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Demo, min
studentdemo

I

denne utgaven av Universitas kan du lese om studenter som onsdag kveld tok til gatene og rettet en
kritisk pekefinger til regjeringens studentpolitikk.
Over 100 studenter (ifølge Universitas sin uformelle
opptelling) samlet seg til demonstrasjon foran Stortinget.
Studenter i Trondheim, Ås, Bodø, Levanger, Stavanger og Volda demonstrerer samme kveld. De
kjemper mot skolepenger for utenlandske studenter
og for økt studiestøtte.
Men hva sier dette om studentbevegelsens skjebne?
Skimter vi lysere tider for studentopprøret?
«Right here tonight / this could be the start of
something new» synger enten Vanessa Hudgens eller
Zac Efron i filmen High School Musical. Akkurat som
på filmlerretet kan den nyvunnede demonstrasjonsviljen være starten på en ny retning i studentbevegelsen. Det er i hvert fall håpet, men håpet har også en
liten bismak.
For er egentlig denne studentdemonstrasjonen et
tegn på et skifte i studentbevegelsen?
Ikke nødvendigvis.
Selv om kveldens demonstrasjoner landet over
samlet flere hundre mennesker spredt utover landet,
mangler fortsatt det storslåtte studentopprøret.
Bare i Oslo er det 26.100 studenter. Likevel var det
kun en brøkdel av studentmassen som møtte opp
utenfor Stortinget og markerte motstand mot innføring av skolepenger for studenter utenfor EU/EØS.
Hvor er de onsdag kveld?
Mest sannsynlig nedgravd i en pensumbok, eller på
jobb. Dagens studentliv er ikke lagt opp til at vi har
tid og mulighet til å demonstrere for våre egne rettigheter. Dette er en trist utvikling som vi ikke bare ser i
studentbevegelsen.
Hvorfor er dette så viktig?
At vi gradvis mister vår reelle muligheter til å delta
i demokratiet, svekker demokratiet i sin helhet. Det
skal man ikke kødde med.
Det er verdt og spørre seg om studentbevegelsen
hadde vært annerledes om undervisningen hadde
vært mer fri? Om vi hadde hatt nok studiestøtte til å
slippe og bruke så mye tid på jobb?
Sånn stoda er nå, blir det blir bortkastet å snakke
om studentengasjement, når rammene for engasjement og demokrati er så dårlige og urealistiske.

Notert:

Vi noterer oss at regjeringen gir studenter usle tre
femhundrelapper til å dekke strømmen dette halvåret.
Redder strømregningene det si.

Det nye utdanningsbudsjettet
sender et tydelig signal: norsk utdanning skal være for nordmenn.

Utdanningsnasjonalisme
Skolepenger
Harald Nordbø, anmelderredaktør i Universitas

I

nternasjonalisert utdanning er et gode for

samfunnet. For å sitere utdanningsminister
Ola Borten Moe selv, fra et skriftlig spørsmål
på Stortinget for bare ett år siden: «De store
globale og nasjonale samfunnsutfordringene kan
kun løses gjennom et mangfold av perspektiver og
internasjonalt samarbeid.»
Jeg er helt enig. Verden er i
krise(r), og vi trenger et bredt
spekter av kulturkunnskaper
og internasjonale nettverk
for å løse dem. Dessverre
legger det nye budsjettet opp til å svekke dette
mangfoldet, ikke øke det.
Da jeg selv gikk de siste

britannia koster altså 1.17 millioner kroner i snitt
i bare skolepenger, og en toårig master på toppen
vil øke summen til nesten to millioner. På toppen
av dette kommer det vanlige basislånet fra Lånekassen, rundt 630-000 for fem år (til livsopphold).
Samlet sett vil jeg altså sitte 2.5 millioner kroner i
gjeld etter en av disse fantastiske og anerkjente gradene.
Utdanningspolitikken i Norge har lenge vært at
man vil at den ambisiøse nittenåringen skal ta det
valget, hente den kompetansen og erfaringen, og
komme hjem med det. Nå legger regjeringen opp
til det motsatte. Under dagens
politikk ville jeg fått redusert
den gjeldsbyrden med en viss
andel, litt avhengig av hvor
høye skolepengene er. Nå skal
dette kuttes, slik at utenlandsk
utdanning i praksis vil behandles økonomisk likt som norsk
utdanning. Med andre ord: vi
gjør det vanskeligere for norske studenter å søke utenlands
uten annen finansiering enn
studielån.
Dette kommer i samme budsjett som skolepenger skal innføres for internasjonale studenter.
Vi vil altså ligne mer, sett med globale øyne, på
de britiske universitetene som fikk meg til å steile
som nittenåring, samtidig som vi gjør det enda litt
vanskeligere for de som velger utdanning i dag å
dra utenlands. Dette er utdanningspolitikk for økte
forskjeller, fra en regjering som (i teorien, i hvert
fall) utgår fra venstresiden.

Er dette regjeringens nye slagord
i utdanningspolitikken – «nå er
det rike amerikaneres tur»?

månedene av videregående
og var klar for studievalg,
tenkte jeg å studere ved et av de store, tradisjonsrike universitetene i Storbritannia. Lærerne
mine oppfordret meg til å søke, og fortalte meg at
jobbsøkere med en grad fra utlandet er generelt
etterspurt i Norge, så dette ville øke sjansene mine
for en solid jobb i framtida. Alt lå til rette. Men så
fikk jeg vite prisen.
Årlige skolepenger i Storbritannia er på rundt
390.000 norske kroner. En treårig bachelor i Stor-

Arkivaren
Kan vitser gå ut på dato?
Jeg vekker den gamle SMS-vitsen til live: «–
Hva sier en 50 kg tung dompap? – ? – PIIIP».
Nokia-telefonens sakte død har muligens gjort
den litt mindre relevant 20 år senere? Frykt
ikke, noen vitser varer også evig: «– Sherlock
Holmes og hans assistent dr. Watson er på tur i
den skotske fjellheimen. Utpå natten ligger de
og ser opp på stjernehimmelen. ´Hva tenker du
på?´, spør Holmes. ´Jeg tenker på hvor mange
stjerner det er der ute. Hvor store avstander det
er, og hvor ubetydelig livet mitt blir i forhold.
Hva tenker du på?´, sier Watson. ´På at noen
har stjålet teltet vårt´». Jeg slutter meg til
dommen fra 2002: Elementært, kjære leser.
Universitas 15.05.2002

Syvsoverens dilemma
Universitas er en avis for og
av studenter. Universitas er
et nyhets- og debattorgan for
lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden SiO. Universitas
skal drive kritisk og uavhengig
journalistikk og være partipolitisk
nøytral. Universitas arbeider etter
Vær varsom-plakatens regler
for god presseskikk. Den som
mener seg rammet av urettmessig
omtale, oppfordres til å kontakte
redaksjonen.

Daglig leder: 
j.v.trovag@universitas.no

Jone Trovåg
91 57 39 67

Annonseansvarlig: 
geir.dorp@universitas.no

Geir Dorp
22 85 32 69

Besøksadresse: 
Post: 
Epost: 
Nettside: 

Moltke Moes vei 33

Boks 89 Blindern, 0314 Oslo
universitas@universitas.no
www.universitas.no

I 1998 hadde filosofene filosofert i hele 2500
år; Noen svar må de kunne gi oss (eller André)
svaret på: «Må jeg stå opp tidlig?». Kant: «Tenk
hvis alle skulle sovet lenge. Hvilket kaos!» Ikke
fornøyd? Vend deg heller til Aristoteles: «Jeg sier
deg, min venn, at vanen er en lang øvelse og at
den blir til slutt naturlig for mennesker». Heller
ikke svaret du håpet på? Nietzsche: «Plikten er
de underlegenes konstruksjon for å tilsløre…..».
Nei vet du hva, spør deg selv! Sov ut.
Universitas17.03.1998
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ILLUSTRASJON: ØIVIND HOVLAND

I et innlegg hvor Borten Moe forsvarer tiltaket, skriver han

at skolepenger «vil gi oss mer motiverte internasjonale
studenter, og derigjennom øke kvaliteten». Her ligger
en stygg antakelse om at internasjonale studenter med
høy betalingsevne er mer motiverte enn andre studenter.
Hvorfor skal de rikeste utlendingene være de beste? Og
hva skiller egentlig denne tankegangen fra en som sier at
en norsk student med høy betalingsevne er mer motivert
enn en annen?
I et land som USA, et av landene hvor studentene nå vil
begynne å betale skolepenger for utdanning i Norge, er det
vanlig at foreldre betaler for utdanningen til barna sine. Det
har ført til at kun de rikeste har tilgang på de beste univerHistoriske
skråblikk
av av
Historiske
skråblikk
Teresa
«teresearcher»
Åsne
«Årvåken»
Hansteen

sitetene. Hvis det er noen studenter regjeringen prioriterer
med dette tiltaket, er det denne gruppa: de utenlandske
studentene som får finansiering hjemmefra. Er det dette
som er kvalitetsheving? Er dette regjeringens nye slagord i
utdanningspolitikken – «nå er det rike amerikaneres tur»?
Argumentasjonen til Borten Moe er at gratis studier i
Norge er en slags lokkemat for utenlandske studenter, og
at gratisprinsippet gir feil motivasjon. I en kronikk fra 2017
skriver han at uten skolepenger «...kommer ikke folk hit
fordi de vil lære noe om Norge, fordi kvaliteten ved lærestedene våre er gode, fordi vi som samfunn har noe å tilføre.
De kommer hit fordi det er gratis.» Til det finnes det jo et
veldig enkelt svar: Supert! Alt Norge har å by på som kultur

Øyeblikket

og som utdanningsland blir i så fall en positiv overraskelse
for dem, og de vil slippe å tynges ned med en svær gjeldsbyrde for å oppdage det. Win-win, med andre ord.
Samlet sett har dette en åpenbar konsekvens: det kommer til å komme færre internasjonale studenter til Norge,
og færre norske studenter vil studere i utlandet. De som
vil gjøre det, vil være de som har finansiering hjemmefra.
Dermed blir Norge, med Borten Moes egne ord, dårligere
rustet til å møte de store globale og nasjonale samfunnsutfordringene. De som skal løse disse utfordringene er jo
de «mest motiverte» studentene. Eller de som har råd til at
pappa betaler, som det heter.
debatt@universitas.no

av Sander Solberg Øren
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980 81 334

NYHET
NMBU må kutte

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU) har det stramt om dagen. Torsdag skal
styret behandle strategisk plan og langtidsbudsjett
for 2023. Energiutgiftene står på dagsordenen, og
rektor Curt Rice ønsker å lage en usikkerhetsavsetning knyttet til saken. Det melder nettstedet Khrono onsdag. I statsbudsjettforslaget som foreligger
fra regjeringen foreslås det å fjerne øremerkningen
av penger til stipendiat- og postdoktorstillinger. Nå
kan det se ut som pengene kan brukes til å dekke inn andre pengeposter. Rice ser seg nå nødt til
droppe ansettelser fremfor å vurdere nedbemanning. SEJH

Dicktator!

FOTO: BRUNCH

– I Norge har vi frihet til å si hva vi vil, kle oss som
vi vil og ligge med hvem vi vil. Sånn er det ikke for
studenter i mange deler av verden der fremveksten
av autoritære regimer utgjør en stadig større trussel, sier leder i bistandsorganisasjonen SAIH Hector Ulloa til NTB. Javisst kan en føle seg liten og
maktesløs i en kaotisk verden preget av krig. SAIH
gjør sin vri, og deler nå ut gratis kondomer med
bilde av Putin og andre maktkåte diktatorer på. I
ukene fremover skal de ha arrangementer om demokrati internasjonalt «fra ulike vinkler». Javisst
beskytter kondomene mot andre vondter. Om akten frister like mye når du ser Xi Jinping i hvitøyet
der du står naken og skjør, vet vi lite om. Sex selger,
det har de i alle fall skjønt, men kan man ligge seg
til en fredelig verden? SEJH

Kondom for hele
verdens helse
Siden begynnelsen av høstsemesteret har antall
gonorétilfeller økt i Bergen by blant unge, heteroseksuelle voksne mellom 20-30 år. Det skriver
studentavisen Studvest. Ifølge Bergen kommunes nettsider er det meldt om tilfeller helt ned i
15-årsalderen. Gonoré er en seksuelt overførbar
kjønnsykdom som smitter mellom slimhinner,
og kan også smitte gjennom sexleketøy og fingre.
Studvest egne sexpanel «smask og dask» aka Magnus Hofbauer og Marie Børmer opplyser imidlertid kåte og slurvete bergensstudenter: Test deg
og bruk kondom eller slikkelapp, så forhindrer
vi spredning av gonoré – og du slipper å bruke
antibiotika. Bruk kondom, ikke bare for din egen
helse, men også hele verdens helse! SEJH

Utdanning for alle: Om lag hundre studenter møtte opp foran stortinget onsdag kveld for å ta avstand fra regjeringens forslag om å innføre 			

Onsdag kveld demonstrerte studenter
over hele landet mot regjeringens forslag
om å innføre skolepenger for
internasjonale studenter.
Demonstrasjon
tekst Saga Eline Jonsson Hoff og Freyja Eikrem Ims
foto Hanne Jones Solfjeld

– De som ikke hopper nå støtter skolepenger.
Det roper Julia Giæver, leder av Oslo Sosialistiske Studenter, til de oppmøtte foran Stortinget. Alle hopper, alle
jubler.
Onsdag kveld har rundt hundre studenter, organisasjoner og engasjerte møtt opp foran Stortinget til demonstrasjon. Beskjeden er tydelig: de mener regjeringen skuffer i
forslaget til statsbudsjettet. De mener det er et «studentfiendtlig statsbudsjett», slik arrangementsteksten lyder.
De oppmøtte er til stede for å vise at de ikke støtter
regjeringens forslag til statsbudsjett. Arbeiderpartiet og
Senterpartiet foreslår at studenter fra områdene utenfor
EU/EØS nå må betale skolepenger. I Hurdalsplattformen,
regjeringsplattformen som ble lagt frem i fjor, skrev de at
utdanning fremdeles ville være gratis, for både norske og
utenlandske studenter. Nå skroter de egen politikk og foreslår å gå vekk fra dette.
– Det er tydelig et tema som engasjerer veldig, sier leder
i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Oline Sæther,
og viser til at studentene i Trondheim, Ås, Universitetet i
Nord i Bodø, Levanger, Stavanger, og Volda demonstrerer
samme kveld. Studenter i hele Norge demonstrerer altså
mot regjeringens forslag onsdag kveld.

Det er Studentparlamentet ved UiO, Oslomet, Velferdstinget og Oslo Sosialistiske Studenter som står bak demonstrasjonen. En rekke organisasjoner er oppført som støttespillere.
Mener det er forskjellsbehandling
– Jeg tenker det vil være skikkelig trist fordi man mister så
mye mangfold, og en masse kunnskap vil gå i glemmeboka,
sier Majken Hove Jensen (29).
Hun kommer fra Danmark, og studerer kunst og håndverk på Kunsthøgskolen i Oslo (Khio). Onsdag kveld møter
hun opp foran Stortinget sammen med medstudent på Khio
Hannah Stockem (26) for å støtte kravene fra studentbevegelsen.
– Jeg synes det viktig at alle får lov til å komme hit uten at
det skal komme an på hvor mye penger du har, sier Jensen.
Studenter fra EU- og EØS-land må ikke betale skolepenger hvis forslaget vedtas. Likevel synes hun det er urettferdig. Stockem stemmer i:
– Det blir en forskjellsbehandling. Noen må betale, og
noen må ikke betale.
Bélen Santillán (44) studerer også på KHiO. Om det foreliggende forslaget hadde vært innført, måtte hun ha betalt
for å studere i Norge:
– Jeg kommer fra det globale sør. For meg er det overraskende at de kutter fra et bestemt område i verden, som er
det globale sør, sier hun når Universitas møter henne på demonstrasjonen. Hun omtaler forslaget som «falsk sparing»:
– Vi betaler skatt og alt, men vi må vise at vi ikke skal utnytte velferdssystemet. Hvis vi får en jobb, så må vi jo skatte.
Santillán kom til Norge fordi det var trygt og fordi hun
ville studere.
– Ikke noe mer, ikke for å ta noe fra noen. På mitt studie
er de fleste internasjonale studenter, og jeg tror vi bringer
med mye, vi er generøse med hva vi vet og hva vi har opplevd.

| NYHET |

torsdag 27.oktober 2022

mobiliserer

			

Studenter får
strømstøtte
Etter forhandlinger med SV gir regjeringen studenter 1500 kroner i strømstøtte.
Strøm
tekst Saga Eline Jonsson Hoff
foto Matilde Solsvik

skolepenger for studenter fra områder utenfor EU og EØS.

– Setter prislapp på studiet
Norge nå velger å si tydelig fra. Dette er en sak stuUniversitas utsendte rapporterer om god stem- denter fra hele Norge er opptatt av.
I september uttalte imidlertid nestleder i NSO
ning og et lydhørt publikum. Det deles ut skilt til
demonstrantene: «free education», «øk studiestøt- Simen Oftedahl til Universitas at «Vi sitter ikke her
på NSO-kontoret og planlegger et studentopprør».
ta nå!» og «no to an elitist education».
– Forslag om å innføre skolepenger har enga- Godal Dam stiller seg fremdeles bak den uttalelsen.
– Det er jo en stor forskjell på å planlegge noe
sjert veldig. Det rokker ved prinsippet om gratis
utdanning. Nå er ikke tida for å sette en prislapp og reagere på noe. Aksjoner fungerer best når man
reagerer umiddelbart.
på utdanninga i Norge,
Derfor sitter vi ikke på
sier Sæther, og beskrikontoret og planlegger
ver forslaget usolidaaksjoner.
risk.
– Det må komme
Oslo-demonstrasjonedenfra og opp. Stunen demonstrerer også
denter fra hele landet
for at studiestøtta festes
tar selv initiativ til det.
til grunnbeløpet i folVi stiller oss bak dem
ketrygden. Da ville den
og hjelper til med det,
blitt justert automatisk
sier hun.
etter prisveksten i sam– Tror dere politikerfunnet.
Regjeringen
ne vil lytte til budskapet?
foreslo derimot ingen
Bélen Santillán (44), KHiO-student
– Jeg tror at dette er
festet økning i forslag
én ting av veldig mange
til statsbudsjett. I dag
ting vi gjør. Summen av
blir studiestøtta prisde tingene håper og tror jeg at vil gjøre en forskjell
justert i Stortinget.
På parolene står alt fra «øk studiestøtta nå» til og at de stopper forslaget om å innføre skolepenger
for internasjonale studenter.
«stopp skolepenger».
– Det er viktig at det kommer nedenfra. Vi
Studenter har med ujevne mellomrom demonstrert mot politikken på feltet. Sæther viser til som studentmasse mobiliserer veldig mye bedre
2014, 2018 og 2021.
sammen, sammenlignet med seks stykker på kontor.
			 universitas@universitas.no
– Mobiliserer best sammen
Engasjementet gleder også leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) Maika Marie Godal Dam:
– Det er utrolig fint å se at studenter over hele
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Regjeringspartiene Senterpartiet
(Sp) og Arbeiderpartiet (Ap) er
kommet til enighet om en strømstøttepakke etter forhandlinger
med SV. Studenter får 1500 kroner i strømstøtte ut året.
– Vi er utrolig takknemlig for
at regjeringspartiene og SV nå har
valgt å gi en ekstra strømstøtte til
norske studenter og at det kommer som stipend. Vi vet det vil
føre til at mange går en varmere
vinter i møtet.
Det sier leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Maika Marie
Godal Dam til Universitas.
«Stortinget har styrket strømstøtteordningen slik at studenter over hele landet nå får 1500
kroner. I tillegg er studentene
også omfattet at av den generelle
strømordningen fra regjeringen»,
skriver utdanningspolitisk talsperson Elise Waagen i SV til VG
mandag.
I fjor vinter skrev Universitas om studenter som måtte låne
penger av foreldre for å betale
strømregningen. Studentlederne
presset hardt på en strømstøtte
direkte rettet mot studentene, og
våren 2022 fikk studenter tilbud
om 3000 kroner i strømstøtte. Da
forslaget først var oppe til diskusjon, ble det derimot foreslått som
et lån:

– At man stod så hardt på i forrige rundt at dette måtte komme
i form av et stipend har gjort at
vi har sluppet den diskusjonen i
denne runden.
– Grunnen til at vi ønsker dette i form av stipend er fordi mange vegrer seg for å ta opp ekstra
lån. Dersom alle som trenger det
skal bruke denne støtten, må det
komme i form av stipend.
Strømstøtten er halvert sammenlignet med den som kom tidligere i år og var på 3000 kroner.
Godal Dam skulle gjerne sett at
det var mer, men er denne omgang fornøyd.
– Vi vet at SV la 3000 kroner
på bordet. Vi skulle sett at de fikk
fullt gjennomslag i forhandlingene, men er fornøyde med det
som kom.
Partiene forhandlet frem totalt
429 millioner kroner. Godal Dam
og NSO er fornøyde med at 210
millioner går til studenter.
Strømstøtta gjelder for dette
halvåret. Om dagens energisituasjon fortsetter, håper hun studenter får en god slant neste år også.
– Dere har ikke jublet over regjeringens studentpolitikk hittil i
år. Gir dere nå litt honnør til regjeringen?
– Vi gir litt honnør. Men i
framtida mener vi at det er studiestøtta som må økes, ettersom
studentene ikke må være avhengige av ekstraordinære støtteordninger for å få endene til å møtes.
universitas@universitas.no

For meg er det
overraskende at de
kutter fra et bestemt
område i verden, som
er det globale sør

Maika Marie Godal Dam er leder i NSO, og skulle gjerne hatt mer i strømstøtte for
studentene, men er fornøyd med 1500 kroner.
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Nekter å betale

Står på sitt: Jusutdanning mener de leverer et godt utdanningstilbud, til tross for at «Nora» hevder hun ble lovet langt mer enn hun fikk: – Det er seigt hvis en skal
sitte og tro at man skal bygge kompetanse for arbeid og studier, men så betaler du heller 100.000 for noe du ikke får og heller ikke får brukt.

«Nora» mener fagskolen Jusutdanning aldri
skulle vært godkjent.
Nå skylder hun dem
95.000 kroner.
Jusutdanning
tekst Ane Grieg Riisnæs og Saga Eline
Jonsson Hoff
foto Ida Slåtto Neerbye

– Det er skremmende. Hvor mange skal gå gjennom dette før skolen blir stengt ned? spør «Nora».
Hun var inntil nylig nettstudent
ved fagskolen Jusutdanning AS på
linjen «Juskonsulent forvaltningsrett». Nora valgte derimot å slutte
fordi hun opplevde at studiet ikke
var slik hun ble lovet.
Universitas kjenner identiteten
til Nora. På grunn av en pågående
sak om betaling av skolepenger
ønsker hun å være anonym. Nå
mener fagskolen at hun må ut
med 95.000 kroner. Jusutdanning
AS er en privat fagskole som tilbyr ulike årsstudium innenfor juss
til 95.000 kroner i året (se faktaboks).

Det er ikke første gang Universitas skriver om Jusutdanning. I fjor avdekket Universitas
at praksisavtalene skolen hevdet
å ha med advokatfirmaer, ikke
var gyldige eller bindende. Hana
Mohammed (25) var en av studentene som reagerte kraftig på skolens opplegg. Hun følte seg lurt og
mente de lovet et bedre tilbud enn
hun fikk. Mohammed endte med
å bli saksøkt av skolen for ikke å
ha betalt skolepengene på 95.000
kroner.
De inngikk et konfidensielt forlik, bekrefter Mohammed.

Opptak av forelesninger skal ha
blitt fjernet fra nett etter to uker,
og lyden var forvrengt. De skal
også ha blitt avlyst flere ganger.
– Jeg stussa litt når jeg måtte
betale nesten 100.000 kroner, og
at avlyste forelesninger ikke en
gang blir dekket av annet tilbud,
sier Nora.

ding hvor han skriver at hun kan
ringe ham slik at de kan «finne en
løsning, hvis ikke sendes saken til
inkasso i morgen og du mister studieplassen». Universitas har sett
meldingsutvekslingen.
– Det muntlige teller jo, men
det skriftlige er et bevis. Det viser
at han ikke står for det han lover,

Hvor mange skal gå gjennom
dette før skolen blir stengt ned?
«Nora», tidligere studnt ved Jusutdanning

Utdanningen skurrer
Universitas har vært i kontakt
med flere studenter som nå reagerer. En av dem er Nora. Hun søkte
linjen «Juskonsulent forvaltningsrett» for å bygge videre på kompetanse innenfor juss. I tillegg er
studiet nettbasert, slik at hun
kunne jobbe parallelt. Ifølge Nora
forsikret daglig leder ved Jusutdanning Henrik Sander henne om
at utdanningen tilsvarer første året
av master i rettsvitenskap. Hun erfarte derimot raskt at mye av informasjonen ikke stemmer.
Se hva Sander svarer nederst i
saken.

Hun hevder at skolen hadde
lovet studentene praksisplasser,
både på nettsiden og i muntlige
samtaler med Sander før hun startet, men at hun senere ble fortalt at
hun måtte finne praksisplass selv.
– Det var da jeg startet å klage.
Jeg sendte en mail med spørsmål
om oppbygningen av studiet, men
fikk ikke svar.
Deretter skal Sander ha ringt
henne flere ganger. Hun svarte
ham at hun ønsket å ta det på epost eller melding for å ha samtalene skriftlig, men fikk ingen
respons. Hun får deretter en mel-

han virker redd for hva som kan
brukes skriftlig mot ham, sier
Nora.
Vil advare andre
Nora klaget, men skal ha fått beskjed om at ingen andre studenter
hadde vist misnøye. Hun var skuffet over studietilbudet og bestemte
seg for å slutte, men:
– Skolen mener nå at jeg skal
betale fordi jeg skrev under på
kontrakten i januar.
Nora nekter imidlertid å betale.
Hun understreker at kontrakten

går begge veier, og at hun på lik
linje med skolen skal kunne klage.
– Det er rart at han kan kreve
en signert studiekontrakt, men
at han ikke skal levere på det jeg
forventer. Jeg vil ha det de lover på
nettsiden, som praksis, godt tilrettelagte nettstudier og at det dekker
første året på rettsvitenskap.
– Jeg kjenner jeg er irritert på
meg selv. Jeg pleier alltid å være
flink til å dobbeltsjekke slike ting
før jeg starter, men han får det til å
virke supert og lover gull og grønne skoger. Når han får signaturen
min driter han egentlig i det. Da
kan han kreve penger.
Nå vil hun advare andre om
skolen.
– Det er seigt hvis en skal sitte
og tro at man skal bygge kompetanse for arbeid og studier, men så
betaler du heller 100.000 for noe
du ikke får og heller ikke får brukt.
Nora har klaget til skolen, men
føler seg ikke imøtekommet. Hun
sier hun senere har vært i kontakt
et advokatfirma og med organisasjon for norske fagskolestudenter,
og er blitt anbefalt å fortsette å klage til skolen. Nå føler hun derimot
at det står fast.
Forbrukerjurist Nora Wennerberg Gløersen i Forbrukerrådet
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Grubbegata 6
Oslo
dagsavisen@kundesenter.com
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Tlf: 22 99 80 50
50 % studentrabatt på Dagsavisen

50 % studentrabatt på Morgenbladet
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Kontakt oss:
abo@morgenbladet.no
23 36 05 00
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DJ Booking Norge AS
Hasleveien 28A
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Nekter å betale: – Hvor mange skal gå gjennom dette før skolen blir stengt ned? spør «Nora», tidligere student
ved Jusutdanning AS. Etter å ha klaget til skolen flere ganger, skylder hun dem nå 95.000 kroner.

Jusutdanning AS
+ Jusutdanning holder til i lokaler på
Scandic Holberg i Oslo sentrum.
+ Fagskole stiftet i 2018.
+ Tilbyr linjene advokatassistent,
juskonsulent Privatrett, juskonsulent
Forvaltningsrett, juskonsulent Forretningsjus, juskonsulent Strafferett.
+ Hver at utdanningene gir
60 studiepoeng.
+ Det er åpent opptak ved Jusutdanning. Det vil si at søkere med
bestått og fullført videregående
kan søke på studiet.
+ Det er rundt 100 studenter på fagskolen.

Kilde: Jusutdanning.no

bekrefter i en e-post til Universitas at en konflikt mellom student
og studiested er krevende og vanskelig. Hun uttaler seg på generelt
grunnlag om hvilke retter en student har ved klaging på et studie.
«Det er ofte snakk om høye
summer som skal betales for studieløpet. Forbrukerrådet oppfordrer
derfor studenter til å gjennomgå
kontrakten grundig før de skriver
under.»
Etter at en student har sendt en
klage, vil skolen få mulighet til å
rette opp det som er feil. Dersom
dette ikke skjer innen rimelig tid
vil du ha krav på et avslag i prisen,
opplyser Gløersen.
«I alvorlige tilfeller, der det for
eksempel viser seg at utdanningen
ikke fører til den graden eller kompetansen du er lovet, kan du kreve
å få slutte på studiet og få pengene
tilbake.»

Ingen planer om tilsyn
– Når skolen er godkjent av lånekassen så forventer jeg at skolen er
mer seriøs, fortviler Nora.
Utdanningen må være godkjent
av Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) for å tilby lån
og stipend fra Lånekassen. Det er
Nokut som godkjenner utdanninger ved høyskoler, universiteter og
fagskoler i Norge.
Frode Reitan er seniorrådgiver
i Nokut. Han sier til Universitas
at det som regel skal mye til før de
trekker tilbake godkjenninger av
utdanninger.
Det er heller ikke samme krav
om periodisk tilsyn på fagskole
som det er med høyere utdanning.
Derfor gjennomfører Nokut få tilsyn ved fagskoler.
Administrerende direktør Kristin Vinje i Nokut har ikke planer
om å gjøre tilsyn ved fagskolenJusutdanning med de første. I en
e-post til Universitas bekrefter hun
imidlertid at de har vært i kontakt
med skolen i etterkant av saker om
skolen i media.
«I denne konkrete saken følger
Nokut med på de signalene som
fremkommer i våre nettverk og
i pressen, og vi har merket oss at
enkelte har uttrykt uro rundt studietilbudene ved denne fagskolen»,
skriver Vinje.
For akkreditering av fakgskoler
knytter vilkårene seg blant annet
til utdanningens innhold og form,
fagmiljø og administrasjon og infrastruktur.
Hun understreker at de følger
nøye med på utviklingen i studietilbudene:
«Er det ting som indikerer at
kravene i lover og forskrifter ikke
er oppfylt, vil vi selvsagt følge opp
det», avslutter hun.
Jusutdanning svarer
Daglig leder i Jusutdanning AS
Henrik Sander er blitt fremlagt kritikken. Han hverken avviser eller
bekrefter påstandene til Nora om

at han skal ha lovet henne praksisplass og at utdanningen tilsvarer
første året på master i rettsvitenskap.
På spørsmål om det er vanlig
praksis med kontakt over telefon
og personlige meldinger til studenter svarer han følgende:
«Vi følger alltid opp alle studenter på alt det praktiske og økonomiske rundt starten av et studieår
for å finne gode løsninger. Dette
gjøres både skriftlig og muntlig via
telefon.»
Sander understreker at påmeldingen til studiene er bindende
fra studenten signerer og standard
angrefrist har utløpt. Angrefristen
utløper 14 dager etter at kontrakten
er skrevet under.
«Betales ikke studiekontingenten etter oppfølginger, vil Jusutdanning vurdere å sende et skriftlig varsel til studenten, og deretter
eventuelt vedtak om tap av studieplass. Underveis i denne situasjonen snakker vi med studenten for å
legge til rette for at både studenten
og Jusutdanning skal oppfylle vilkårene i regelverket for å studere
ved Jusutdanning.»
Sander skriver at forelesninger
i blant blir flyttet grunnet sykdom
og annet, og at de da har valgt å
flytte forelesninger.
Til kommentar på om Noras
påstand om at han kun er ute etter
penger svarer han:
«Vårt mål er å gi studentene
kvalitetssikret juridisk kunnskap
og kompetanse. Dette utfylles med
et høyt antall forelesningstimer og
personlig oppfølging. Vi ønsker at
alle våre studenter skal lykkes med
utdanningen.»
universitas@universitas.no

djb@djb.no
Tlf: 90 53 29 29
DJ og artister: www.djb.no
Lyd og lys: www.123lyd.no
10% studentrabatt på leie av lyd- og
lysprodukter fra 123lyd.no
DJ til ditt studentparty/samling fra
djb.no
Spesialsydde løsninger som passer ditt
budsjett.

FRISØR

Dyktige frisører med lidenskap for faget
- 20% studentrabatt på klipp, farge,
foliestriper.
- 10% studentrabatt på Balayage, Foilayage,
keratinbehandling
hairakerbrygge.no/studentrabatt
Tlf 22 83 07 24

TEATER

KULTUR

Majorstua kvinneklinikk
Gynekologisk undersøkelse og
celleprøve
Studentpris kr. 950,Gynekolog sentralt på Majorstuen. Du
får raskt time hos gynekolog, og du
trenger ikke henvisning. Enkel
timebestilling på nett og ingen ekstra
gebyr for timer på kveld og i helger.
Velkommen til en hyggelig og
profesjonell time.
Bestill time på
majorstuakvinneklinikk.no

FORRENING

Ønsker du å jobbe innen finans eller
teknologi?
Bli studentmedlem i Finansforbundet
for kun 250 kr i året. Som
studentmedlem får du du blant annet
gratis studentforsikring, tilgang til
fagbøker og gode rabattavtaler.
Les mer og meld deg inn ved å skanne
QR koden

TILBUDSGUIDEN
FOR

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

STUDENTER
I
OSLO
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Etterlyser forklaring
på prislapp
Studenter ved studiet
Prosjektledelse kunst
og kreativ næring får
ikke svar på hvorfor det
skal koste så mye sammenlignet med andre
ledelsesstudier.
Skolepenger
tekst Magnus Grundstad
foto Hanne Jones Solfjeld

– Vi vet ikke hva skolepengene går
til, sier Tuva Ahlsen (20).
Hun studerer andreåret på
bachelorprogrammet i prosjektledelse kunst og kreativ næring ved
Høyskolen Kristiania (HK) for
den nette sum av 53.000 kroner
per semester.
– Vi trenger ikke like mye utstyr som andre kreative studier,
mener Ahlsen.
Hun kritiserer at hun må betale
samme pris som andre kreative
studier som musikk og scenekunst
eller film og medier. Bachelorstudiene innen musikk og scenekunst, film og medier og design og
kreativitet koster alle 50.000 kroner per semester, og de aller fleste
studiene innen nevnte kategorier
koster 53.000 kroner.
Hun er fornøyd med innholdet
og hva hun lærer. Hun skulle derimot visst hva summen med penger går til.
Wenche Felicia Apac Øyvann
(25) går siste året på samme studie
som Ahlsen. Hun har liten forståelse for hvorfor de må betale like
mye som andre studier som krever
spesifikt utstyr og nok plass.
– Vi har praksisperioder på til
sammen 6 måneder i løpet av de
tre årene studiet går. Disse månedene bruker vi ikke skolens ressurser eller områder. Vi trenger
ikke musikkstudio eller annet
utstyr enn en PC, sier Øyvann til
Universitas.

Dyrt: Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring koster 53.000 kroner per semester. Det er for mye, mener Tuva Ahlsen, som etterlyser hva pengene går til.

Hun sammenligner prosjektledelse med andre ledelsesstudier
på Høyskolen Kristiania, som
HR- og personalledelse, som hun
beskriver som like lite utstyrskrevende som hennes studium. Disse
studiene koster 36.000 kroner per
semester.
Øyvann trekker frem gjesteforelesere som mulig årsak til
summen de betaler, men sliter
med å se hvorfor foreleserne skulle føre til like høye summer som
andre kunststudier.
– Musikkstudenter har jo også
gjesteforelesere.
Får ikke se hva pengene går til
Øyvann forteller at prisen på studiene ble diskutert også i 2018, da
avdeling Christian Krogh var en
del av Westerdals, som Høyskolen Kristiania siden har kjøpt opp.
Da som nå gikk diskusjonen på
hvorfor prosjektledelse skal koste
like mye som mer utstyrskrevende
studier. I 2018 var skolepengene på
44.000 kroner, ifølge henne.
Øyvann setter pris på alle kontaktene hun får og det nettverket
hun blir en del av gjennom studiet.

Hun synes derimot ikke at dette
veier opp for prisen.
Hvorfor det koster så mye, er
Ahlsen også usikker på. Noe av
det som har gjort at hun reagerer,
er at HK ifølge henne ikke vil fortelle studentene hva skolepengene
konkret går til. Ei heller har studentene fått innblikk i kalkylen,
altså beregningene skolen bruker
for å avgjøre hvor mye studentene
må betale per semester – selv om
de har forespurt dette.
– Jeg tror det handler om etterspørsel. Det er et lite nettverk
der alle kjenner alle. Det at det er
så lite, kan drive prisen opp. HRstudenter, som er et ledelsesstudiet
som betaler mye mindre enn oss,
har mange valgmuligheter, det har
ikke vi.
I tillegg tror hun at flere gjesteforelesere og ulike bedriftsbesøk
kan drive kostnadene oppover.
– Vi drar mye ut på bedriftsbesøk, og det koster sikkert litt det og.
Men så mye?
Hun sier de ikke trenger så mye
utstyr, særlig sammenlignet med
de andre kunststudiene. Det kan
derfor ikke ha noe med dette å

gjøre, slik hun ser det.
Ahlsen understreker at dette
bare er en hypotese hun har:
– Vi får jo tross alt ikke se hva
pengene går til, sier hun
Hun er mest skuffet over at
Høyskolen Kristiania snakker om
viktigheten av åpenhet på ene siden, samtidig som de ikke ønsker
å fortelle hva skolepengene faktisk
går til.
– Høyskolen Kristiania lærer
bort viktigheten av åpenhet, men
er ikke åpne med tallene selv.
HK svarer
«Vi er opptatt av åpenhet rundt
hva skolepengene går til, noe som
synliggjøres i våre årsrapporter»,
skriver Guro Aardal Hagen, kommunikasjonssjef i HK.
På spørsmål om hvorfor studentene som henvender seg til HK ikke
får innsyn i kalkylen, svarer Aardal
Hagen at det hele mest sannsynlig

bare er en misforståelse.
«Vi lager årsrapporter som alle
har tilgang til, der man får årlig
oppdatering på den økonomiske
driften i HK.»
Når summen for studiet skal
settes, ser HK ifølge Aardal Hagen
på helheten av vitenskapelige fagressurser som skal benyttes, krav til
læringsmiljø, administrativ oppfølging og antall studieplasser.
«Dette settes også i sammenheng med studiets varighet.»
Kunstfaglige utdanninger ha
høyest semesteravgift fordi utdanningene, ifølge Aardal Hagen, er
langt mer kostnadskrevende enn
humaniorafag.
«Dette handler hovedsakelig om
spesialutstyr, spesialrom og få studieplasser, samt at studiene er mer
undervisningsintensivt», avslutter
hun.
universitas@universitas.no

Vi får tross alt ikke se hva
pengene går til
Tuva Ahlsen (20), student ved HK
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I vår ble Oslo rammet av
landets kanskje første
terrorangrep rettet mot
skeive. Mari (22) og
Hayder (20) forteller
om en ettertid preget
av sjokk, frykt og sinne,
men også om solidaritet, humor og kamplyst.

Unge skeive
vil ta byen tilbake
Featureredaktør

Amanda Schøyen
96512910

amanda.schoyen@gmail.com

Saken fortsetter

»
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Å være skeiv er samtidig hele
deg og helt irrelevant
Mari Qviller (22)

LHBTIQ
tekst Dagny Mathilde Mohn
foto Emma Bjørgan Dalen

– Ingen satt med tanken «Blir jeg
skutt nå?»
For Hayder Jumaah (20) pleide
det å stå utenfor et av Oslos skeive
utesteder og røyke eller kline med
en av samme kjønn å være helt
uproblematisk. Det var ikke noe
han ofret en tanke. Det var hverdagen hans.
Så, en junikveld i år, avfyrer en
mann flere skudd mot to barer i
Oslo sentrum. Klokken 01.15 den
kvelden, minutter etter at skytingen startet, var Jumaah 150 meter
lenger opp i gaten, på vei fra Elsker til London, et av utestedene
rammet av angrepet.
– De første timene var jeg helt
satt ut, har dette egentlig skjedd?
Nummenheten gikk over, og
følelsene begynte å strømme.
Sinne, sorg, frykt. Kort tid etter
angrepet offentliggjorde politiet at
de etterforsket saken som et terrorhendelse ment å ramme Oslos
skeive. Angrepet satt sine spor i
Jumaah.
– Nå ser jeg meg alltid rundt, er
mye mer forsiktig, følger med på
hvem som går inn og ut og så videre. Det gjorde jeg ikke før.
Med kjole som rustning
2022 lå i utgangspunktet an til å bli
et festår for alle landets skeive. For
50 år siden ble sex mellom to menn
avkriminalisert – og det skulle feires. Under banneret «Skeivt kulturår» har det blitt holdt markeringer over hele landet. I Oslo var
årets Pride-markering forventet å
slå samtlige rekorder.

Så skjedde det fatale – to mennesker ble drept og mange skadet
på baren Per på hjørnet og det
skeive utestedet London. Etter
angrepet ble Pride-paraden avlyst, skeive ble frarådet å samles i
store grupper. De siste involverte
i planleggingen av angrepet ble
ikke pågrepet før 25. september,
tre måneder etter angrepet.
I ukene etter angrepet satt Jummah med mange følelser. Den viktigste av dem? Kamplysten.
– Først var jeg lei meg og sint, så
ble jeg mye mer sint enn lei meg.
Jeg gikk rundt med mye sinne og
var innstilt på at noe må gjøres, og
det starter med hver og en av oss.
Han forklarer at både han og

Jeg kommer
til å gå i kjole
uansett om jeg
er redd overalt
Hayder Jumaah (20)

mange andre var tilbake på Elsker
allerede dagen etter, på trass, for å
vise en finger til homofobien. Nå
har han også bestemt seg for å gi
en finger til kjønnsnormene:
– Jeg begynte ikke å gå med
kjole før etter skytingen. Jeg vet at
det øker sannsynligheten for at jeg
blir trakassert, eller til og med får
juling. Jeg er jo redd for hva det
kan medføre å være homo og vise
det i offentligheten, men jeg lar
ikke frykten ta over.
Kjolen er et våpen, en provokasjon, et virkemiddel. Det er solida-

– Noe må gjøres: Hayder Jummah (20) var bare meter unna det
skeive utestedet London, da skuddene gikk av i sommer. Frykten
han følte på umiddelbart, ble fort erstattet med kamplyst.

ritet i praksis. Helst vil Jumaah se
så mange menn som mulig spradende rundt i Oslo sentrum med
sine luftige skjørter. Å trakassere
10 000 menn i kjole er det få som
har tid til.
– Jeg kommer til å gå i kjole
uansett om jeg er redd overalt,
konstaterer han.
Tid for handling
Det er september, og tre måneder
har gått siden angrepet. Et tog av
fargekledde mennesker og regnbueflagg krysser de nymalte pride-stripene i Rosenkrantz’ gate,
forbi London og Per på Hjørnet.
Pride-paraden som skulle gått av
stabelen i juni, har endelig inntatt
Oslos gater.
Men for Mari Qviller (22), som
aldri før har gått glipp av et Pridetog eller en demonstrasjon overhodet, blir det ikke det samme.
Hun vil ikke feire. Hun vil demonstrere.
– Jeg tenkte «jeg vil ikke danse
nå, selv om dette liksom skal være
en gledens dag».
Qviller er aktivist på alle fronter, en stolt lesbe og klimaforkjemper. Universitas møter henne på et
slitt kontor i Torggata der Natur
og Ungdom holder til.
Angrepet i sommer var en påminnelse for henne om hvor langt
det er igjen. Da hun deltok på
protestmarkeringen dagen etter
angrepet, opplevde hun for første
gang å gå i tog med frykt i brystet.
– Det var en selvfølge at vi skulle gå, vi er på aksjoner hele tida, vi
går alltid i demonstrasjonstog. Vi
lager alltid plakater og er høylytte
og sinte, men denne gangen føltes
det faktisk ut som en risiko.
Qviller er aktivist av nødvendighet, som åpent lesbisk føler
hun ikke at det er et valg.
– Å være skeiv er samtidig hele
deg og helt irrelevant, forteller
Qviller.
Morgenen etter angrepet ble
hun oppringt av venner hun verken har sett eller pratet med på
flere år. Først nå forstår foreldrene
hennes hvorfor hun har vært så
sint, så «sykt butthurt» over små
vitser og kommentarer.
– Det jeg har innsett etter skytingen, er at hetero folk ikke har
hatt anelse om hvor redde vi har
vært.

– Sjokkerende tall
Redde har de grunn til å være.
Mot slutten av oktober publiserte
Politiet tall fra en undersøkelse
der ti tusen skeive innbyggere
ble spurt om hvor langt kampen
egentlig har kommet. 40 prosent
har opplevd hatkriminalitet fordi
de er skeive. Kun 8 prosent anmeldte.
– Det er sjokkerende tall, sier
Stephen Adom, daglig leder for
organisasjonen Skeiv Verden Oslo
og Viken, på telefon med Universitas.
Selv om Skeiv Verden oppfordrer alle til å anmelde har han
forståelse for at mange lar være.
Adom mener at Politiets håndtering av anmeldelsene har mye av
skylda.
– Sakene blir ikke tatt på alvor,
ikke fulgt opp ordentlig og ofte
bare henlagt, forklarer han.
Undersøkelsen viser at kun 37
prosent av skeive har høy tillit til
Politiet. I den øvrige befolkningen
ligger tallet på 80 prosent.
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Styrke i antall: Mari Qviller (22) bærer merkelappen «traktorlesbe» med stolthet. Etter angrepet har hun og vennene forsøkt å ta eierskap til andre utesteder i Oslo.

Frykten Qviller og Jumaah går
med i brystet, er de ikke alene om.
Hele miljøet er skadeskutt, mener
Adom.
– Det har lagt igjen et arr på
oss alle. Det er folk der ute som vil
gjøre oss vondt, mennesker som
ikke vil at vi skal eksistere.
Likevel trosser skeive frykten
og søker seg til hverandre. Skeiv
Verden har ifølge Adom hatt stor
pågang fra folk som vil møtes og
skape samhold. Slik hjelper de
hverandre.

Det har lagt
igjen et arr på
oss alle

Stolt traktorlesbe
Qviller har også funnet sin måte
å hjelpe andre skeive på. Under
oppveksten var hennes eget syn på
lesbiske gjennomsyret av karikerte, mannevonde lesber, ute etter å
utnytte sårbare unge piker. Mannevond er Qviller gjerne, men
hun har som mål å være et sunt
forbilde for unge skeive på vei ut
av skapet.
– For meg har det føltes ut som
et statement å se ut som jeg gjør

stort smil. Avslappet tilbakelent,
umiskjennelig skeiv: Hun nekter å
skjule sin legning.
Det er ikke alltid lett. Første
gang Qviller trappet opp hjemme
hos videregående-kjærestens foreldre ble hun sendt rett på dør.
At datteren skulle være sammen
med en «jævla traktorlesbe», som
de kalte Qviller, var for mye for
familien.
– Traktorlesbe er ikke noe jeg
egentlig ser på som et skjellsord,

eller oppføre meg som jeg gjør.
Kort, krøllete hår, løse jeans,
en rutete, slitt flanellskjorte og et

Stephen Adom, daglig leder i Skeiv Verden avd.
Oslo og Viken

men når man vet at de bruker det
for å såre, er det klart det er kjipt.
Det var pur skam fra deres side,
tror hun.
Nå tar Qviller ære i å være en
«sinna lesbe» som helst vil drikke
pils og diskutere politikk med sin
sinna lesbegjeng.
– Da kan det bli litt slitsomt
med alt strobelyset, vitser hun.
Angrepet i sommer minnet
henne på hvor utsatte skeive er,
hun har behov for å ta skeivt
eierskap til flere utesteder:
– Vi har begynt å oppdage nye
steder, gjøre andre steder skeive,
fordi vi føler at vi må ta mer av
Oslo tilbake.
– Vi passer på hverandre
Ikke alle trekker til nye strøk når
kulda setter inn. For Jumaah er
det fremdeles de mest kjente skeive utestedene som gjelder: London og Elsker.
– Der er du normal, en del av
majoriteten. Den tryggheten har
mye å si.

Når man ikke kan være sikker
på at storsamfunnet forstår deg,
søker man til1 dem som vet hvilke
følelser man sitter på. Jumaah forteller at det skeive miljøet har tatt
vare på hverandre etter skytingen,
men at det ikke er noe nytt:
– Jeg tror vi alltid har passet
på hverandre. Vi er vet at vi er en
minoritet, og hvor tøft det kan
være for noen bare det å komme
ut av skapet eller stå i sin legning
og være åpen om det. Vi overlever
ikke hvis ikke vi tar vare på hverandre.
Men hvordan skal man bekjempe hat og intoleranse? Kjoler
alene er ikke nok, mener Jumaah.
– Det ligger i de små detaljene.
Man må vise at det er nulltoleranse for homofobi. Da vil man finne
mer plass for den skeive minoriteten i Norge.

LHBTIQ-personers tillit til
Politiet etter angrepet
+ Etter skytingen mot London og Per på
Hjørnet, gjennomførte politiet en undersøkelse om hvordan skeive opplever
politiets arbeid med hatkriminalitet.
+ Ti tusen skeive deltok i undersøkelsen.
+ 40 prosent har opplevd hatkriminalitet basert på seksuell legning,
kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet.
+ Åtte prosent av tilfellene
endte i anmeldelse.
+ 37 prosent har høy tillit til Politiet. I den øvrige befolkningen
ligger tallet på 80 prosent.
+ Undersøkelsen skal brukes av Politiet for
å styrke innsatsen mot hatkriminalitet.

universitas@universitas.no
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ØKTE PRISER RAMMER HARDT:

Britiske studenter sk
og pakker seg inn i te

Halv stang: Politisk uro og levekostnadskrise legger en demper på britenes optimisme, og tvinger Storbritannias studenter til å jobbe vedsiden av studiene for å få økonomien til å gå rundt.

Storbritannia
tekst Ulrik Alver Solli

Britiske aviser melder at den såkalte «cost of living crisis» (heretter levekostnadskrisen) vil føre til
store økonomiske vanskeligheter
for omtrent 300.000 studenter
i Storbritannia. Storbritannias
studentorganisasjon skriver på
sine hjemmesider at de økte levekostnadene dytter studentene
til kanten av stupet, og krever en
studentrettet krisepakke fra regjeringen. Samtidig rapporterer en
spørreundersøkelse gjennomført

av organisasjonen Save The Student at 82 prosent av studenter er
bekymret for å ikke få endene til
å møtes.
– Levekostnadskrisen kan
oppsummeres ved at prisene stiger og at lønningene ikke holder
tritt, hvilket leder til at folk presses økonomisk, sier professor i
økonomi ved University of Exeter
John Maloney til Universitas.
For tiden sliter britene med en
inflasjon på hele 10 prosent, i tillegg har pundet opplevd et kraftig
verdifall, noe som fører til høyere
importpriser.
Maloney forklarer at en ek-

spansiv penge- og finanspolitikk
under pandemien, kombinert
med begrensninger i produksjon
har ført til en kraftig prisvekst. I
tillegg er Russlands invasjon av
Ukraina heller ikke uten betydning.
– Det er snakk om en uheldig
kombinasjon av hendelser, sier
han.
Levekostnadskrise
For en allerede trang studentøkonomi får dette konsekvenser for
studentene Lois Keavey (23) og
Katharine Bunn (22) fra London.
Keavey studerer nevrovitenskap,

mens Bunn går Skandinavia-studier og filosofi.
Over en videolink fra Edinburgh der de begge studerer, forteller de til Universitas at begge
har måttet skaffe seg en deltidsjobb.
– Tidligere jobbet jeg bare i feriene, men nå ser jeg meg nødt til
å jobbe også under selve semesteret, sier Keavey.
Duoen meddeler at det ideelle
hadde vært å kunne fokusere hundre prosent på studiene, men med
dagens prisnivå er det ifølge studentene umulig å studere uten en
deltidsjobb.

Samtidig er ikke dette nok
alene. Det høye prisnivået fordrer
også kutt i forbruk. De to studentene, som også bor sammen, forteller at de har inngått avtaler for å
kutte levekostnadene.
– Vi er blitt enige om ikke å
ha på varme i leiligheten. I stedet
pakker vi oss inn i tepper. Det blir
for dyrt ellers, forteller Keavey.
De mener allikevel at de er heldige, ettersom begge har foreldre
som er i stand til å støtte dem økonomisk, og de får begge hjelp til
husleie.
De svarer derfor unisont ja på
spørsmål om de tror studenter fra
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krur av varmen
epper
arbeiderklassehjem er hardere rammet av krisen,
da disse ikke har foreldre med råd til å gi økonomisk støtte til barna sine.
– Jeg er heldig som har foreldre som kan betale leien min, jeg vet ikke hva jeg skulle gjort om
de ikke gjorde det, sier Bunn.

FOTO: PRIVAT

Lois Keavey (23), student

Endrede vaner: Student Lois
Keavey (23) har måttet justere
forbruket etter prisendringene.

FOTO: PRIVAT

FOTO: SAMUEL REGAN-ASANTE / UNSPLASH.COM

Vil flytte: Katharine Bunn (22),
studerer i Edinburgh, men urderer å
flytte ut av landet grunnet krisen.

FOTO: PRIVAT

Unge sliter: Student ved University
of Sussex, Jago Bayley (21) mener
det er en holdningsforskjell
mellom de yngre og de eldre.

Vi er blitt enige om
ikke å ha på varme i
leiligheten, i stedet
pakker vi oss heller
inn i tepper. Det blir
for dyrt ellers
Årelang nedgang
De unge rammes hardt av krisene, hvilket gjenspeiles i Keavey og Bunns redegjørelse av de unges syn på nasjonens fremtid.
– Mange unge har mistet håpet om at regjeringen er istand til å gjøre noe rett, spesielt de to siste
årene har vært grufulle, sier Bunn.
Jentene mener det kun har gått nedover siden
avstemningen for Brexit i 2016. De forteller om
hvordan den ene krisen har etterfulgt den andre,
nedgangen har virket endeløs. Det gir grobunn
for apati blant nasjonens unge, noe Lois oppsummerer på en måte som gjør seg best på originalspråket:
– It’s all gone wrong, hasn’t it?
De forteller at de har flere venner som snakker om å flytte ut av landet. Spesielt Bunn, som
studerer språk, befinner seg i et miljø hvor dette
er en vanlig tanke.
Politisk kaos
I tillegg til høy inflasjon og prisvekst har britene
også i det siste opplevd et omfattende politisk
kaos. Etter at forhenværende statsminister Boris
Johnsen ble tvunget til å gå av – blant annet som
en konsekvens av å ha brutt sitt eget Covid-reglement – ble Liz Truss innsatt som ny statsminister
den 5. september.
Truss og hennes finansminister Kwasi Kwarteng la så frem et forslag til statsbudsjett som
inneholdt drastiske skattekutt, uten en forklaring
på hvordan dette skulle betales for. Finansmarkedet stupte, og tilliten til statsminister Truss ble
ifølge The Washington Post aldri helt gjenopprettet.
Først ble finansministeren tvunget til å gå av,
før det hele toppet seg onsdag den 19. oktober, da
reaksjonene på blant annet budsjettet medførte at
Truss trakk seg. Med kun 45 dager i statsministerstolen, ble hun dermed den kortest sittende statsministeren i britisk historie. Mandag 24. oktober
ble det klart at Rishi Sunak blir hennes etterfølger.
Professor Maloney ser likevel ingen direkte
sammenheng mellom det politiske kaoset og de
høye prisene.
– Etter det første mini-budsjettet (forslag til

statsbudsjett, red.anm.) falt pundet drastisk, men
ustabiliteten forårsaker ikke inflasjon.
I motsetning til hva mange kanskje skulle
trodd er heller ikke Brexit en direkte årsak til den
økonomiske situasjonen ifølge Maloney.
– Selv om jeg mener Brexit har vært ille totalt
sett, har det ikke ført til høyere inflasjon.
Generasjonsforskjeller
Den siste tidens økonomiske og politiske klima i
Storbritannia, påvirker spesielt de yngre britenes
selvbilde mener Keavey og Bunn.
– Ideen om Storbritannia som en stormakt finner ikke lenger gjenklang hos de yngre, sier Keavey.
Romvenninnen hennes er enig og mener det er
snakk om et generasjonsskille.
– Hvis du spør bestefaren min vil han fortsatt
si at Storbritannia er det beste landet i verden, at
vi er bedre enn alle andre, påpeker hun.
At det er en forskjell mellom generasjonene i
synet på eget land er noe som også bekreftes fra
den andre siden av landet.
– Helt klart, svarer Jago Bayley (21) på spørsmål om det er en holdningsforskjell mellom generasjonene. Han studerer geografi og fransk ved
Universitetet i Sussex, men kommer opprinnelig
fra Cornwall.
Han trekker frem Brexit som et eksempel på
disse forskjellene. Der den yngre garde generelt
hadde foretrukket å forbli en del av EU, foretrekker de eldre heller ideen om et selvstendig og
selvstyrende Storbritannia. Samtidig påpeker han
at det kommer an på individet.
Selv mener han at ulempene ved Brexit er i
ferd med å tydeliggjøres, som igjen er en medvirkende årsak til at han ikke ser overdrevent lyst på

Mange unge har
mistet håpet om
at regjeringen er
istand til å gjøre noe
rett, spesielt de to
siste årene har vært
grufulle
Katharine Bunn (22), student

fremtiden.
– Å være vitne til dette politisk kaoset og fraværet av kompetent lederskap fyller ikke akkurat
oss unge med optimisme, sier Bayley.
Samtidig evner han allikevel å dra noe positivt
ut av situasjonen, for det at statsministrene tvinges til å gå av tyder på en ting.
– Regjeringen holdes i det minste ansvarlige
for sine feil, som kanskje er et godt tegn.
			 universitas@universitas.no
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Kvinners
utdanningsmuligheter svekkes
ytterligere i
Afghanistan
Da Taliban kom til makten i
Afghanistan i fjor, ble jenter utestengt fra videregående skoler
i landet. Samtidig fikk jentene
som var i sitt siste år på videregående skole fortsatt lov til å ta
inngangseksamener ved universitetene. Flere av de kvinnelige studentspirene som møtte
opp ble likevel skuffet da de så
eksamenspapirene. Taliban har
nemlig ved flere universiteter
begrenset hvilke emner kvinner
kan søke på, emner som journalistikk, jordbruk, veterinærmedisin, ingeniørfag og økonomi
er forbeholdt menn. «Jeg drømte
om å bli journalist. Jeg ville
jobbe i radio og TV, og kjempe
for kvinners rettigheter», sier en
skuffet Fatima til BBC etter opptakseksamen. EBØ

Doktorgrad
upopulært
blant svenske
studenter
Ifølge Universitetskanslersämbetet sine prediksjoner vil antallet doktorgradsstudenter i Sverige fortsette å synke, til et punkt
hvor universitetene vil slite med
å fylle stillinger for professorer
og forskere. Utviklingen forsterkes da et stort antall svensker med fullført doktorgrad vil
pensjonere seg i tiden fremover.
Svenskene risikerer altså mangel
på både professorer og forskere i
fremtiden dersom dagens utvikling fortsetter. EBØ

Indiske medisinstudenter
forblir i Ukraina
Over 1500 indiske studenter returnerte til krigsherjede Ukraina for å fortsette studiene sine
for noen måneder siden, til tross
for den indiske regjeringens anbefalinger om å forlate landet
så fort som mulig. Den indiske
regjeringen har gjort det klart
at medisinstudentene ikke vil få
plass ved medisinske institusjoner hjemme i India dersom de
reiser hjem. Derfor mener flere
av studentene at de ikke har noe
annet valg enn å bli i Ukraina.
Til The Times of India sier en av
studentene: «Vi reiser hjem etter
å ha fullført studiene våre, eventuelt i likkister, i tilfelle vi dør
som resultat av krigen». EBØ
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Hete tips om debatter i andre redaksjoner

Hvitfaksing
«Når vi tenker på konservatisme kan man få assosiasjoner
til en rekke navn og bevegelser, fra den gjennomtenkte og
beleste statsviteren Asle Toje
og den sindige unge maleren
Øde [sic] Nerdrum til populister som Victor Orban [sic] og
Donald Trump eller den familieorienterte Giorgia Meloni»,
skriver Martin Ellingsen, etter alt å dømme uironisk, med
hvit skrift på det som best kan
beskrives som en matt brunoransje bakgrunn, tilsynelatende
uvitende om hvor godt brunfargen oppsummerer essensen
i «konservatismen» som forfektes. Brunoransje bakgrunn
skal være velbegrunnet, men
ikke like velbegrunnet som å la
mannen som like etter 6. januar
hevdet at løsningen på polariseringen i USA var «kristendom»,
nå hvitvaske hvit nasjonalisme
på papir betalt for av semesteravgiften. «Konservatismen
har en iboende usikkerhet, eller
tvil, som ligger bak all politikk.
Vi har ikke alle svarene», skriver Ellingsen, som om ikke Edmund Burke skrev det for 250
år siden, og man for lengst har
funnet opp noe som heter det
politiske sentrum, der slagordet
til KrF i en årrekke omtrent har
vært «jeg vet ikke, hva tenker
du?». Men raskt begynner man
å undre over hva slags «konservatisme» som forfektes, som når

han skriver at «Vi arbeidet i tiår
med å bygge ut vannkraften i
landet. Det var ikke for å selge
strøm til utlandet». Greit i seg
selv, jeg bare trodde vi hadde
andre begreper for økonomisk
populisme pluss kulturkonservatisme? For hva mener den
«konservative» om at offentlig
eierskap var et radikalt forslag
alle konservative hardnakket
motsatte seg den gang? Ellingsen fortsetter: «Konservatisme
handler også om å tørre å ta en
rekke mer konkrete standpunkter som kan komme til å skaffe
deg en anseelig [sic] motgang;
det være seg fra studievenner,
samfunnsopponionen [sic] eller
kapitalkrefter». Hmm. Hvilke
standpunkter? «FNs klimamål
er f.eks. det jeg ville kalle utopiske, og krever en massiv overføring av makt til en gjeng svært
godt betalte byråkrater [...]».
Hmm. «Å nærmest påtvinge
vaksinasjon av hele Norges befolkning, samt stigmatisere de
som valgte å ikke ta en halvveis
utprøvd vaksine, selv i en (i forhold til dødsfall) mild pandemi,
er ikke konservativt». I det
minste avslutter kommentaren
sterkt: «Om noen ønsker å lære
mer, eller finne likesinnede, er
det bare å kontakte meg som
har skrevet dette innlegget, eller
ta kontakt med FAKS [sic] Kristiansand på Facebook.» Gratis
reklame, si.

Ukas tvitringer:
myspace mafiaboss @myspacemafiaen
Lekeslåss-rommet på OsloMet
Også kalt kontoret til elevrådet på tirsdager.

subsidiert gutt i duskregn @Verdensmester1
første date-idé: du tar meg med på malerkurs og jeg
henger meg på toalettet i pausen

Vegard Møller
902 35 908

Skolepenger vil ta knekken
på gratisprinsippet
Gratisprinsippet
Kafia Mohamud, på vegne av Arbeiderpartiets studentlag

I Norge har vi gratisprinsippet for lik rett til utdanning
– vil du studere i Norge, har du like muligheter uansett
hvor du kommer fra. Når regjeringen nå vil innføre skolepenger for internasjonale studenter, betyr dette at alle
utenfor EU/EØS og Sveits må begynne å betale for å studere i Norge.
Det er ikke bare et brudd med Hurdalsplattformen.
Som et parti for vanlige folk, arbeideren og den jevne student, kan ikke Arbeiderpartiet være
med på et slikt forslag. Et forslag som
dette vil ikke bare gjøre det vanskeligere for utenlandske studenter å studere i
Norge, og ta knekken på gratisprinsippet men samtidig gjøre at vi risikerer
å miste flere hundre internasjonale
studenter i året, da flere ikke lenger vil
ha råd eller kapasitet til å studere her
til lands.
Dette vil bryte ut i større negative

Når løgnene som utgjør alkoholismen begynner å synge
på siste verset.

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

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

debatt@universitas.no

Ukas sitat:
Egnet til å legge grunnlaget for
konspirasjonsteorier
Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik
til Nationen om hvorfor han vil skjule innholdet i en uavhengig forskningsrapport som angivelig får hans eget parti til å se dårlig ut

Slik får vaktmestre gjort
jobben
Vaktmestere
Gunn Kirsti Løkka, direktør for SiO Bolig

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

Ved å innlemme skolepenger for internasjonale studenter,
vil dette bli både vanskelig og utfordrende, og det vil bli
utfordrende å opprettholde enkelte
utdanninger som strekker seg mot
nettopp internasjonale studenter.
Vi i Arbeiderpartiet sitt studentlag
skulle gjerne sett et solid kunnskapsgrunnlag før innføring av skolepenger,
blant annet i forhold til hvor mange
studenter vi kan komme til å miste.
Vi skal vi ikke se lengre enn til vårt
naboland Sverige, som i 2011 innførte
skolepenger for utenlandske studenter. Ved å gjøre dette, mistet de nærmere 80 prosent av sine internasjonale studenter fra utenfor EU/ EØS
og Sveits. Danmark mistet 55 prosent
i 2006-2007 og Finland 36 prosent i
2017. At vi ikke lærer fra våre naboland
og ser at dette også er en stor risiko her
i Norge, synes vi i Arbeiderpartiets
studentlag er skremmende.
Vi mener at regjeringen ikke har råd til å ta denne regningen. Skal vi kunne si og påberope oss at vi er og skal
ha et internasjonalt studentmiljø og forskningsmiljø, så
trenger vi også internasjonale studenter. Skal vi kunne ha
et samfunn med plass til alle, trenger vi internasjonale
studenter.

Som et parti
for vanlige
folk, arbeideren og den
jevne student,
kan ikke Arbeiderpartiet
være med på
et slikt forslag

konsekvenser, blant annet å miste vårt
internasjonale studentpreg og skape
utfordringer for studenter som ønsker
å studere i Norge.
Studenter i Norge i dag er også de
studentene som jobber mest ved siden
av studiene i hele Skandinavia. Likeså
har vi i dag en studentboligkrise, samtidig som prisene i samfunnet øker uten at studielånet
øker i samme grad. Når du så reiser fra eget land for å
studere i Norge, har brukt mye penger på pensum og
studentbolig, har utfordringer med språk, ikke har noe
annet valg enn å jobbe ved siden av studiene og bor i en
liten studentbolig, så skal du i tillegg pålegges ekstragebyr? Dette er ikke solidarisk, og vi i Arbeiderpartiets
studentlag mener at skolepenger derfor er helt feil priori-

Maler «siste date» på brystet og kaller det performance art.
Poulsen @HenrikPoulsen4
Må faen meg ha ei ny øl for å feire ny kontrakt med
@EWSchulze

tering fra regjeringen. Slik kan ikke Arbeiderpartiet være
med på.
Gratis utdanning har likeså vært et konkurransefortrinn for norske universiteter og høyskoler. Flere norske
universiteter og høyskoler har i alle år kunnet veive med
et internasjonalt preg. Mens det å studere i andre land er
kostbart, har Norge kunnet veive med gratis utdanning til
alle. Samtidig har gratis utdanning her til lands gjort at vi
har kunnet tiltrekke oss talentfulle studenter. Studenter
som nå kan komme til å velge andre land å studere i.

Paul Omar Lervåg spurte nylig i Universitas om
hvorfor vaktmesterne til SiO ikke låser seg inn i fellesarealer i kollektiv for å sjekke lyspærer og lignende
uten at det er bestilt skriftlig. Han frykter at det kan
medføre at studentene ikke får utbedret feil og vaktmesterne ikke får gjort jobben sin. Jeg vil gjerne få
svare på spørsmålet, og si litt om hvorfor vi har de
rutinene vi har.

Det er leietaker som har ansvar for å melde inn feil og

mangler i egen bolig. Beboere må altså selv bestille
hjelp av vaktmester til fellesarealene i kollektivet sitt.
Men det kan ikke gjøres ved å si fra i forbifarten når
du møter på vaktmester. For at vi skal få registrert
og fulgt opp innmeldte saker er det nødvendig at
man bruker Min Side.
Vi tar gjerne imot flere tilbakemeldinger på hvordan dette fungerer, og kommer til å fortsette å jobbe
for å videreutvikle Min Side-tjenestene til de rundt
10 000 studentene som bor hos oss.
debatt@universitas.no
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Biologi som forklaring?

ILLUSTRASJON: HANNE JONES SOLFJELD

I dag er det et kjønnsdelt arbeidsliv og
store kjønnsforskjeller på skolen. Spiller
biologi en faktor som må tas hensyn til
fremover?
Kjønn
tekst Magnus Grundstad, journalist i Universitas

En fredagskveld for noen uker siden trappet jeg opp på
Chateau Neuf for å se på panelsamtalen «Hjernevask - 12 år
etter». Ikke hadde jeg sett på Hjernevask, men jeg hadde fått
med meg at Harald Eia skulle komme, og han liker jeg jo,
og jeg visste at Hjernevask skapte stor offentlig debatt i sin
tid. Serien tok opp temaer knyttet til debatten om hva som
betyr mest av arv og miljø. Debatten er aktuell så lenge vi
har forskjeller i samfunnet – og det kommer vi nok alltid til
å ha. Med dét i mente måtte panelsamtalen bli bra.
Det viste seg at Harald Eia måtte melde avbud. Det var
produsentansvarlig Ole Martin Ihle som var plasteret på såret. Glansen var vekk. Jeg begynte å fundere på hvorvidt det
fantes bedre alternativer å bruke en fredagskveld på, men jeg
endte opp med å gi samtalen et forsøk. Og interessante tanker
kom, særlig på forskjeller mellom kvinner og menn i arbeidsliv og skolehverdag.
I samtalen snakket Ole Martin og moderator om biologiske

forskjeller som forklaring på kjønnsdelt arbeidsliv. Det de i
serien fant ut av, var at det fortsatt er betydelige kjønnsforskjeller når det gjelder valg av yrke, økende likestilling til
tross. De tok da utgangspunkt i NOUen «Kjønn og lønn»
fra 2008. I rapporten fant kommisjonen blant annet disse
tallene: 70 prosent av ansatte i offentlig sektor er kvinner
og 63 prosent av ansatte i privat sektor er menn. 1 av 3

ledere er kvinner.
Hvordan er utviklingen på arbeidsmarkedet i dag? SSB
har utviklet en likestillingsindikator, med sammenlignbare
tall fra 2010 til i dag. Indikatoren viser at forholdet mellom
kjønnene på bruttoinntekt utvikler seg i mer likestilt retning,
det er fortsatt flere sysselsatte kvinner (37 prosent) enn sysselsatte menn (16 prosent) som jobber deltid, og kjønnsdelingen på offentlig og privat sektor er som i 2010. En interessant
utvikling vi kommer til å se konturene av i årene fremover
er at betydelig større andel kvinner tar høyere utdanning; 40
prosent av kvinnene har høyere utdanning, mot 31 prosent av
mennene. Hvordan vil høyere utdanningsforskjeller påvirke

Kan kjønnsforskjellene
på arbeidsliv og utdanning forklares biologisk,
altså at det er naturlige
forskjeller mellom menn
og kvinner?
fremtidig arbeidsliv? Er det nødvendig å gripe inn på hvor
menn og kvinner velger å jobbe hen? Dette er spørsmål som
kommer når vi titter på tallene med hodet på skrå.
Kan kjønnsforskjellene på arbeidsliv og utdanning forklares biologisk, altså at det er naturlige forskjeller mellom
menn og kvinner? Det må i alle fall være med i ligningen når
vi former vårt samfunn i fremtiden, ifølge Ole Martin. Hvordan skal for eksempel en fremtidig skolehverdag se ut når vi
vet at menn og kvinner utvikler seg kognitivt forskjellig? Det

kan virke som dagens skolesystem passer kvinners kognitive
utvikling i barne- og ungdomsår spesielt godt. Utvalget Camilla Stoltenberg ledet, som arbeidet med kjønnsforskjeller i
skolen, peker på at de store kjønnsforskjellene utover i grunnskolen og på videregående er slående. Tiltak må til for å bedre
gutters skolehverdag. Likevel understreker utvalget at det er
store likheter mellom kjønnene og stor variasjon innen hvert
kjønn. Ingen svar er enkle, og problemstillingen er sammensatt.
I dag er det fortsatt kjønnsforskjeller i valg av yrker: prak-

tiske og fysiske yrker som tømrer- og elektrikeryrket er
fullstendig mannsdominert, med henholdsvis 99 og 97
prosent mannlig andel, mens omsorgsyrker som førskolelærer og sykepleier domineres av jenter, med henholdsvis
93 og 92 prosent kvinneandel. Spesielt omsorgsyrkene kan
settes under lupen. Påvirker få mannlige rollemodeller på
barnehage og barneskole guttenes prestasjoner?
Dette spørsmålet blir i NOUen «Nye sjanser - bedre læring» besvart som lite relevant. Utvalget peker blant annet på
at andre OECD-land med mindre tydelig skjevhet i kjønnsfordeling blant lærere, også opplever samme grad av kjønnsforskjeller på skoleprestasjoner.
Hva skal vi sitte igjen med etter denne teksten? Vi må nok
være ytterligere bevisst biologiske forskjeller som en del av
forklaringen på ulikhetsdebatter. Dette kan selvsagt nyanseres, og det skal nyanseres, for langt fra alt kan forklares med
bare biologi. Selv tror jeg utfordringer knyttet til utenforskap
og ulike forskjeller i samfunnet er sammensatte, og nok må
ses på i lys av sosioøkonomisk bakgrunn og ulike tilhørende
miljøer man er i. Men at vi må ta biologi med i beregningen
når vi (og med ‘vi’ mener jeg oss humanister og samfunnsvitere) driver forskning, er klart. Og det må være uproblematisk. For målet er vel uansett et samfunn som jevner ut forskjellene mellom folk.
debatt@universitas.no
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Fylla, fysikk og familiekræsj:

Fem Arthurer i et multivers

Store fysiske lesesal: Regissør Jakob Rørvik og hovedrolleinnehaver Arthur Berning filmet majoriteten av scenene i Thomas mot Thomas på Blindern. Her er de tilbake igjen på location, to år etter innspilling.

En fysikkprofessor i familieklemma – what else is new? Jo, for geniet i spillefilmen Thomas mot Thomas,
foregår det hele parallelt med at multiversets mysterier åpenbarer seg – midt på Blindern.
Parallelle virkeligheter
tekst Amanda Schøyen
foto Synne Folstad Moen og Charlotte
Førde Skomsøy

Kvantefysikeren Thomas er Universitetet i Oslos sterkeste akademiske våpen, og like ved å få
publisert teorien som vil kunne
bli hans nobelprisverdige gjennombrudd. Han har jobbet dag
inn og dag ut de siste ti årene med
en multivers-teori, som vil kunne
bevise at det eksisterer flere virkeligheter enn vår egen.
Men så, i det som først fortoner
seg som en narrestrek av dimensjoner, dukker det opp stadig flere
alternative variasjoner av han selv
i den ellers isolerte Blindern-boblen han lever i.
Møtet med humaniora-Thomas, suicidal-Thomas, stonerThomas, samt en overdreven
utgave av den allerede svært
usentimentale fysiker-Thomas fra
vårt eget univers, tvinger ham til
å konfronteres med egne livsvalg.
Dét er premisset for regissør
Jakob Rørviks spillefilmdebut
Thomas mot Thomas (en sensasjo-

nell teori om det ubetydelige livet i
multiverset), som hadde premiere
forrige uke.
– Jeg tror det er lett å tenke
at dette er en veldig nerdete film
med masse fysikk, men fysikken
er bare et springbrett for å snakke
om de allmennmenneskelige problemstillingene, forklarer Rørvik.
Vi møter ham og hovedrolleinnehaver Arthur Berning i foajeen
til Fysikkbygningen på Blindern,
der majoriteten av scenene i filmen er spilt inn. Her, i fysikkgenienes høyborg, har Rørvik også
skaffet reell realfaglig ekspertise.
Med på laget fikk filmteamet nemlig fysikkprofessoren Are Raklev.
Mer om det senere.
Puster inn akademisk luft
For selv har hverken Rørvik eller Berning, kjent fra filmer som
Mannen som elsket Yngve og Ninjababy, fartstid fra Blindern å
skilte med. Faktisk hadde Berning
aldri satt foten innenfor et universitet – inntil han altså skulle spille
rollen som ikke bare én, men fem
varianter av samme UiO-professor.
– Jeg har null kroner i studi-

elån, forklarer Berning, og legger
til:
– Jeg søkte meg inn på et åpent
studie i psykologi da jeg var rundt
20, og hadde ikke dårlig snitt – det
var helt OK det altså – men det var
så jævlig mange som søkte. Så da
jobbet jeg på en sliten kaffebar i
Bergen i stedet. Tror jeg tjente 70
kroner timen. Skikkelig hundeliv.
Det ga ikke mersmak for studentlivet.
Vått og kaldt, og breiflabb over-

Dette er jo ikke
en film som
sensasjonaliserer.
Det er en veldig
jordnær
multivers-film
Arthur Berning, skuespiller og
hovedrolleinnehaver i Thomas mot Thomas

alt – Rørvik forlot også vestlandsbyen kjapt. Etter ett og et halvt år
som medievitenskapsstudent ved
Universitetet i Bergen, dro han til
London for å studere film og regi.
– Pluss at jeg har mange venner
som er akademikere, så det er litt
den luften jeg puster i.
Men inspirasjonen bak Thomas
mot Thomas kom annensteds fra:
– Selve utgangspunktet for filmen var et nachspiel for mange år
siden, hvor noen begynte å snakke
om mange-verdeners-fortolkningen. På det tidspunktet var det
ikke så oppe og fremme i filmkulturen, og der og da slo teorien meg
som et utrolig bra startpunkt for å
fortelle en historie om en karakter
som står i en krise av livsvalg.
Snille fysikere
For tittelkarakteren Thomas sin
del, er den sentrale utfordringen å
balansere karrieren med livet som
deltidspappa. Han låser seg stadig
inne på kontoret for å fortsette
arbeidet med multiversets mysterier, for å gang på gang gå glipp av,
eller rett og slett ignorere, viktige
hendelser i sønnen Aleksanders
liv.

Thomas mot Thomas
+ Regi og manus: Jakob Rørvik
+ Med: Arthur Berning, Arthur Berning,
Arthur Berning, Arthur Berning,
Arthur Berning, Silje Storstein, Filip
Mathias Eide, Jan Gunnar Røise,
Hege Schøyen, og Gard B. Eidsvold
+ Sjanger: Drama/komedie
+ Premiere: 21. oktober 2022

– Jeg synes bare at det er…
Faen, nå merker jeg at jeg er bakfull, innrømmer Rørvik.
Kvelden før vi møtes til intervju, har Rørvik og Berning nemlig
vært på premierefest.
– Nei, men altså, det ble sagt
om Nietzsche en gang at han var
god på eksistensen, men dårlig på
livet. Og nettopp den spagaten synes jeg er veldig interessant.
– Så det er ikke sånn at fysikere
bare er helt ræva folk?
– Nei, absolutt ikke! Men Thomas er jo en person som er eller
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Det ble sagt om Nietzsche
en gang at han var god på
eksistensen, men dårlig på livet.
Og nettopp den spagaten synes
jeg er veldig interessant
Jakob Rørvik, regissør og manusforfatter

ønsker å være helt i toppsjiktet, og
da følger det jo med en del på lasset. Det henger ofte sammen med
elendighet i relasjoner til både koner og barn, sier Rørvik.
– Hvor kommer de dårlige sidene til Thomas fra da?
– Nei, de kommer jo direkte fra
meg, skyter Berning inn, før han
utdyper:
– Men Thomas er ikke egentlig
en drittsekk, han får det bare ikke
til.
Uavhengig av hvor patologisk
kynismen til Thomas er, er han
uansett unntaket fra regelen, fastslår Berning.
– En av mine beste venner har
faktisk doktorgrad i teoretisk fysikk, og han er kjempesympatisk.
Are også. Så jeg har bare møtt
snille fysikere, jeg altså.
Professorhjelp
– He he.
Are Raklev, mannen som er
Thomas’ sympatiske motpart fra
virkeligheten, humrer når han
noen dager senere blir konfrontert
med Bernings karakteristikk.
– Bare for å gjøre det klart:
Thomas er ikke basert på meg.
Men den voldsomme kaffedrikkingen i filmen ligner hvertfall
mye på virkeligheten!
Professoren i teoretisk fysikk
ble hanket inn som vitenskapelig rådgiver for filmen, men bidro
også til at bildet som gis av akademia ble korrekt. Fra et langt mer
nøkternt kontor enn det store, lyse
rommet Thomas tilbringer mesteparten av sine våkne (og sovende)
timer i, forteller den vaskeekte
kvantefysikeren hvordan en vanlig
arbeidshverdag på Fysisk institutt
ser ut.
– Som professor går jobben
min mest ut på å svare på mail.
Raklev ler igjen.
– Men hvis jeg skal svare seriøst
på det her, så er det fryktelig artig, kreativt – og dette vil kanskje
overraske enkelte – også veldig
sosialt å arbeide som fysiker. Alle
disse tingene som øvre Blindern
kanskje ikke helt forstår seg på.
Der Raklev spesialiserer seg i
mørk materie, er Thomas’ akademiske prosjekt å bevise eksistensen av multiverset. Arbeidet hans
tar utgangspunkt i en ekte fysisk
teori, som hadde sin storhetstid
i fagmiljøet for et par tiår siden.
Nylig har multivers-fortolkningen
imidlertid fått nytt liv via filmen
Everything Everywhere All At Once
og gjennom Marvels superheltmultivers.
– Det er flust med multivers-filmer for tiden. Hva tror du er grunnen til at historier om alternative

virkeligheter appellerer til folk?
– Tja, det er vel noe med tidsånden…
Raklev nøler.
– Jeg tror ikke jeg har noen
større innsikt på det feltet. Den
alternative versjonen av meg som
ble litteraturviter ville sikkert
kunne gitt et bedre svar.
Kodenavn Ravi
Det var dog tilfeldig at Thomas
mot Thomas sammenfalt med
oppblomstringen av multivers-teorier i Hollywood. Rørvik startet
arbeidet med manuset for fem år
siden, lenge før mange-verdenersfortolkningen fikk den plassen
den har i populærkulturen i dag.
Thomas mot Thomas skiller seg
også fra de spesialeffekttunge filmene fra USA, med sin forankring
i den mundane, norske hverdagen.
– Dette er jo ikke en film som
sensasjonaliserer. Det er en veldig
jordnær multivers-film, forklarer
Berning.
Rørvik stemmer i.
– Ja, det er et abstrakt konsept,
men det blir òg veldig håndfast
når du har en fysikkprofessor som
snakker om det. Det legger til rette
for at man kan prate ut om eksistensielle tanker, uten at det blir
kleint, sier Rørvik.
Thomas’ situasjon er sånn sett
en påminnelse for oss alle om
hvordan livet kunne vært om man
prioriterte annerledes, mener
Rørvik.
– Alt som kan skje, det skjer,
ifølge multivers-teorien. Det er jo
en utrolig besnærende tanke, særlig for meg som historieforteller.
Den åpner muligheten for at det
finnes parallelle univers hvor du
og jeg ble fysikere eller spiller basket i NBA, liksom.
– Det er altså det som hadde
vært ditt alter ego, om du befant
deg i samme situasjon som Thomas?
– Nei…, sier Rørvik og ler bort
spørsmålet.
– Hva med deg, Arthur?
Berning drar på det.
– Før mamma fant ut at jeg
skulle hete Arthur, så hadde jeg
tre andre navn. Og hvert av de
navnene tror jeg ville definert personen jeg ble.
– Som var?
– Det ene var Attila, det andre
var Igor og det tredje var Ravi.
Da satte en ansvarsfull bestefar
heldigvis ned foten, og Arthur ble
Arthur. Og nå også Thomas.
universitas@universitas.no

Profesjonell professor: Are Raklev er professor i teoretisk fysikk på Universitetet i
Oslo by day, og gjennom arbeidet med Thomas mot Thomas kan han også sette
filmkonsulent by night på CVen.

Det er fryktelig artig, kreativt, og dette
vil kanskje overraske enkelte – også
veldig sosialt å arbeide som fysiker.
Are Raklev, professor i teoretisk fysikk ved Universitetet i Oslo

«Atomet i verdensrommet»: Per Kroghs veggutsmykking i foajeen til Fysikk-bygningen viser et
barns første steg på jorden, ledsaget av en voksen hånd. Selv sliter hovedkarakteren i Thomas mot
Thomas med å være til stede i sin sønns liv.
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Soul som varmer i høstkulda
Charlotte Dos Santos fusjonerer to kulturer og lager et album som er både
nyskapende og gammeldags på samme tid.

Charlotte Dos Santos har gitt ut et
album som ikke bare overgår det
forrige, men sikrer henne en høy
plass på lista over norsk soul og
RnB. Albumet er en samling av
refleksjoner som starter i pandemi
og tar deg gradvis med på dansegulvet. Tekstlig og arrangementsmessig er det tydelig at det her er
tatt seg god tid, og man hører et
solid rotfeste i soul, pop og RnB.
Det starter relativt rolig med
«Hello Hello» og «Patience» som
begge er produsert varmt og
stemningsfullt med en suggererende trommebeat i bakgrunnen, som garantert vil få deg til
å gynge i stolen eller på barkrakken. I «Cupid’s bow» introduserer hun en del nye elementer. Her
befinner vi oss mer i jazz-land
med tanke på harmoniseringene
og låta har en mer spaca følelse
som kler teksten. Selv beskriver
hun låten som «en drømmelignende historie om å gi etter

for kjærligheten, etter først å ha
nølt». Beskrivelsen hennes gir
absolutt mening, og låten stikker
seg ut som et av høydepunktene
på albumet.
Overgangen fra flotte «Interlude»
er ganske fascinerende, da den
markerer et stemningsskifte på
albumet som er litt mer uptempo
og mer variert enn musikken
hennes har vært hittil. «Interlude»
er en mer symfonisk snutt på et
halvt minutt og går passende over
til «Angel in Disguise» som altså
er en soul-banger med et teppe
av strykere i bakgrunnen. Om
albumet som helhet har hun sagt:
«Vi kjenner igjen kjærlighet, det
er romanser, følelsen av å falle fra
deg selv og inn i tryggheten til
noen andre. Og det er den følelsen
av perkusjon og instrumentering
som kan ta deg med til en annen
tid eller et annet sted».
Og å transportere oss til andre steder gjør hun også. Litt ut i

albumet, på låten «Fhila do sol»
går hun tilbake til sine brasilianske røtter og gir også her en litt
nedpå men jazzete låt som blant
annet inkluderer fløytesolo (mer
av det!) og brasilianske trommer.
Hun beskriver seg som et barn av
to kulturer og utforsker på dette albumet sine forfedres røtter og går
inn i sin egen bevissthet. Resultatet
er et album som er kreativt, mangfoldig og retrospektivt på en måte
som man ikke får så ofte fra popmarkedet anno 2022. Charlotte
Dos Santos viser her musikalsk
bredde og innsikt, samt en verdsetting av soul-historien, som man
hører godt i arrangementene. Et
lyspunkt av et album å ta med seg
inn i høstmørket og et album som
øker den kulturelle kapitalen av å
ha i vinylsamlinga.

Bård Flatjord Netland
anmeldelser@universitas.no

Morfo
Artist: Charlotte Dos Santos
Sjanger: Soul
Plateselskap: Because Music Ltd.

Teater:

Spriter opp Hedda Gabler
Henrik Ibsen snur seg i graven, men det spiller vel
ikke noen rolle når publikum elsker det?
Tipsy Ibsen
Teater: Oslo Nye/Teaterkjeller’n
Med: Kristoffer Egset, Tora Dietrichson, Ingrid Alice
Kolnes Aas, Eirik Hallert, Andreas Gregersen

«Senk forventningene veldig, så
skal nok dette gå bra», sier kveldens forteller og musiker Andreas
Gregersen i sin introduksjon til
Tipsy Ibsen. I Teaterkjeller’n på
Oslo Nye spiller de nå Hedda Gabler, men på et svært utradisjonelt
vis: Her velges en tilfeldig skuespiller til å drikke seg godt brisen
før hver forestilling. Drikkingen
skaper et slags fellesskap mellom
de på scenen og de i publikum.
Spesielt når den drikkende skuespilleren Eirik Hallert, ute av karakter, detter av scenen for å setter
seg ned å drikke øl på et tilfeldig
bord. Og når han spør «Hvor skjøt
han seg?» og noen svarer «I tissen!»
«BUU! NEI! Det var ikke
det Ibsen skrev!» ropes det på et
tidspunkt fra salen. Det kommer
ikke fra teaterkritikere, men fra
Eirik Hallert, som var lørdagens
utvalgte dranker. Under stykket
gikk han av scenen, slo seg ned
ved siden av meg for å heckle sine

medskuespillere og spørre hva jeg
synes de gjør dårlig. Og sånn har
han kommet med all mulig kritikk
på forskudd.
For «det var ikke det han skrev» er

nok hva en hver Ibsen-purist vil
tenke om forestillingen. Hedda
Gabler tar for seg alvorlige temaer
som kvinnerollen, alkoholisme og
selvmord, som Tipsy Ibsen aldri
går særlig inn på. Samtidig er det
kanskje akkurat det som funker:
At skuespillerne byr på striptease
samtidig som en av hovedpersonene begår selvmord.
Om man vil skjønne handlingen
bør man nok kjenne Hedda Gabler
godt fra før. Såpass mye av forestillingen er så improvisert og tilfeldig

sammensatt at de flere ganger må
rette hverandre, og Gregersen må
forklare både handling og enkelte
replikker.
Skuespillerprestasjonene er likevel imponerende. Skuespiller
Kristoffer Egset er et høydepunkt
i sin tolkning av Jørgen Tesman.
Han er den mest treffsikre i sine
vitser, og briljerer med improvisa-

For «det var ikke det han skrev»
er nok hva en hver Ibsen-purist
vil tenke om forestillingen

sjon når Hallert forsvinner fra scenen for å kjøpe seg en øl til. Hallert
er forestillingens midtpunkt i brisen briljans som både Løvborg og
assessor Brack. Kanskje fordi han
er den som drikker, muligens fordi
han rett og slett er den morsomste
når han improviserer. Det hele blir
uansett en unik opplevelse for publikum.
Tross hvor morsomt det kan være,
er de farlig nærme linja mot
småklein revy i enkelte øyeblikk,
for eksempel når de prøver å lage
allsang uten at publikum blir med.
Eller når de bryter ut i en spontan

improvisert musikal som er akkurat litt for lang. I de øyeblikkene
har nok de som står på scenen det
morsommere enn de som sitter
i publikum. Heldigvis er disse
øyeblikkene fort overstått og langt
nok fra hverandre til at man glemmer det.
Hovedpoenget med teater er
at publikum skal like det. Selv om
Henrik Ibsen snur seg i graven,
sitter de fleste med latterkrampe
gjennom hele stykket. Og i en improvisert og øl-orientert humorforestilling er nok dette det viktigste.

Vanja Krøvel

anmeldelser@universitas.no
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Universitas anbefaler

Kaféen – denne generasjonens kirke

Harald Nordbø, anmelderredaktør

Svømmebasseng - Ramler dit vi skal

Jeg har lyst til å kjøre moped til denne låta.

Sløtface - Happy

Pop-punken er visst ikke død likevel!

Psycho - Slæm Dønk

Mango IPA-fyren hadde visst en låt til i seg.

Café du MIDI - Azur

Denne låta stresser meg litt, men på den gode måten.

Kulturkalender uke 43
30/10

29/10

Kulturlørdag i Universitetsgata

Høstmarked i Gamlebyen

Hele Oslos bokgate åpner seg med
program fra morgen til kveld. Bokbad
med Nina Lykke og Marie Aubert, en
kikk inn på Norlis antikvariat og mer!

Noen bestemte nylig seg for at Gamlebyen trengte et gjenbruksmarked,
så da ble det marked i Gamlebyen.
Kunst, loppis, vafler og kaffe og alt
som hører med.
Når: Søndag 30. oktober, 12–17
Hvor: Munkeparken

Når: Lørdag 29. oktober, 10-18
Hvor: Universitetsgata
Pris: GRATIS!

29/10
ILLUSTRASJON: MATILDE SOLSVIK

Oslo er en jungel. Du vet aldri hva som venter
rundt neste sving. Men én ting er sikkert - du er
aldri langt unna en kafé.
Det er få ting jeg ser mer frem til
ved helgen enn timene jeg skal
bruke på å sitte på en kafé og ikke
gjøre annet enn å glane på forbipasserende, lytte til samtalen til
paret på bordet ved siden av meg
og andre meningsløse, men likevel så gledesbringende, beskjeftigelser. Det blir alltid færre timer
enn jeg skulle ønske.
Kaféen kan kalles så mangt.
Storstue, samfunnsinstitusjon,
voksenbarnehage. Tiden går og
går, kaféen består som jeg liker
å si. Som en trofast venn har den
vært der gjennom alle livets faser,
og sett oss på vårt beste og på vårt
verste. Oslos kaféer har trolig sett
sitt utall første møter, nervøse
sammenbrudd og faktiske brudd.
Jeg vil gå så langt som å si at

kaféen er vår generasjons kirke.
Hver søndag ringer de mentale
klokkene. Penkåpen letes fram,
lakkskoene pusses og snuten
vendes mot nærmeste espressomaskin. For hver slurk som
slurpes kommer kaffedrikkeren
ett steg nærmere den forgudede
kostarikanske kaffebonden som
døde for våre synder, slik at vi
får leve i påkostet tilforlatelighet.
Pilegrimsferden går fra det ene
gatehjørne til det andre, én nabolagskafé av gangen.

Akkurat som kirken er kaféen
også et åpent rom. Den huser alt
fra usikre studenter i kvartlivskriser, nybakte mødre, og enslige
litteraturslukere til det pensjonerte paret på besøkstur i storbyen, som litt motvillig befinner
seg mellom fikserte frilansere og
andre stressa byborgere i overprisede vintageklær.
Jeg har ikke lest Evig søndag av
Linnea Myhre, men innimellom
skulle jeg faktisk ønske at søndagene varte evig. For hadde den
gjort det hadde jeg kunnet krysse
av for hver og én av adressene jeg
har lagret på Google-kartet.
Men søndagen varer ikke evig,
og tøffe prioriteringer må tas. Utforskeren i meg må krangle med
vanedyret. Skal jeg gå på ekspedisjon, oppleve en ny atmosfære og
sette de dyrebare søndagstimene
på spill eller skal jeg gå for det
trygge valget, sikre komfort, men
gå glipp av de nye impulsene?
Forsøkene kan i begge tilfeller
være mislykkede.
I en tid hvor det å starte et
nyskapende kafékonsept er et
D2-portrett verdig er det på sin
plass å påpeke noen av sidene ved
osloborgeres kafékultur som har
forbedringspotensiale.
Flokkdyr som vi er trekkes vi nær-

mest magnetisk mot de samme
koordinatene, og ved et håndfull
steder vil det dermed alltid være
trafikkork. Hvis det først ikke er
fullstappet, må man stadig ta til
takke med utilgivende seter. Barkrakker som konsekvent enten er
litt for høye eller litt for lave i forhold til vindusbordet det er ment
å komplimentere er en smertefull
gjenganger. Ergo en ubrukelig
plass og du må traske videre med
hode litt mindre hevet.
Når du omsider har funnet frem

til et sted med ledige seter, som
kanskje til og med, Gud bevare,
er komfortable, er det plutselig bare en halvtime igjen før
stengetid. Vi er ikke kjent for et
yrende kveldsliv her i nord, men
noen kaféer har urovekkende
korte åpningstider. Det går hardt
utover de selvstendig næringsdrivende, SoMe-gründere, resten
av påvirker-gruppen og andre
samfunnsnødvendige yrker.
Med disse mer eller mindre
treffende betraktningene i bakhodet har jeg noen avsluttende
oppfordringer. Støtt din lokale
forhandler av det sorte gull og
vær med på å opprettholde et par
deltidsjobber til de stakkars studentene. Hold deg unna kjedenes
lunkne sølevann og deres lugubre
forsøk på å få deg til å abonnere
på det. Smil til baristaen så ofte
du gidder. De er ikke så skumle
og livstrette som de ser ut som.
Aurora Djupvik Archer
anmeldelser@universitas.no
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Oslo Classics 2022
Har du alltid syntes klassisk musikk
trenger mer elektronika i seg? Se
ikke lenger! Oslo Classics er en
festival som kobler klassisk, samtidsmusikk og elektroniske beats.
Når: Fredag 28. til lørdag 29. oktober
Hvor: Kulturkirken Jakob
Pris: 630 kroner for festivalpass/250
kroner for dagspass studenter

Victoria Bergundhaugen , journalist i Universitas

Latinamerikansk aften
og programslipp for Film
fra Sør
Snart tid for Film fra Sør! De lanserer
programmet sitt på Vippa med
visning av Diana Kennedy: Nothing
Fancy (2019) og en helaften med
mat og musikk.
Når: Fredag 29. oktober, klokken 18
Hvor: Vippa
Pris: GRATIS!

Ukas anbefaling

Spillkveld
Hvem: Gjengen Hva: Hyggelige kvelder Hvorfor: Samvær og glede

Nå som nettene blir lange og kulda setter inn, får man endelig muligheten til å
ha de ordentlig hyggelige kveldene. Og
da tenker jeg spillkveld, for hva er ikke
bedre enn å knuse vennene sine i diverse
kortspill, sittende rundt et bord i en halvmørk stue opplyst med stearinlys, i lag
med samtaler og diskusjoner om samtlige intime temaer som BDSM, kinks osv. ,
samt tidige monologer om viktigheten av
å være et moralsk, samvittighetsfullt og
Aurora Djupvik Archer, journalist i Universitas

utilitaristisk menneske i ethvert aspekt
av livet. Og om man har alkohol for hånden så blir det enda bedre. Kanskje du
presterer å si at du har hatt et crush på
alle jentene i vennegjengen, men siden
du er lesbisk hadde det faktisk vært rarere om du ikke hadde hatt det. Uansett
føles det jævlig digg å se rett inn i øynene
på personen rett ovenfor meg å se frykten og frustrasjonen i blikket deres idet
jeg spør: «Har du knekt?»

Ukas advarsel

Forhastet bibeskjeftigelse
Hvem: Impulsive innkjøp Hva: Tidsoptimisten Hvorfor: Du vet det selv

Teknisk sett er jeg student, men i realiteten er jeg en alminnelig arbeidstaker
som har betalt semesteravgift. Slik kan
jeg nyte billigere månedsbillett og et
rimelig treningsabonnement som jeg
dessverre ikke nyter så godt av siden jeg
aldri bruker det. Men det er ikke det jeg
vil advare mot, for det er en ordning jeg
vil anbefale alle. Den nye tilværelsen som
arbeidsslave har sine fordeler. Med et litt
romsligere budsjett kan jeg tillate meg
noe jeg ikke gjorde som student. Nemlig

dyrking av hobbyer jeg ikke har. På mine
usle 7,5 kvadratmetre har jeg klart å finne plass til mer enn nok av garnnøster,
heklepinner, strikkepinner, maling, lerret og det som hører med. Gang på gang
går jeg i fella og tror at jeg kan bli en person med en kreativ hobby. Gang på gang
viser det seg at jeg ikke kjenner meg selv
så godt som jeg tror. Neste gang jeg står
foran en nytt og fristende hobbyartikkel
skal jeg huske hva som egentlig står på
merkelappen: støvsamler.

Ad notam

Universitas oppsummerer uka

Vi spør

av Professor Drøvel

Juiceutdanning AS
den eneste tilbyderen av
i Norge. Det går ut over
vår
konkurransekraft
som privat fagskole i
juice. – Juiceutdanning
tilbyr også praksisplass
som en del av sin utdanning, legger hun til, men
understreker at det forventes at studentene selv
søker og får plass hos en
godkjent fruktpresser. –
Vi kan ikke presse noen
til å ta opp studentene i
praksis, sier P. Resset. –
Men vi kan presse Jusutdanning til å bytte navn.
Av Vikingkongen

Ukas studentvin
Tørr, tung og tøff:: Denne røsker til fra første slurk!

smeller det fra en anonym nyhetsredaktør i vinpanelet.
Vi enes raskt om at de 13,5 prosentene alkohol i denne
italieneren varmer godt i mellomgulvet og egner seg
godt til frosne høstkvelder, og at hvis du tar med denne
på date, blir stemninga garantert romantisk. Dette er en
tung, tørr barbera med moderat snerp og noter av bjørnebær og moden plomme som godt skjuler smaken av
alkohol, så dere kan drikke dere brisne sammen uten å
føle dere harry. I tillegg har denne vinen ikke skrukork,
så her har du også anledning til å imponere daten din
ved å stilmessig trekke opp vinen uten problem. Og
den smaker mer enn den koster; med en pris på
under 150 kroner kan du vanskelig ruinere deg på
denne godbiten fra Piemonte, selv om du ser ut som
en ekte connaisseur med denne i vinskapet.
Vinvurderingen skjer i samråd med redaksjonen i Universitas.

Luigi di Grasso Piemonte Barbera
2020
Pris: 144,90 kroner
Land: Italia
Alkohol: 13,5 prosent

Harald Nordbø, vikarierende
vinanmelder i Universitas

Naken-demo

Onsdag demonstrerte studenter foran Stortinget. Tomine Andréa gikk tilfeldigvis
forbi demoen, og syntes det så gøy ut å ha så mange venner. Hun ringte SiO for å
sjekke om de kunne bistå henne med en egen demonstrasjon.
[Ring, ring]
– Hei, det er Mike Fürstenberg.
– Hei, det er Tomine Andréa her.
Snakker jeg med leder i SiO Foreninger?
– Det gjør du.
– Så dere har oversikt over alle
foreningene?
– I hvert fall en del.
– Det må da være en utrolig sosial jobb med mange venner?
– Altså jeg, vi er jo et kompetansesenter for studentorganisasjoner,
så vi driver ikke foreningene, men
hjelper dem gjennom kurs og veiledning.
– Du, jeg lurte på om dere kunne
hjelpe meg med en ting?
– Ja?
– Jeg gikk i dag forbi og så en stor
demonstrasjon ved Stortinget. Fylt
med studenter og masse folk. Jeg synes det så så morsomt ut at jeg tenkte at det ville også jeg gjøre. Vet dere

KVISS-CORBIN

om det finnes noen foreninger som
kunne være interessert i å bli med på
en demonstrasjon?
– Ehm… Det.. Det… Da tror jeg
at jeg heller vil anbefale å engasjere
deg i studentpolitikken, enten da i
studentparlamentet, eller velferdstinget i Oslo, eller så har du norsk
studentorganisasjon.
– De stoler jeg helt på. Og jeg har
forsåvidt ikke så store planer for hva
vi skal demonstrere mot, så jeg er
veldig åpen for innspill, har du noen
forslag?
– Hehehehe… Jeg tenker jo at
uavhengig av hva man demonstrerer mot så tenker jeg man skal engasjere seg i noe man har interesse
for selv.
– Ja fordi det er vel kanskje det å
demonstrere mot bruk av klær da.
Fordi jeg og de fleste studenter liker
forsåvidt bedre å se folk uten klær.
Tror du det er innafor?

1. Hvem har blitt Storbritannias nye statsminister?

navn Jonathan. Hvilken bok fra 1726 er
han mest for?

15. I hvilken verdensdel finner man brillebjørnen?

2. Hvilken tittel har den øverst rangerte politiske lederen på delstatsnivå i USA?

10. Hvem skrev boken Heart of Darkness
(Mørkets hjerte) fra 1899? 

16. Hva heter viruset H5N1 på folkemunne?

3. Hvilket strøk i Oslo er oppkalt etter stedet der det ble bedrevet offentlige henrettelser?

11. Da var høstens store fantasy-serier begge nådd enden for denne gang. Først til
Rings of Power. Hvilke tre av disse fem
karakterene kjent fra Ringenes herreuniverset møter vi i serien: Galadriel,
Isildur, Saruman, Sauron og Legolas?

4. I hvilken mytologi finner man de kvinnelige krigerne amasonene?
5. Hva heter de kvinnelige skikkelsene i
norrøn mytologi som bestemmer hvem
som skal falle i kamp?
6. Hvilket av disse landene har aldri hatt
et kvinnelig statsoverhode: Argentina,
Frankrike, Irland, Island eller Spania?
7. Hvilken låt fra Saturday Night Fevers lydspor ble også tittelen på oppfølgeren?
8. Hva heter Taylor Swifts nye album?
9. En annen Swift er forfatteren ved for-

12. Så over til den andre. Ranger disse House of the Dragon-karakterene etter alder:
Rhaenyra, Rhaena og Rhaenys.

– Det er jo helt innafor å mene
det, det står du jo fri til. Men spørsmålet er vel om du får med så mange studenter på akkurat det.
– Jeg tror det bare kan være en fin
måte å få seg nye venner på, er du
ikke enig?
– Altså jeg tenker at det å se studenter uten klær, det kanskje høres mer ut som en nudistforening.
Kanskje du skulle startet opp en
nudistforening.
– Går det an å lage en demonstrasjonsforening?
– Eller en demonstrasjonsforening, så vi kan godt hjelpe deg med
det.
– Vil du vurdere din stilling som
en studenthjelper?
– Heheheheh, jeg føler jeg står
ganske trygt.
– Vi snallast!

SVAR/DOM

0–4. Exphil på Bali: Du kombinerer
chille studier med sol og klamydia, og tar livet med ro. Det vises.
5–9. AST1010 – Astronomi: Du er
smart nok til å utnytte systemet
som gratispassasjer, men dessverre stopper det der.

17. Hvilket år er det snakk om? Aids blir
erklært som epidemi av WHO, Arne
Treholt dømmes til 20 års fengsel for
spionasje, tegneserien Tommy og Tigern
publiseres for første gang, operativsystemet Windows blir lansert, formel 1-føreren Lewis Hamilton blir født, og regissør
og skuespiller Orson Welles dør.
18. Utenfor hvilken stadion står det en statue av John Arne Riise?

13. Hovedstaden i House of the Dragon heter King’s Landing, men i hvilket land i
vår verden ligger Queenstown?

19. Tidligere Arsenaltrener Unai Emery vender tilbake til Premier League, men til
hvilken klubb?

14. Hvilken buss kommer seg raskest
fra det endestoppet til det andre: 20
(Galgeberg-Skøyen) eller 21 (HelsfyrTjuvholmen)?

20. Den øverste klassen av motorsport heter Formel 1, men hva heter den lavere
klassen som har som mål å tilby racerkjøring til lavest mulig kostnadsnivå?

Rebus

10–14. Juss: Dette var bra, men det
rakk ikke helt til topps ... Syt litt
på Jodel.
15–20. Honours: WOW! Du er sååå
flink!!! Gratulerer! Men så er det
kanskje ikke så rart, siden du
har egen seksjon i biblioteket?
av Gabriel Corbin-Arntzen,
kvissmaster i Universitas

1. Rishi Sunak. 2. Guvernør. 3. Galgeberg. 4. Gresk mytologi. 5. Valkyrjer. 6. Frankrike. 7.
Stayin’ Alive. 8. Midnights. 9. Gullivers reiser. 10. Joseph Conrad. 11. Galadriel, Isildur og
Sauron. 12. Rheanys, Rheanera og Rheana. 13. New Zealand. 14. 21. 15. Sør-Amerika. 16.
Fugleinfluensa. 17. 1985. 18. Color Line Stadium. 19. Aston Villa. 20. Formula Basic.

Det siste året har Universitas avdekket kontroverser ved den juridiske
fagskolen Jusutdanning
AS. Nå har Ad notamredaksjonen imidlertid
blitt kjent med en ny
skandale. Den konkurrerende fagskolen Juiceutdanning AS vurderer
nemlig nå søksmål mot
Jusutdanning på grunn
av det misvisende navnet. – Juss, som i rettsvitenskap, staves med to
S-er, sier Sunniva P. Resset, daglig leder i Juiceutdanning, til Ad notam.
– Ved å skrive «juss»
som «jus», antyder de
at også de tilbyr høyere
utdanning i produksjon
av fruktjuice, som vi er

av $atan

M
HINT: Noen år for lenge? Send løsning universitasdesk@gmail.com
FORRIGE LØSNING: «Droneturisme» Det klarte ingen og «Stiv Jobb» er veldig trist, vi håper på en lettere rebus denne utgaven:)
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