforer er, for å si det mildt, hårreisende å ta i bruk for å undervise unge mennesker om god seksualmoral i et moderne
samfunn som vet så mye om sex og seksualitet, med alle de gledene, oppturene og

nedturene seksuallivet rommer. Gripsgård
understreker dog de store fordelene med
kristen seksualmoral, sånn som behovet for
å sette grenser, og verdien i en kritikk av
et overseksualisert samfunn, som spesielt
unge (kvinner) i dag må bale med.
Det som ikke blir tatt opp, utenfor disse re-

ligiøse rammene, er viktigheten, kanskje
nødvendigheten, av å bruke metaforer når
vi snakker om det menneskelige som sådan, samt det evinnelige spørsmålet om hva
mennesket er. Seksualiteten er en uhyre viktig del av den menneskelige tilstand, men
så vidt meg bekjent er
en av fordelene til de
frikirkelige miljøene –
og ikke bare frikirken,
men så å si samtlige av
det norske samfunnets
store religioner, sånn
som islam og hinduismen – evnen og viljen
til å snakke om seksualitet som noe helhetlig og åndelig. Som en
integrert og uutslettelig
del av den menneskelige tilstand, men ikke
som hele sannheten om oss som besjelede
vesener.
For når det kommer til seksualundervisningen i skolen, på universitetene og i
samfunnet for øvrig (sosiale medier, pressen, etc.) så er det en slående mangel på
det integrerte perspektiv, da det heller er

fokus på å maksimere nytelse og øke trygghet i seksuelle relasjoner. Sex og seksualitet handler i det sekulære perspektivet om
helse, funksjon og nytelse, som om disse
tingene er livets endelige mål, og ikke dyp
mellommenneskelig kontakt, forståelse eller psykisk utvikling. Det er store og åpenbare goder knyttet til å lære mer om den
menneskelige kroppen, og dermed også din
egen, unike instansiering av denne, men vi
lever i et samfunn som ikke bare er blottlagt
for en felles moral – slik filosofen og samfunnskritikeren Alasdair MacIntyre hevdet
i After Virtue i 1981 – men mer spesifikt en
seksualmoral. At vi
fomler i blinde når
vi skal undervise
barn og unge om
sex og seksualitet,
er kanskje ikke rart
(har det noen gang
vært lett?) men den
en forståelse for
(den manglende)
moralske rammen,
hjelper oss å forstå
hvorfor.

Hva med å se på
mennesker som
bærerne av mange
frukter, og ikke
frukten selv

For er det en ting debatten i Vårt land og

andre steder kan lære oss (sekulære studenter) så er det at metaforer, bilder, på det
menneskelige kan hende er nødvendig, for
å unngå det synet som ser ut til å være rådende utenfor kirkesamfunnet og moskeene, at vi kun er biologiske systemer som

etterstreber å forplante oss med nytelse som
hovedmekanisme.
Når jeg ser tilbake på min egen studietid
(og før det, skoletiden) så kan jeg ikke akkurat si at hookup-kulturen har vært særlig
bidragsytende for min egen personlige utvikling, og jeg kjenner mange som har falt
og fortsetter å falle i nytelsesfella. For det
er jo bare gøy, ikke sant? En av de tingene
unge mennesker sliter mest med i dag, er
ensomhet, og overfladiske seksuelle møter
med bekjente eller fremmede, tror jeg ikke
akkurat hjelper.
Det som heller ikke hjelper, er patriarkalske og utdaterte syn på mennesker som
halvråtnende frukt, til det er seksualiteten
vår for vakker og sterk en gave å regne. Og
religiøse miljø har mye å svare for når det
kommer til de eldgamle tradisjonene som
lar metaforene gå på bekostning av unge
kvinners psykiske helse.
Hva med å se på mennesker som bærerne av mange frukter, og ikke frukten selv:
På den måten kan vi gro sammen, beskjære de grenene som viser seg å bære råtten
frukt (uheldige seksuelle vaner?) og høste
de mange seksualitetens bugnende gaver
vi måtte høste som belønning for vårt strev
jordlige stev. Her kan både religiøs og sekulær gjødsel være nødvendig, men ingen er
tilstrekkelige for å få frukttrærne til å gro
alene.
debatt@universitas.no
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anmelderredaktør:

Ellisiv Sunde Myrva

anmeldelser@universitas.no

944 73 404

Album:

Meditativ maktdemostrasjon
Kanaan riffer deg bort på sitt helt unike album.
Den norske trioen Kanaan har sluppet
sitt fjerde album via Jansen Records, og
Earthbound er, ifølge dem selv, en samling
av psykedelisk jazz- og stoner-inspirert
instrumental rock. Det finnes ingen bedre
måte å oppsummere det på. Det er mørkt.
Det er visuelt. Det er aggressivt. Det er
digg. Jeg vil ned i en erkeengelsk klubbkjeller, kjederøyke og danse.
Inspirert av band som Colour Haze,
Hawkwind, Elder, Motorpsycho og Acid
Mothers Temple, markerer Earthbound seg
som en hyllest til rock, noe som stilistisk
sett skiller det fra trioens tidligere utgivelser. Selv beskriver Kanaan albumet som en
maktdemonstrasjon, og med overraskende
vendinger og geniale passasjer byr det på
en variert og stort sett fornøyelig lytteropplevelse.
«Return to the Tundrasphere» utmerker seg

tidlig som en av favorittlåtene på albumet. Med Eskild Myrvoll på bass, Ingvald
André Vassbo på trommer og kule soloriff
servert av Ask Vatn Strøm får trioen vist
seg fra sin beste side. Låten er en musikalsk
reise på hele 8 minutter og 41 sekunder,
men som lytter kjeder man seg ikke ett
sekund. Dette er særlig takket være den
kule eksperimenteringen med volum og
hastighet som tilfører låten genial variasjon, men især blir du dratt inn i et musikalsk vakuum av det ekstremt fengende
introriffet.

Låten «Mirage» er nok albumets største overraskelse, som sjette spor ut og et
komplett sjangerskifte det er litt vanskelig
å forstå seg på (ikke at det akkurat er en
nødvendighet). Låten fungerer som et delikat og merkverdig avbrekk i et ellers så
energisk og hardbarka album. At den er
pustepausen du ikke visste at du trengte er
muligens en bedre måte å si det på. Mirage
betyr illusjon på fransk, og med elementer
som triangelklang og bølgeskvulp er det
vanskelig å ikke drømme seg bort til sol og
sydenvarme. Med «Mirage» beveger albumet seg nærmere inn på det meditative, og
det musikalske landskapet minner mer om
Kanaans tidligere låter enn noe annet. Men
låten står alene i sitt uttrykk på albumet, og
flere låter som denne savnes vel litt.
«Crash» skiller seg nok ut som den svakeste på albumet med et repeterende format på 5 minutter og 16 sekunder uten klimaks, og en bruk av vibrerende bass som
ikke akkurat kan karakteriseres som noen
direkte fryd for ørene. Takket være at første halvdel falt i smak, kan ikke «Crash»
beskrives som noe annet enn en liten skuffelse.
Earthbound er et sterkt og originalt album med flere innslag av ren musikalsk
genialitet, og byr på en musikalsk reise
som fikk meg til å ville reise. Går det direktefly til Bristol?

Band: Kanaan
Plateselskap: Jansen records
Sjanger: Instrumental rock

Solfrid Skaret
anmeldelser@universitas.no

Singler:

Glade jul, hellige jul, låter daler over
Nei, så var det jul igjen da. Eller det var november og alle kjemper om å presse seg først i køen til inngangen av desember. Jeg ser på meg
selv som en ganske sur tradisjonskjerring i disse før-førjulstider, la oss se om noe kan måle seg med «Little drummer boy».
Hvis det bare kom snø
Artist: Trygve Skaug, Henning Kvitnes

Ja det er strykere, og det likner mistenkelig mye på «Stjernesludd» fra alle mødres
julehjertebarn Kurt Nilsen. Vokalen blir
progressivt mer harkete og Mandig med
stor M. Jeg tar meg ofte i å undre over om
julemusikk egentlig bare kan defineres som
i overkant melankolsk musikk, med enten
innslag av dyp bass eller ordet «desember»
eller «snø» i seg – i denne låta får vi begge
deler, men så forvitrer det i maset fra to
«gråtkvalte» eller bare «kvalte» menn.
Helt uten at jeg hadde noe å si på det, var
«All I Want For Christmas» neste i Spotifys
egenkuraterte queue, det teller for noe. Det
kommer til å være en overveldende overlapp mellom de som så Stjernekamp hver
uke og de som kommer til å digge denne,
for det vil det nok være! Gir denne to av
fjorten julekuler.

Favorittlinje fra låta: «Slå av en prat med
soldaten som har stått der ved gryta, hver
desember i 32 år // Den som står for noe
han står»

Jul for meg
Artist: Erik og Kriss, Sølvguttene

Jeg vil faktisk aldri høre på musikk igjen.
Denne låta ga meg en instinktiv brennede
kule av hat i brystet. Først trodde jeg det
helt på ekte var kødd, for den enormt nasale stemmen som åpner denne katastrofen
er like musikalsk som en sandkake. Det er
ingenting julete med denne låten utenom
Sølvgutt-alibiet og en overdreven skildring
av julen. Dette er sånn svaie-frem-og-tilbake-ved-bordet låt, fordi fire doninger med
akevitt har frarøvet deg virkelighetsbegrepet for lenge siden. Denne låta kan dra til
helvete og aldri komme tilbake. På den lyse
siden har denne låten er stor sjanse for å bli
nominert til årets festmusikk på neste års
Spellemann.
Og sist av alt: barnestemmer må boikottes, Erik og Kriss. Det funket én gang, men
det er ingen sukessoppskrift. «Den låta»
er tidenes banger, som jeg faktisk valgte å

rense deres eget renomee med etter «Jul for
meg» faktisk myrdet all glede i meg, tidvis
på grunn av sine pessimistiske skildringer
og tidvis fordi den bare høres sånn ut.
Favorittlinje fra låta: (ord jeg ikke klarer å
tyde) er treig og juletreet skeivt.
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Neste år drikker jeg
øl kun på fredager
Hver eksamensperiode har hver sin
erkjennelsesprosess. I seiersrusen
fra gjenåpningen føles den enda mer
nedverdigende.
Petit
Tema
tekst Saga Eline Jonsson Hoff

Her om dagen røk dolokket i kollektivet mitt. I det
samme kollektivet har jeg ikke fått kontrakt fra utleier ennå. Jeg er en papirløs Blindernstudent med
altfor mye pensum og altfor mye på hjertet. En anmeldelse av høstens livsgnist blir derfor en klagesang til mørkere tider.
De tre siste eksamensperiodene har utspilt seg på
tolv kvadratmeter som svetteutløsende feberdrømmer. Til sammenligning burde den kommende være
bedre, gitt åpne universiteter.
Denne høsten skal vi se tilbake på og minnes at vi
var studenter under covid, òg under gjenåpningen.
Tilbake til øltønnene, våte kvelder på byen hvor påståelige fyrer avbryter en etterlengtet samtale med
venninnen din fordi han føler et instinktivt behov
for å forklare hvor bra Dostojevskij faktisk er. Ah!
Men det har vært sårt savnet, og mye skal tas
igjen fra årene foruts tapte sosiale liv. Kulturarran-

gører kriger om ditt attention-span raskere enn algoritmemaskinen tik-tok, og mens du i full iver og
én for mye innabords knekker nøtter en tirsdag på
quizkveld, planlegger du allerede fredagens vors.
Denne høstens sårt trengte sosiale dimensjon viker likevel straks for et slag i trynet hardere enn fylleangsten: Om to uker har du eksamen. Det sosiale
underskuddet gjorde deg dårlig stilt i fjor. Jaget etter
å fylle opp den tomme kvota gjør deg dårlig stilt i år.
Høsten har for lengst meldt sin ankomst med innekos og loppemarked, og det har Inspera også.
Heller enn pumpkin spiced latte går det derimot
i SiO-kaffe med lakserende effekt. Høstbøker i hyllene på Deichmann, møysommelig utvalgt av ferdig
utdannede, må vike for pensumbøkene, så du en
dag kan kalle deg utdannet selv. Alt skal markeres
med grelle, gule tusjer fra Akademika – jeg kunne
heller tisset på dem.
Den lille luken av sesongens palett av vakre høstblader som skulle pryde feeden din, blafret forbi i
det 37-bussen dundra langs parken på St. Hanshaugen. Nå ligger de på bakken og gir oss smakebiten
på hvor flaut vi igjen skal tryne på glattisen på nyåret. Eventuelt inn i eksamenslokalet.
Neste år skal jeg fargekode samtlige notater og
kjøpe nye, motiverende penner. Jeg skal stille forberedt til seminar og gå på pilates etter lesesalen.
Øl drikker jeg bare på fredager, og Tinder sletter jeg
nå.
Hver eksamensperiode har sin erkjennelsesprosess. Denne høsten kan vi i det minste ta en bit av
det samme, sure eplet.
anmeldelser@universitas.no

Ellisiv Sunde Myrva, anmelderredaktør

! BangBang Watergun! – White Gold

Ja, det er helt forbanna gyllent. Ukens mateste tune.

Linni – PRINGLES.2003.BRRip.XViD.MP3-XVID

Minner meg litt om sånn beat jeg lagde på keyboard som
liten, men kvalitet. Du kan bli på denne tingen Linni.

Maria Petra – You don’t like me

Er dette et tilsvar til «Why don’t you like me»?

Sofia Loise – love me for life
Vibb, vibbe, vibbete

Kulturkalender uke 46, 47 & 48
20/11

Film fra Sør 2021:
Kvinner i Talibans rike –
hva skjer nå?

30/11

Stein Torleif Bjella. Om
fiske, fjell og fåmælte fyrer

«Selv en statue kan skamme seg når
den er vitne til all denne volden og
ondskapen som skjer disse uskyldige
menneskene, og derfor kan den
kollapse av skam.» Regissør Hanah
Makhmalbafs film har fått fornyet
aktualitet som et tidløst vitnesbyrd
om unge jenter og kvinners situasjon
under Taliban.

Romanaktuell musiker og rimsmed,
og tause menns talsmann. Hva
har bygdemannen fra Ål på hjertet
denne gangen? Bjella med gitar tar
turen til biblioteket.
Hvor: Deichman Bjørvika
Når: 30. november, kl. 19:00

Hvor: Cinemateket
Når: 20. november, kl. 15:00

28/11
20/11

VIKINGDEATHTRAP.EXE
/ BLÅ
Sist gang dette kollektivet var på Blå,
stakk de en kniv i Natt&Dags (rip)
Smil & Gift-maske. På tide med litt
moshpit på Moldeviset.
Hvor: Blå
Når: 20. november, kl. 20:00

Adventsfeiring og
julegrantenning i
Ekebergparken!
Ekebergparken inviterer alle og
enhver til en storslått adventsfeiring
og julegrantenning i Ekebergparken,
første søndag i advent.
Hvor: Ekerbergparken
Når: 28. november, kl. 12:00

Ukas anbefaling

Sindre Deschington, fotosjef i Universitas

hele forbanna Spotify
Slaget ved Lucia
Artist: Ingrid Bjørnov, KORK

kappe. Mot en nattehimmel av selvklebende stjerner, etterfulgt av fjorten fly forbanna terner.»
Ellisiv Sunde Myrva
anmeldelser@universitas.no

Det er jo humor, det er jo det. Min aller beste venn
i verden fikk være Lucia i førsteklasse. Det var det
eneste året på barneskolen der du kunne bli valgt
til Lucia. Alle andre måtte simpelthen luske bak
med lussekatter i kurven og elektroniske stearinlys i hendene. Jeg kommer aldri til å glemme det,
mest fordi det vekket en usmakelig form for sjalusi
i meg. Den typen som fikk meg til å ville dra henne
litt i håret og kanskje spytte lett i skoene hennes.
Det er åpenbart bak meg nå, men denne låten
lot det hele velte over meg igjen. Ingrid Bjørnov
står i bresjen for lyrisk og musikalsk historiefortelling – det føles levende og ikke minst imponerende. Hvordan Lucia fra ‘74 står så ferskt i minne
for Bjørnov er nesten helt forunderlig – men jeg
glemmer aldri den skjebnesvangre desemberdagen
i 2005. Nostalgisk og humrende, hurra!
Favorittlinje fra låta: «Visse ting er pene pikers
privilegium, og ingen mann med strikkevest skal
ta vekk små prinsessers årets kanskje største fest.
// Og slik ble jeg Santa Lucia, med plastkrans og

Slang(e) i paradis
Hvem: Fæmmen Hva: Språkundervisning Hvorfor: Kunnskap

«Wow den jakka der var skikkelig.... skikkelig bængshot!» sier moren din og ler lurt.
Du himler med øynene. Det å bruke slang
vil aldri foreldre forstå seg på, og det er
kleint uansett om man er 12 eller 22. Men
kanskje vi burde åpne oss for å være deres
rosettastein til street cred og kulturell kapital? Aktiv undervisning kan man lett drive
med nå som man endelig kan treffe utvidet
familie, og vi begynner å nærme oss de begredelige familietreffene som preger julen.
Tord Magnus Dyrkorn, journalist i Universitas

Bare å oppfordre til bruk av slang – selv
om det kanskje ikke alltid er korrekt bruk.
Smil og nikk bekreftende selv om onkel
sin reaksjon på juleribba er «slaaaaayy!!»,
eller bestefar sin dressjakke er selutnevnt
«lættis». Ha tålmodighet, husk at dette er
generasjonen som mente «kult» var slang
og kult – tenk så mye de har gått glipp av
siden det. Skal du la mormor gå i graven
uten å vite hva en «girlboss» er?

Ukas advarsel

’Tis the season

Hvem: De trangsynte Hva: Gnåling Hvorfor: Livsglede for øvrigheten

Hei hå, den kollektive fråtsefesten vi årlig
gjennomfører i Jesu Kristi navn nærmer
seg med stormskritt. Innboksen fylles med
julebordsinvitasjoner, gatene fylles med
lys og pynt, butikkene fylles med pepperkaker og julebrusvarianter i hopetall.
«Greit nok» tenker noen, «hurra!» tenker
andre. Men for enkelte kommer øvrighetens premature julestemning rett og slett
som julekvelden på kjerringa – overraskende, med dyp ergrelse og med en trang

til gnåling. Føler du deg truffet, spør deg
selv følgende: Hvem er du til å frata oss andre en av våre få kilder til livsglede nå når
nettene blir lange og kulda setter inn? Greit
nok, det er noget hodepinefremkallende
å høre Mariah Carey på hver kafé i byen,
men – bevare meg vel. Det er religionsfrihet i dette landet! Julefeiring i november er
ikke obligatorisk, så slutt med gnålingen.

Ad notam

Universitas oppsummerer uka

Vi spør

av Möllers Vegetar

BIs svarte marked
I ukens avis kan vi lese hva
Blindern-studentene sløser Lånekassen-midlene på
mellom lesing og kverulering. Men hva skjer når
du bytter ut Lånekassen
med fæffæ? Hva kjøper BIfolket? Vi reiser fra Øvre
Blindern til Nydalen. Når
Norges fremtidige finanselite ikke brenner av noen
laken på sin lokale Starbucks, svir de av noen flus
i sin «Food Court». Ad Notam har fått innsikt i bestselgerne. På topp 50-listen
finner vi blant annet Jarlsberg-ost, snus og salatbar
til 57kr per hekto. Men her
går det også mye av Moët
og Moncler-jakker. Food
Courten – kantina, da – har

nemlig ikke kun spiselige
produkter på menyen. På
en ragende andreplass finner vi Tesla, kun slått av
Louis Vuitton-vesker. For
en sak!, tenker journalisten
og går fornøyd mot døren.
Han blir imidlertid stoppet av en ansatt som visker
til ham: – Listen er falsk,
sier hun før hun slipper et
dokument ned i journalistens totebag. Trygt hjemme
på Ad notam-kontoret på
Øvre Blindern, blar han
gjennom dokumentet. Den
ekte pallen er klar: på tredjeplass er kokain, innsidedokumenter er nest mest
populært. Og på toppen?
Luksusprostituerte.

Ukas studentvin
Syden-effekten: Gladiatoren

som
i dag skal kjempe for vår øredøvende jubel er en hvit sangria, altså
hvitvin blandet med jus, ved navn
Casal Garcia. Vi synes den lukter
fersken og sitrus, med et hint av
hylleblomst. Den smaker søtt,
men forblir frisk nok til at du
unngår sødmekvalmen, et Emil Domino, vikarierende
begrep jeg som vikarier- vinanmelder i Universitas
ende vinanmelder nettopp
har funnet opp (jippi!). Vi
får smaksassosiasjoner til både Mozell og eplemost, samt noe fersken. Ettersmaken forsvinner
fort, med et ørlite hint av kunstighet liggende.
Men i likhet med flaskens fulle navn synes vi
smaken rimer godt, ihvertfall til sin rimelige pris.
Som velkomstdrink er denne sannsynligvis snadder, enten du er på hjemmefest hos Bianca eller i
hotellobbyen på granka. Dessverre finnes den kun
på ti av Norges 337 vinmonopol. Men om du ser
etter en snill inngang til vinverden, eventuelt en
ferdiglaget velkomstdrink, kan denne være verdt
å snuse frem. Gladiatoren består, og mens du leser dette reiser du deg og jubler øredøvende, akkurat slik de gjorde i Roma for flere tusen år siden.
Vinvurderingen skjer i samråd med redaksjonen i Universitas.

Casal Garcia White Sangria

Pris: 99,90 kroner
Land: Portugal
Alkohol: 8 prosent

Interseksjonelle utfordringer
Denne uken fikk vi høre at en jusstudent klaget inn barer for aldersgrenser,
og vant. Til Universitas sier daglig leder for Oslo Botaniske Stian Vaagland at å
miste retten til aldersdiskriminering kan «føre til andre, mer alvorlige former for
diskriminering; utseende, opphav, seksualitet og trynefaktor». Hmm. Hvordan
fungerer dette i praksis? Hva skjer når to mennesker skårer likt på utseende
og trynefaktor? Diskriminerer man da på seksualitet eller etnisk opphav? Jeg
ringer U1 for å finne ut hva deres diskrimineringsprosedyrer er.
[Ring…]
– Hei, det er Henrik.
– Hei, det er Børre Brun. U1?
– Ja.
– Nice. Jeg bare lurte, hva er deres
aldersgrenser?
– Vi har ikke aldersgrense for å
bli med, men i baren er det 18.
– Men utenom alder, hva setter
dere da høyest, a) utseende, b) trynefaktor, c) seksualitet, eller d) etnisk opphav?
– Nå skjønner jeg ikke helt hva
du sikter til.
– La oss si det holder på å bli
fullt, og man MÅ diskriminere, det
kan være hvor godt kledd noen er,
hvorvidt de er fra Somalia, hva enn
det måtte være.
– Vi er en forening for alle. Men

hva dette skal brukes til?
– Jeg bare stiller noen spørsmål,
egentlig.
– Åja!
– Hva er viktigst av utseende og
trynefaktor?
– Det har ingenting å si hos oss!
– Okei. Hva er viktigst av trynefaktor og etnisk opphav?
– Jeg skjønner ikke hva du sikter
til, men vi diskriminerer ikke, har
du opplevd det?
– La oss si det er én plass igjen,
og to folk som akkurat har kommet.
De er like godt kledd, de virker akkurat like hyggelige, begge er hetero,
men én er fra Somalia, og den andre
fra Eritrea, og du kan ikke slippe inn
begge to?
– Det er ikke en situasjon som

KVISS-CORBIN
2. Friedrich Nietzsche distanserte seg fra
en kjent komponist på grunn av dennes involvering i den antisemittiske
Völkisch-bevegelsen, og gjorde dette
klart i en bok dedikert til temaet i 1888.
Hvilken komponist er det snakk om?
3. I hvilken ishockey-klubb er det Mats
Zuccarello Aasen har tilbragt lengst
tid?
4. Hva heter skuespilleren blant annet
kjent fra TV-serien Walker, Texas Ranger?
5. Nevn ett år mellom Texas’ uavhengighet
fra Mexico og delstatens innlemmelse i
De forente stater.
6. Hva er et proforma ekteskap?
7. Hva heter kirkesamfunnet som også blir
kalt for mormoner?

8. Ranger etter utgivelsesdato fra eldst til
yngst: The Last Temptation of Christ,
The Passion of the Christ og Life of
Brian.
9. Jesus Christ Superstar er en rockeopera
som debuterte på West End i London i
1972, men hvem skrev den?
10. Hvilke fem land, i tillegg til arrangørlandet, er automatisk kvalifisert til Eurovision Song Contest?
11. Hvem vant det første Melodi Grand
Prix?
12. Hvem vant nylig Formel 1-løpet São
Paulos Grand Prix 2021?
13. Hvordan lyder Pytagoras læresetning?
14. Hvilken myntenhet, ved siden av cubansk peso, var et gyldig betalingsmiddel på Cuba inntil 2004?
15. Hva heter Norges nasjonalbergart?
16. Hva heter de tre gjenlevende medlem-

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

mene i Rolling Stones?

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

17. Både Queen og Led Zeppelin har også
kun tre gjenlevende medlemmer (selv
om John Deacon har forlatt Queen).
Men hvilket av bandene er eldst hvis
man legger sammen alderen på de
gjenlevende?
18. Etiopia blir republikk, Røde Khmer erobrer Kambodsjas hovedstad Phnom
Penh, Bruce Springsteens Born to Run
utgis, fagforeningsleder Jimmy Hoffa
forsvinner, Steinar Sagen blir født og
spansk diktator Francisco Franco dør.
Hvilket år er det snakk om?
19. Fotballtrener Dean Smith fikk nylig
sparken fra Aston Villa, men ble kort
tid etter ansatt av en annen klubb.
Hvilken?
20. Hvilken norsk fotballspiller scoret for
første gang på 707 dager her om dagen?

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

av Gabriel Corbin-Arntzen,
journalist i Universitas

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

1. Simon Nitsche. 2. Richard Wagner.
3. New York Rangers.
4. Chuck Norris. 5. 1836-1845.
6. Et ekteskap inngått kun for å oppnå lovmessige fordeler. 7. De siste dagers hellige. 8. Life of
Brian (1979), Last Temptation of Christ (1988) og The Passion of the Christ (2004) 9. Andrew Lloyd
Webber.
10. Italia, Frankrike, Spania, Storbritannia og Tyskland.
11. Nora Brockstedt.
12. Lewis Hamilton. 13. a2 + b2 = c2. 14. Amerikanske dollar. 15. Larvikitt.
16. Mich Jagger,
Keith Richards og Ron Wood.
17. Jimmy Page, Robert Plant og John Paul Jones fra Led Zeppelin er
til sammen 225 år (og Queenmedlemmene
kun
216 år). 18. 1975. 19. Norwich. 20.
Ada Hegerberg.

1. Hvem vant årets sesong av Skal vi danse?

dukker opp hos oss, da...
– …slipper du ikke inn noen av
dem?
– Nei, vi har alltid plass, for nye
medlemmer [...]
– Men hvis det er to folk i køa,
og du bare kan slippe inn én, hvorfor
tar du bare ikke den som er først i
køa?
– Jo, det var det jeg prøvde å si,
men du sa hvis de kom samtidig.
Men det er uvanlig at vi kommer
i en sånn situasjon. Men det med
seksualitet og etnisitet, det bryr vi
oss ikke om.
– Vil du vurdere din stilling?
– Eh, hva tenker du på nå?
– Vil du vurdere din stilling?
– I hvilken forbindelse?
– Vi snallast!

Rebus

av Rebus for tog
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HINT: Overvåke fjell. Send løsning universitasdesk@gmail.com
FORRIGE LØSNING: «Bye bye Bertheussen» Det klarte SAIK, BAB, Tubeostene, Sara og Kamilla, {Insert funny name here}, Magnus Nyhus og Vegard Kullerud .
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