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Norges største studentavis

torsdag 24. november 2022
Kommentar s. 2-3

KRISEKUTT

FOR SIO HELSE
Risikerer å miste
en tredjedel av psykologtilbudet

– Behovet er større enn kapasiteten, sier leder av VT

AKTIVISTER UNDER
KLIMATOPPMØTET:

RISIKERER
FENGSLING

VM i Qatar:
– Det er egoistisk
av meg å se på VM,
sier Markus (23)

Klima s. 16-17

Mannstungt:
Etterlyser kvinner
på pensum og
filosofistudiet

Nyhet s. 4-5

Seks logoer
blir til én:
Westerdalsstudenter
frykter svekket
omdømme
Nyhet s. 10-11

Nyhet s. 12-13

2

torsdag 24.november 2022

MENINGER

Partiene har forsømt ansvaret de har for
å hente ut poltikk fra studenthverdagen

Ansvarlig redaktør: 
Guro Aasaaren
guro.aasaaren@gmail.com
466 74 942

Følg oss

Nyhetsredaktør:  Saga Eline Jonsson Hoff
eline.jonsson.hoff@gmail.com980 82 334

facebook.com/UniversitasOslo

Fotosjef: 

Charlotte Førde Skomsøy

Desksjef: 

Ingeborg Aure

Nettredaktør: 

Aurora Djupvik Archer

www.universitas.no
twitter: @universitas_no
instagram: universitas_offisiell

Tips oss
tips@universitas.no

Leder

Lider HK av
stormannsgalskap?

D

u går på Høyskolen Kristiania Westerdals, sier du?

Ikke nå. Siste spiker i kista er satt.
En æra er offisielt over.
I denne ukas Universitas kan du lese om at identitetsmarkørene til småskolene i Høyskolen i Kristiania (HK)
nå forsvinner. For første gang samles Westerdals og de andre delene av Høyskolen i Kristiania (HK) under en felles
logo: Kristiania. Hvorfor i alle dager gjør de det? Ifølge dem
selv: for å skape en mer enhetlig profil utad. Det gjør de ikke
uten grunn. Det er ingen godt bevart hemmelighet at HK
higer etter å bli landets første private universitet.
Da gjelder det å kjøre på for å innfri universitetskravet om
fem mastergradsprogrammer og fire doktorgradsprogrammer. Per i dag har skolen ifølge sine nettsider 66 bachelorprogrammer, 20 mastergradsprogrammer, og to doktorgradsprogrammer.
De siste årene har den private
Høyskolen Kristiania jafset i seg
skoler i rekordfart. Nå teller antall
studenter nærmere 19.000. Og
større vil de bli. «Det er ikke én
privat høyskole som vi ikke kan
tenke oss å diskutere sammenslåing med», sa tidligere rektor
Arne Krumsvik til Universitas da
han tiltrådte. Er det et lite snev av
stormannsgalskap vi skimter her?

Også HK
må innrømme at
høyskolemodellen
har mye å
fare med

Fortsetter denne tralten, vil HK
ha få konkurrenter, rett og slett fordi de har kjøpt dem opp.
Har det noe å si? Dette markedet er relativt konsentrert.
Man kan spørre seg om den massive oppkjøpstrangen går
utover utdannelsesmangfoldet. En kan også tenke seg at det
er stor fare for at ambisjonen vil føre til at fagskolen og de
treårige, arbeidslivsnære gradene mister status internt. At
tyngdepunktet vil flytte seg. HK trenger en påminnelse om
at man ikke trenger å bli universitet for å være en kvalitetsskole, ei heller sluke alle småskoler i landet. Det høster
minst like mye anerkjennelse å være kongen av bachelorer
blant utdanningsinstitusjoner.
Studenter trenger sårt en alternativ institusjon som spesialiserer seg på kort, akademisk utdannelse tett på «det virkelige liv». I stedet er også HK blitt blendet av prestisjen
som ligger i universitetsstatus. Sånn ensrettes og i verste fall
utarmes studietilbudene. Det er synd i en tid der det snarere
er flere gode valgmuligheter vi trenger. Også HK må innrømme at høyskolemodellen har mye å fare med.
Universitas beklager:
I forrige utgaves sak om studentenes partibarometer, kom
vi i skade for å utelate Kristelig Folkeparti (KrF) i de visuelle grafene vi brukte. KrF fikk 2,6 prosent av studentenes
stemmer.
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Politiker, kom og
hent politikken
Studentpolitikk
Vilhelm O. Bjørgul, gravesjef i
Universitas

H

vorfor har politikerne glemt å hente ut
politikk fra store deler av hverdagen til
studentene? Svaret ligger i en studiestøtte som har fått uforholdsmessig
mye plass og at resten av studentpolitikken er satt ut
på anbud til et studentdemokrati uten slagkraft. La
meg utdype.
Politiske aktører har begrensede ressurser. De må

prioritere. Studiestøtte
er svindyrt og i regjeringsforhandlinger
står det ofte mellom
studenter og andre sårbare grupper som har
det verre enn oss. Som
for eksempel minstepensjonister eller uføre.
Strømstøttestipendet
fra vårparten med én
utbetaling på 3000
kroner til alle studenter, kostet nær en halv
milliard kroner. Tenk
deg hvor mye det ville
kostet dersom alle skulle fått 3600 kroner ekstra
hver eneste måned hele året, som er det vi hadde
fått dersom studiestøtta var festet til grunnbeløpet i
folketrygden. Og det er det minste vi hadde trengt
dersom idealet om heltidsstudenten skulle vært i
nærheten av å bli en realitet.

Samtidig har ikke politikerne et reelt insentiv
til å gjøre endringer. Systemet slik det er i dag
fungerer. Folk blir utdannet og får stort sett jobb.
Dessuten peker perspektivmeldingen fra Finansdepartementet på at velferdsstaten bare vil bli dyrere å
opprettholde i tiårene som kommer. Med flere eldre
og dyre klimatiltak. I en slik fremtid er det neppe
mer penger til studentene som vil bli prioritert. Det
ville vært en utvidelse av velferdsstaten heller enn
en opprettholdelse.
Det hadde vært fantastisk å få mer penger. Men
når det virker urealistisk og overskyggende for andre saker, kan det i det minste være lurt å spørre om
noe av energien brukt på studiestøtte kan relokaliseres for å få andre gjennomslag.
Med andre ord: De folkevalgte bør ta tak i saker
som påvirker hverdagen vår på lik linje med
studiestøtten, men som
politikerne ikke har
politisert.
Hvorfor har vi
en flere hundre år
gammel undervisningsmodell? Den
hellige treenigheten
forelesning, seminar og
lesesal er eldgammel
og pedagogisk utdatert.
Tospannet forelesning
og lesesal stammer
fra munkeordenene
på middelalderen, da målet var å komme nærmere
Gud i ensom refleksjon. Seminarmodellen stammer
fra Wilhelm von Humboldts universitetsreformer
tidlig på 1800-tallet. Mens politikerne stadig utvikler skolepolitikk for bedre undervisningsmetoder
på grunnskole- og videregåendenivå, har altså

Økning i studiestøtten har tatt for mye
plass, og politikerne
har overlatt ansvaret
for studentpolitikk til et
studentdemokrati uten
gjennomslagskraft

Arkivaren

Historiske skråblikk av
Åsne «Årvåken» Hansteen

Høytsvevende nytelser?
Blindern ala 2006 kunne by på mange skjulte skatter i en
ellers tung eksamensperiode, ifølge Universitas det samme
året. Mosjonsstrekk av «slappe lesesalsben» i den lange
trappa utenfor Georg Sverdrups hus, eller «Ah, sauna» i
idrettsbygningen, var bare noen av flere. Men, sex på lesesal?
Under tvil: Sjansen for at du «møter en inngrodd professor»,
er stor. Universitas 16 år tilbake kunne anbefale «å snike
seg ut på et tak» under høytsvevende omgivelser. Å møte
gamle professorer er kanskje verre enn fare for liv og helse?
Universitas 16.08.2006

Dårlig norgesreklame?
I 2001 kunne professor i mykologi Leif Ryvarden skilte med
hele to soppbærere av hans eget navn: Leifia og Ryvardenia.
En mykologs våte drøm. Ikke alle har derimot vært like heldige,
og ble man ikke likt av soppens herre Carl von Linné tilbake på
1700-tallet, risikerte man å lide samme skjebne som Forsskål:
ingen ringere enn en «stygg, stikkende og sviende» nesleslekt
ble oppkalt etter han. Men, noe uheldig har kanskje vi som
landsborgere også vært: med brunrotta Rattus norvegicus som
navnedeler. «Dårlig norgesreklame», mente Universitas i 2001.
Universitas 21.03.2001
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ILLUSTRASJON: ØIVIND HOVLAND

universitetets undervisningsmetoder stått på stedet hvil i
århundrer.
Hvorfor er nær sagt alle pensumlister uoverkommelig lange
når ingen har verken tid eller krefter til å stirre ned i en bok
åtte timer hver dag? Samtidig er det pedagogisk idiotisk
å bruke uforholdsmessig mye tid på å lese satt opp mot
andre aktiviteter. Når man leser en tekst lærer man bare fem
prosent av et gitt innhold. Lærer man bort innhold til andre
lærer man nitti prosent av det samme innholdet (Schewe,
2014). Tallenes tale sier med andre ord mer aktiv læring og
mindre pensum.
Hvorfor prioriterer ikke byrådet å bygge flere idrettshaller
når hundrevis av studenter står i kø for å få delta i sin idrett?

Øyeblikket

Hvorfor har professorer kontorarealene med best utsikt?
Det er jo vi som kunne trengt noe pent å se på mens vi nyter
knekkebrød med makrell i tomat, og bekymrer oss til døden
over den uoverkommelige haugen med pensum. Hvorfor
har de kaffetrakter med gratis kaffe der oppe i elfenbenstårnet, når det er vi som kunne trengt det? Hvorfor diskuteres
gratis skolemat på grunnskolen og ikke på universitetet?
Hvorfor i alle dager har politikerne oversett disse sakskom-

pleksene? Svar: Økning i studiestøtten har tatt uforholdsmessig mye plass og politikerne har overlatt ansvaret for
studentpolitikk til et studentdemokrati uten gjennomslagskraft. Studenter er studenter, og det skal de få være uten å
måtte gjøre jobben til politikerne de har stemt på for å slippe

nettopp det. Ja, det kunne vært flott med et fungerende studentdemokrati, men jeg skjønner ikke hvorfor politikk for
300 000 borgere er overlatt til dem selv og ikke politikerne
de har stemt på for å gjøre nettopp den jobben. Det virker jo
som et åpenbart brudd på samfunnskontrakten. Det handler
ikke om å frata universitetene selvbestemmelse, men at
politikerne skal gjøre jobben sin. På alle andre områder er
det partiene som er et politisk verksted i Norge, og makten
til å gjøre endringer på våre vegne ligger på Stortinget og i
bystyret. Der ville i tillegg partiene ha alt å vinne på å ta de
nære studentsakene tilbake. Ta lærdom fra Senterpartiet (se
bort fra meningsmålingene) og sett søkelyset på tjenester
nær folk!
debatt@universitas.no

av Mathilde Sunde Solsvik

TIPS OSS:
tips@universitas.no
UTTEGNERE:
Mina Wikeby
Ingeborg Aure
Mina Ræge
Sivert Bjelland Sevatdal

DESKJOURNALIST:
Åsne Hansteen

KORREKTURSJEF:
Oscar Grimstad

Tursko: Veien som ble valgt, ledet oss hit.
Universitas støttes av Velferdstinget,
som står uten redaksjonelt ansvar.
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980 81 334

NYHET
Diskriminering
av pene kvinnelige studenter
– Det er en del forskning innen psykologi som viser
at attraktive menn er mer selvsikre og mer hardtarbeidende, sier stipendiat Adrian Mehic ved Lund
Universitet til NRK. Uttalelsen kom som forklaring på nylig publisert forskning som viser at det
gikk dårligere enn det pleier for pene kvinnelige
studenter under pandemien. Mehic og flere undersøkte hvilken rolle utseende spiller i møte med
ulike undervisningsformer. Studien peker på at alle
pene studenter uavhengig av kjønn generelt sett får
høyere karakterer i ansikt-til-ansikt-undervisning i
ikke-kvantitative fag hvor det oftere er interaksjoner mellom lærer og student. Da undervisningen
ble digitalisert, sank karakterene derimot betraktelig for de pene kvinnene, men ikke for de pene
mennene. Forskerne peker på en underliggende
diskriminering.
VOB

Norsk kultfilm
relanseres

MENN SOM LÆRER MENN OM MENN:

Hvor er det annet kjønn i filo
Humaniora preges av kvinner, men ikke
i filosofi. Nok en gang tar flere filosofistudenter til orde for et mer likestilt og
inkluderende pensum.
Kvinner i filosofi
tekst Celina Therese Ekholt
foto Charlotte Førde Skomsøy

– Det føles uvelkomment, sier Gvantsa Utmelidze (19).
Hun går førsteåret på filosofi på Universitetet i Oslo
(UiO) sammen med Astrid Engen (21) og Ida Marie Kleiberg (25).
Universitas snakker med dem hver for seg, og uavhengig av hverandre. Likevel peker de alle på de samme problemene: at det er få kvinnelige studenter på deres årskull,
at alle foreleserne er menn og at det ikke er noen kvinner
representert i pensum.
Slentrende rundt i fars gamle islender med rullings
i nebbet og Proust i lomma på skinnjakka, har HFgutten stadig sitert filmduoen Wam og Vennerøds
klassiker «Lasse & Geir» fra 1976. Filmen følger
bråkmakerne Lasse og Geir i tre døgn i Oslos gater.
«Tar’æ en kjeft, da», sier HF-gutten og skuer etter de
sammensvornes blikk og bekreftende nikk til smale
referanser fra våre foreldres tid. Inntil nå har han
dyrket det sosialrealistiske verket fra en lavkvalitets
youtube-versjon. Godt nytt foreligger derimot. Nasjonalbiblioteket og Norske Filmskatter har i samarbeid med Norsk Filmdistribusjon valgt å relansere filmen. Det melder NTB. Filmen, som for lengst
har fått kultstatus, kommer på DVD og Blue Ray
og inkluderer både trailer og et teksthefte med et
essay skrevet av regissør og filmskaper Dag Johan
Haugerud. Sosialrealismen lever, og toppetasjen
også: «gjørma svinger bra, hæ?».
SEJH

Studenter kaster
mest mat
Det viser en plukkanalyse fra renovasjonsselskapet GLØR gjennomført i Innlandet, skriver NRK.
En såkalt plukkanalyse analyserer hva som er i avfallet. Analysen viste at matavfall utgjorde 30 prosent av restavfallet. Mye av avfallet viste seg også
å være spiselig. Markedssjef i GLØR Elisasbeth
Haukaas Bjerke sier at det er flere forhold ved
studentlivet som kan være årsaken til at studenter
kaster mer mat. Hun peker på trangere boforhold
og dermed begrenset plass til oppbevaring, i tillegg til mye ferdigmat som kanskje blir kastet.
SEJH

– Ond sirkel
Tilbake i desember 2005 skrev Universitas om «Kjønnsproblemer i filosofi». Temaet for artikkelen? At det ikke var
noen kvinnelige filosofer på pensum til innføringsfagene i
filosofi, frafall av kvinner på studiet og svært få kvinnelige
forelesere. Artikkelen sluttet med at daværende leder for
instituttet lovet endring.
Mye tyder imidlertid på at de siste 17 årene ikke har vært
egnet til å rokke nevneverdig ved situasjonen. Det virker
som at man i år har tatt ett skritt tilbake:
– I et fag jeg har nå, «Innføring i erkjennelsesteori og
vitenskapsfilosof», pleide det å være kvinnelige forfattere
på pensumlisten, og feminisme var en del av faget. Men det
har blitt tatt ut, sier Utmelidze.
Kleiberg sier at hun synes det er rart at foreleserne står
fritt til å fjerne kvinner fra pensum.
– Det virker ikke som at instituttet har noe fokus på dette, når det bare kan fjernes fra et fag totalt, sier Kleiberg.
Engen peker på at det blir en ond sirkel:
– Studiet tiltrekker seg mannlige studenter som skriver
positivt om Andrew Tate, og andre menn som er kjent for
sitt kvinnefiendtlige syn. Hvis det hadde vært flere kvinner
på pensum, og man hadde snakket mer om feminisme, så
hadde det kanskje tiltrukket seg færre ekstreme.
Utmelidze mener også at fraværet av kvinnelige filosofer på pensum skaper dårlige holdninger:
– Når professorene, som er folk man ser opp til, ikke
snakker om kvinner, bekrefter de synet på at det ikke er
noen kvinner som har noe å si innenfor filosofi. Men det
stemmer jo ikke, vi bare lærer ikke om dem, og da får man
inntrykk av at de ikke eksisterer.
Og ifølge Umelidze er dette med på å skape en dårlig
holdning til kvinner blant enkelte av de mannlige studentene:
– Det har visstnok blitt overhørt av noen på studiet at en
mannlig student sa: «Jeg har aldri hatt en intelligent samtale med en kvinne.»

– Det går rykter om hvordan filosofi er. At det er mannsdominert, sier Engen og fortsetter:
– Likevel var det fortsatt sjokkerende, ikke bare på
grunn av at det var mange mannlige studenter, men at det
ikke var flere kvinner på pensum. Vi lever jo tross alt i 2022.
Fagutvalget møter motstand
Allan Sæther Thommessen (26) og Marcus Holst-Pedersen
(24) i fagutvalget for filosofi (FUFF) er heller ikke optimistisk innstilt. De sier at de har tatt opp mangelen på kvinnerepresentasjon med Programrådet for filosofi flere ganger.
– Vi ser ikke noen bedring ved å snakke med dem. De
har hørt mange ganger hva vi har å si, og de har ikke gjort
noe med det, sier Thommessen.
Deres teori for årsaken til at det er så få kvinner på pensum er at studiet har et stort fokus på filosofihistorie.
– Det fantes jo kvinnelige filosofer i antikken også, men
de ble ikke definert som det, sier Thommessen.
– Ved å dytte den filosofihistoriske kanonen foran seg
har foreleserne kunnet argumentere for å bare ha menn på
pensum. Jeg mener at man heller burde se hvordan denne
kanonen har blitt dannet. Men de har i stedet bestemt seg
for at spørsmålene som stilles skal være basert på det døde,
hvite menn tenkte, sier Holst-Pedersen, og legger til:
– Veldig mange av de mannlige filosofene vi lærer om er
dårlige forbilder, og har shitty kvinnesyn.
Fagansvarlig: – Veldig beklagelig
Reidar Kiljan Maliks har vært fagansvarlig på filosofistudiet siden i høst. Han sier at de er bevisste betydningen
av å inkludere kvinnelige filosofer på pensumlista. Etter at
fagutvalget tok opp problemstillingen med ledelsen, sier
han at det har blitt diskutert både i programrådsmøtet og
på lærermøtet.
– Vi planlegger å diskutere det i videre møter, fordi vi
oppfatter det som sentralt. Vi forsøker å unngå å få svært
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osofiundervisningen?

Mannsdominert: Gvantsa Utmelidze sier at hun opplever filosofistudiet som uvelkomment for kvinner.

mannsdominerte kurs.
– Men dette er jo ikke en ny problemstilling, hvorfor er det
så vanskelig å få til en endring?
–Det har i år vært fokus på økt kvinnerepresentasjon i
faget exphil, der det har blitt laget en ny bok med betydelig
flere kvinnelige forfattere. I tillegg har vi nylig opprettet en

gruppe som har som oppdrag å se på kvinnerepresentasjon
i filosofi. Vi ønsker å øke andelen kvinner, ikke bare på pensum, men også blant de som underviser.
– Hva tenker du om at kvinnelige studenter opplever studiet som uvelkomment?
– Det er veldig beklagelig om kvinnelige studenter føler
seg uvelkomne. Selvfølgelig er de velkomne her. Og som
sagt har vi tatt tak i det, nettopp fordi vi har fått signaler
fra studentene.
Det er opp til hver enkelt underviser å bestemme pensum, men Maliks bekrefter at de
er kjent med kritikken hva gjelder pensum i faget Innføring i
erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi.
Det er Pål Fjeldvig Antonsen,
førstelektor i filosofi ved UiO,
som underviser og fastsetter
pensum i dette faget. Han sier at
det ikke er noen spesifikk grunn
til at kvinnelige forfattere er fjernet fra pensum i år, og at feminisme ikke er en del av undervisningen.
– Pensumet endrer seg fra semester til semester. Jeg gjør
endringer i pensum hele tiden. Jeg ville lage et kurs med én
tankerekke gjennom hele kurset. Der var ikke feminisme
en komponent.
Antonsen viser til at filosofi historisk sett har vært et
mannsdominert fag.
– Det var ikke noe bevisst valg om å ekskludere feminisme, men det var ikke en del av dette semesterets narrativ.

Kleiberg mener det er talende for undervisning og pensum at så mange kvinner faller fra.
– Hvorfor? Man leser om ting som man ikke føler er relevant, og ikke kjenner seg igjen i.
Fagansvarlig bekrefter at det dette semesteret er uvanlige
få kvinner på masternivå. Det som har vært normalen fra
2015 og fremover er at rundt en tredjedel på master i filosofi
er kvinner.
– Men denne høsten er det en spesiell situasjon. Av totalt
42 studenter med opptak til master er seks kvinner. Det er
veldig dårlige tall.
Maliks er imidlertid usikker
på om dette er en tendens.
– Om fallet vedvarer må vi
prøve å forstå det. Vi tar det
veldig seriøst, og ønsker å vite
hvorfor, og hva vi kan gjøre for å
rekruttere flere kvinner, og at de
Astrid Engen, (21) filosofistudent
skal bli i programmet.
Kleiberg, som egentlig bare
har meldt seg opp på årsstudium
i filosofi, sier at hun vurderer å gå videre.
– Jeg synes filosofi er veldig gøy, og får lyst til å lese mer,
særlig utenfor pensum.
Også vil hun snakke med kvinnene på masternivå. Kleiberg sier at hun egentlig blir inspirert av at hun ser at det
kan bli en forbedring.
– Men det er jo veldig synd. Og det at det er så få kvinner
på master, viser at de fleste blir demotivert. Vi skal jo finne
frem til ny kunnskap, men så taper vi så mange på veien.
Engasjementet deles av flere:
– Vi bryr oss veldig mye om dette. Vi driver litt sånn
aktivisme, fordi det har vært så ille at vi føler at vi må gjøre
noe, avslutter Engen.
			
universitas@universitas.no

Det går rykter om
hvordan filosofi er. At
det er mannsdominert

Dårlige holdninger: Astrid Engen sier at
filosofistudiet tiltrekker seg enkelte som
støtter kvinnefiendtlige holdninger.

Uvanlig få kvinner på master
Utmelidze sier at det er svært få kvinner på masternivå.
Hun synes ikke det er så underlig, da alle professorene hun
hittil har hatt på studiet er menn.
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SiO står foran
betydelige kutt i sine
velferdstjenester
Foreslåtte kutt i kommunale og statlige budsjettforslag gjør at opp til 6000 psykologtimer må
kuttes hos SiO.
SV om statsbudsjettet som vedtas
i desember.
Kuttet fra byrådet tilsvarer
tekst Magnus Grundstad og Saga Eline
Jonsson Hoff
2400 psykologtimer, bekrefter
foto Charlotte Førde Skomsøy
Studentsamskipnaden i Oslo
(SiO). Som følge av det eventuelle
– Konsekvensene av dette er at vi bortfallet av støtten, risikerer SiO
får lengre køer, sykere mennesker Helse å måtte kutte i tilbudet. Med
og studenter som ikke får hjelpen regjeringens kuttforslag, må SiO
de trenger. Det er allerede et økt Helse trolig kutte enda mer, frykpress på psykisk helsetjenestetil- ter Torsvoll.
bud i kommunen.
– Regjeringens kutt i bevilgninLeder av Velferdstinget i Oslo ger til velferdstilbud tilsvarer cirka
(VT) Marius Torsvoll er misfor- det samme som 4000 psykologtinøyd med at de til sammen 2,5 mer.
millionene Studentsamskipnaden
Dermed risikerer SiO å tilby
i Oslo (SiO) fikk etter revidert over 6000 færre psykologtimer.
Oslobudsjett til psykisk helsetil- Til sammenligning har SiO tilbudt
bud i 2022 ikke videreføres det 5331 timer hos rådgivningstjenesten sin og 17.958 konsultasjoner
kommende året.
hos den psykiske helsetjenesten.
Kuttene tilsvarer en tredjedel av
Flere syke, dårligere tilbud
Byrådet bevilget pengene til SiO dagens tilbud.
Torsvoll peker på at SV i sitt
som følge av og i frykt for pandemiens konsekvenser.
alternative budsjett reverserer reStudentene rapporterer om gjeringens kutt. VT jobber nå tett
stadig verre psykisk helse. Hver opp mot byrådet for å reversere
tredje student rapporterer om al- kuttene.
vorlige psykiske plager, viste stuTorsvoll frykter at kuttene lodentenes helse- og trivselsunder- kalt og nasjonalt vil føre til lengre
søkelse (SHoT). Parallelt med at ventetider for studenter i Oslo. I
flere studenter
dag er det to
sliter psykisk,
ukers ventetid
står de psykiske
for førstegangskonsu lt asj on
helsetilbudene
og 8-10 ukers
altså i fare for
ventetid
før
å kuttes i neste
første behandårs budsjetter.
lingstime.
I tillegg til
Pengene var
det foreslåtte
et ekstraordikuttet i Oslobudsjettet,
nært tiltak under pandemien.
foreslår regjeringen i forslag
At byrådet ikke
til
statsbudviderefører
Trond Morten Trondsen, direktør for SiO Helse
sjett å kutte
midlene, vitner
25
millioner
vel om at vi
til
studentnærmer oss en
velferden samskipnadene tilbyr, normaltilstand?
herunder psykiske helsetilbud
– Ja, i finansiering, men tilbuog andre lavterskel velferdstje- det matcher ikke lenger den etnester. Oslobudsjettet behandles terspørselen som finnes. SiO rapav bystyret 7. desember. Regje- porterer om økt trykk hos både
ringen er nå i forhandlinger med rådgivning og psykolog. Vi er i en

Psykisk helse

– Kuttene
betyr rett og
slett at færre
får tilbud
gjennom
samskipnaden

– Ikke bra nok: Uten ekstrainntekter spår SiO Helse-direktør Trond
Morten Trondsen lengre ventelister hos Samskipnaden.

situasjon hvor behovet er større
enn kapasiteten, sier Torsvoll.
Kan bli lengre ventetid
Etter pandemien har SiO Helse
opplevd pågang fra studenter som
trenger noen å snakke med, noe
som har ført til økt press på samskipnaden. Det sier Trond Morten
Trondsen, direktør for SiO Helse.
– Ekstrainntektene vi har fått
kommunalt fra Oslo kommune,
Kunnskaps- og helsedepartementet, har derimot gjort at vi kan ha
ekstra kapasitet, sier Trondsen, før
han bekjenner hvilke konsekvenser bortfallet av ekstrainntektene
vil ha:
– Uten ekstrainntektene vil

ventetiden bli betydelig lenger
for studenter i Oslo, sier han på
telefon til Universitas.
SiO Helse tilbyr et gratis lavterskeltilbud for studenter som
trenger å snakke med rådgiver,
psykolog eller sosionom. Man kan
få inntil ti behandlingstimer.
Trondsen mener tilbudet er
svært viktig for mange studenter
og sier at det fysiske lavterskeltilbudet på campusene vil merke at
stat og kommune kutter i bevilgningene sammenlignet med årets
tilbud.
– Det er ikke gode nok tilbud i
stat og kommune som kan kompensere for en reduksjon i vårt
tilbud. Der er det lengre ventetid

og høyere kriterier for å få hjelp,
sier han.
– Kuttene betyr rett og slett at
færre får tilbud gjennom samskipnaden.
Leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO) Maika Marie
Godal Dam er også bekymret
for hvordan kuttene vil ramme
velferdstilbudet på campusene i
Oslo. Hun frykter særlig for gratis
lavterskel- og behandlingstilbud
gjennom samskipnaden, som hun
regner med ikke kan opprettholde
samme nivå som før.
– At studiestøtten justeres og
ikke økes, hjelper heller ikke på
dagens situasjon for studentene,
ifølge henne.
Forsvarer kuttet
Helsebyråd i Oslo Robert Steen
(Ap) sier han gjerne skulle videreført støtten. Han begrunner kuttene i krevende tider og strammere
budsjetter.
«Jeg skulle ønske at vi kunne
fortsette å gi SiO ekstra støtte,
men vi må også ta hensyn til at det
er mange andre i Oslo som har det
vanskelig», skriver han.
Helsebyråden forteller at de
må prioritere helsetjenestene som
kommunen har ansvaret for, og
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Krisekutt: – Vi er i en situasjon hvor behovet er større enn kapasiteten, sier leder av Velferdstinget i Oslo Marius Torsvoll. Nå håper han politikerne snur.

poengterer at disse er tilgjengelige
for studentene i Oslo.
«Det er for eksempel lavterskeltilbudene Rask psykisk helsehjelp,
UngArena, de ulike helsestasjonene for ungdom, helsestasjon for
gutter, helsestasjon for kjønn og
seksualitet og Sex og samfunn».
Ovennevnte eksempler har blitt
prioritert og styrket i budsjettforslaget til neste år, opplyser han.
«Er kommunen bedre rustet til å
ta imot studenter som ellers hadde
søkt hjelp hos SiO?»
«Byrådet har styrket tilbudet
til befolkningen, og dette er noe
vi har ambisjoner om å fortsette
med. Men om det noen gang blir
nok? Nei, det tror jeg ikke».
Han understreker at kommunen skal ta godt vare på
alle som bor i byen.
Torsvoll i VT er imidlertid
usikker på om problemet løses
ved at de øvrige psykiske helsetilbudene styrkes, slik Steen viser
til, som tilbudet «Rask psykisk
helsehjelp». Det er et tilbud for
personer med lette til moderate

psykiske plager. På hjemmesidene
deres oppfordrer de imidlertid
studenter å oppsøke SiO for tilsvarende hjelp.
– Det er mange studenter som
går til Samskipnaden for hjelp
fordi det er et kjent tilbud for, og
fordi det aktivt markedsføres mot,
studentene. Det gjør ikke de øvrige kommunale tilbudene, sier han.
– Mener du at SiO bør ha et
monopol på tilbudet?
– Nei, på ingen måte. Men SiO
er en utrolig viktig bidragsyter for
studenter. Å se dem som den aktøren og kunnskapsbasen er utrolig
viktig.
Skylder på stramt budsjett
Statssekretær i Helse- og Omsorgsdepartementet Karl Kristian
Bekeng (Ap) viser til strammere
tider som årsak til forslaget om
endringer i tilskuddsordningen
for studenter og psykisk helsetilbud i statsbudsjettet.
«Budsjettet er strammere på
alle områder, og det gjør at vi må
prioritere hardere», skriver han.

For at studentene skal lykkes
med studiene, må de trives, ha
gode levekår og et godt og inkluderende læringsmiljø, mener Bekeng. I forlengelse skriver han at
det er gledelig at både Levekårsundersøkelsen og SHoT-undersøkelsen viser at det er et flertall
av studentene som rapporterer at
de alt i alt har god eller svært god
helse.
«Samtidig må vi ta på alvor at
det er en økning i andelen studenter med alvorlige psykiske plager».
«Hvorfor velger dere da å halvere tilskuddsordningen til studenters psykiske helse og kutte i studentvelferd?»
«Endringene i tilskuddsordningen tilsvarer tallene frem til
2022. Ordningen lå frem til da på
rundt 20 millioner kroner».
Bekeng poengterer at Regjeringen har foreslått å bevilge 300 millioner kroner til forsterket innsats
på psykisk helse, selv om budsjettet er stramt.
universitas@universitas.no

Lengre køer,
sykere mennesker
Marius Torsvoll, leder av Velferdstinget
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Søker ro i
hundetilbud
Kosetime: To studenter som kom for å kose med terapihuskyen Marve.

Terapihuskyen Marve ble invitert til Blindern for å gi studenter et
tilbud om kos og ro under stressede tider. Initiativtakere ønsker å tilby
terapihunder hver eksamensperiode.
Et hundeliv
tekst Freyja Eikrem Ims
foto Charlotte Førde Skomsøy

– Det er deilig å få en liten pustepause fra alt eksamensrelatert.
Historiestudent Hanna Emilie
Bjøro har møtt opp på et seminarrom på Blindern. Hva venter
der? Terapihunden Marve. Det tar
ikke lange tiden før Marve legger
seg på fanget til Bjøro, og Bjøro er
rask til å kose tilbake.
Mens snøværet og eksamensperioden herjer i Oslo, har nemlig
Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet i Oslo (HFSU) invitert to terapihunder til Blindern
for å øke studentenes trivsel, og gi
dem et avbrekk fra den intense eksamenstiden. I seminarrommet på
Universitetet i Oslo er bord og stoler erstattet med puter og tepper.
Tilbudet er for studenter, og man
kan booke 15 minutter av gangen.
Inne venter den fem år gamle terapihuskyen Marve og hans eier
Ann-Jeanette Friberg. Friberg er
hundeinstruktør og terapihundfører.
– Terapihundene favoriserer
ikke. De er trent til å hilse på alle
og la alle tafse like mye, sier Friberg etter at Marve er blitt introdusert for de besøkende.
– Hundene er godt trente for
å evne å være sosiale rundt mennesker. Testen terapihunder må
gjennom, er like tøff som for politihunder.
Friberg legger til at utrente
hunder ikke er like flinke til å hilse
på alle, og kan lettere favorisere.
– Er huskyer spesielt godt egnet
som terapihunder?
– Alle hunder er potensielle terapihunder. Det handler mer om

hundens individ og personlighet
enn hundens rase, sier Friberg
mens Marve venter tålmodig på
en godbit.
– Huskyer er veldig aktive og
kan løpe mange mil, så når de
først skal hvile, finner de roen fort.
Det gjør at de menneskene de møter, kan speile denne roen og selv
bli roligere.
Friberg setter seg ned på et teppe på gulvet, og Marve er rask til å
legge seg på fanget hennes.

Instagram, men det kan uansett
fort bli oversett, sier Værdal.
Universitas har spurt HFSU
hvor mye de budsjetterte til terapihundbesøket. De skriver at de
syntes det var såpass viktig å gjeninnføre tilbudet, at de ikke tenkte
på budsjettet.
«Dette er noe vi ønsker å fortsette med hver eksamensperiode,
kanskje over enda flere dager for
å dekke etterspørselen», skriver
Veronica Dahlby Tveitan i HFSU
i en mail.

met for å hilse på Marve. Marve er
igjen rask til å legge seg ned foran
dem, og klar for å ta imot kos.
– De som møtes her, kjenner som regel ikke hverandre, så
her har de en mulighet til å møte
andre studenter. Det er et vidt aldersspenn av studenter som alle
kommer sammen over sin kjærlighet for hunder, sier Friberg.
Friberg forteller om tidligere
hendelser hvor studenter har blitt
rørt til tårer av å møte hundene.
– Hunder dømmer ikke. De bryr
seg ikke om hvem du er, eller om
du har en kvise på nesa. De koser
uansett like mye. Friberg ser på
Marve og sier:

– Du er et verktøy i verktøykassa, du.
Marve svarer ikke på påstanden. Men Marve er ikke bare en
terapihund, han er også et musikalsk geni. Før Universitas sier
farvel til Marve, viser Friberg at
hunden kan danse og spille musikk.
Marve tar en tamburin i munnen og snurrer rundt i seminarrommet, på Fribergs kommando.
universitas@universitas.no

Bortgjemt tilbud
Det er Studentutvalget ved Det Hundeglade studenter
humanistiske fakultetet (HFSU) Til tross for små plakater, trer nå
som har arrangert dagens hun- to studenter inn i seminarromdeterapi. De har tidligere tilbudt studenter et møte med
terapihunder under eksamenstiden, forteller Marthe
Værdal i Studentutvalget. Nå
er det derimot første gang på
lenge, grunnet koronapandemien.
– Vi tenker det er viktig for
studentenes mentale helse å
kunne være med på slike ting
under eksamensperioden. Da
er de under mye stress, så det
å møte en terapihund kan
være en fin måte å puste ut og
slappe av, sier Værdal.
Men til tross for at samfunnet er åpent, flokker ikke
studentene til tilbudet. Værdal sier at hun har gått rundt
og flyttet på plakater som er
blitt hengt over terapihundplakatene, for at folk skal bli
oppmerksomme på tilbudet.
– Har det blitt litt oversett
av studentene?
– Det kan være vanskelig å nå ut til studentene om Stolte: Veronica Dahlby Tveitan og Marthe Værdal jobber for HFSU og har stelt istand møte med terapihuskyene.
tilbudet. Vi har Facebook og
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Tilfluktsrom uten
beredskapsplaner

Den andre siden av håpet: I fredstid er kjelleren i Vilhelm Bjerknes’ hus ved UiO en pub. Innen 72 timer etter beredskapsvarsel er sendt til universitetet skal det være klargjort som tilfluktsrom.

UiO og Oslomet er
ansvarlige for sine tilfluktsrom, ifølge Sivilforsvaret. Likevel inngår
ikke disse i universitetenes overordnede beredskapsplaner.
Beredskap
tekst Vilhelm O. Bjørgul, Victoria
Bergundhaugen
foto Hanne Jones Solfjeld

Krig på det europeiske kontinentet har generert flere saker om status for tilfluktsrommene i Norge.
NRK har tidligere i år meldt om
både manglende kapasitet og
oversikt over landets tilfluktsrom.
Så hvordan står det til med UiO og
Oslomets bomberom?
Ikke plass til alle studentene ved UiO
Totalt har tilfluktsrommene ved
Universitetet i Oslo en kapasitet
på rundt 9000 personer. I 2021
hadde UiO nesten 26.000 studenter, ifølge deres hjemmesider.
Tilfluktsrommene til utdanningsinstitusjoner er stort sett private, i
motsetning til offentlige tilflukts-

rom. Disse skal beskytte dem som
til vanlig oppholder seg i byggene
ved en eventuell krigssituasjon,
ifølge Forskrift om tilfluktsrom §
2.
Imidlertid er det ikke bygget nye tilfluktsrom i Norge siden 1998, ifølge NRK. Da fjernet
myndighetene det formelle kravet
om at alle større nybygg skulle ha
tilhørende tilfluktsrom. Derfor
er ikke tilfluktsrommene laget
for hele studentmassen, opplyser Universitetsdirektør ved UiO
Arne Benjaminsen på telefon til
Universitas.
– Nei, de er dimensjonert for å
tilfredsstille de kravene som myndighetene har satt på de tidspunktene som bygningene ble oppført
og de reglene som da gjaldt, sier
Benjaminsen og utdyper:
– Bygg som ble oppført i typisk
etterkrigstid hadde nok større krav
til omfang av tilfluktsrom enn en
del av byggene som ble oppført etter det, sier Benjaminsen.
UiOs 24 «operative
tilfluktsrom»
Dersom rommene har annen bruk
i fredstid, skal de kunne klargjøres
innen 72 timer dersom det blir
nødvendig, ifølge forskriftens §
36. Enten det er SiO Athletica på
Blindern eller en studentpub i Vilhelm Bjerknes’ hus, som er blant

UiOs 24 «operative tilfluktsrom».
UiO har ikke overordnede beredskapsplaner for rommene,
men kun ryddeplaner som iverksettes hvis det går ut varsel til UiO
om klargjøring av tilfluktsrom
gjennom Sivilt beredskapssystem,
ifølge opplysninger fra Eiendomsavdelingen.
– Vi har et planverk for våre tilfluktsrom som gjør at de tilfredsstiller sivilforsvarets krav. Det vil
si at dersom det oppstår en krisesituasjon, så kan våre rom frigjøres og gjøres klare som tilfluktsrom og gjøres klare innenfor de
tidskravene myndighetene stiller,
sier Benjaminsen.
Videre påpeker han at det ved
en krigssituasjon vil være sivilforsvaret eller andre myndighetsorganer som ber UiO om å klargjøre
rommene, og at det i et slikt tilfelle
vil være Eiendomsavdelingens ansvar å gjennomføre.
UiO: – Hatt ekstern
gjennomgang
Det er ikke bare klargjøringen av
tilfluktsrommene forskriften dekker. Den sier også at eier av tilfluktsrommet skal holde det vedlike og at dette skal skje gjennom
regelmessige inspeksjoner.
På spørsmål om det derfor bør
være en plan for hvor regelmessig
universitetet gjør inspeksjoner,

svarer Benjaminsen følgende:
– TP Miljøteknikk kommer en
gang i året, noe de har gjort siden
tidlig på 2000-tallet. Dette har vi
historikk på i form av servicerapporter. Dersom det avdekkes avvik, så utbedrer EA Drift umiddelbart etter at vi har mottatt rapport.
Etter høstens inspeksjon er 24
av 26 tilfluktsrom godkjente. Uniforum meldte tidligere i år om et
av de ikke godkjente rommene
som til daglig er «fylt til randen
av sjeldne dyr på sprit», noe som
gjorde det vanskelig for UiO å
tilfredsstille kravet om rydding
innen 72 timer i en beredskapssituasjon.
Svarer ikke på kapasitet
Tilfluktsrommene ved Oslomet
er ikke en del av universitetets
overordnede beredskapsplanverk.
Private tilfluktsrom bygget for å
beskytte de som normalt oppholder seg på den enkelte eiendom.
Likevel mener seksjonssjef ved
Oslomet Marianne Fugløy Lidstrøm i en e-post til Universitas
at det ikke har vært «naturlig å ha
dette i våre generelle beredskapsplaner.». Dette fordi Oslomet leier
lokalene sine.
Imidlertid varsler hun en gjennomgang av alle tilfluktsrommene
på nyåret i samråd med gårdeier.
Ifølge Oslomets nettsider har de

nær 22.000 studenter. Fordelt på
studiestedene i Oslo og på Kjeller har de 13 tilfluktsrom, men
Lidstrøm svarer ikke på hvor stor
kapasiteten er. Likevel understreker hun at universitetet har «en
godt utarbeidet overordnet beredskapsplan», til tross for at tilfluktsrommene ikke er en del av denne.
Sivilforsvaret: Eiere
har ansvaret
Det er i utgangspunktet eiere av
bygg som har ansvar for sine tilfluktsrom. Det opplyser Sivilforsvarsinspektør Tom Labråten og
sivilforsvarsadjutant Rune Larsen
i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til Universitas.
– Er det bekymringsverdig
dersom eier ikke har egne planer
skriftliggjort for og drift og vedlikehold?
– Det er naturlig å legge drift
og vedlikehold av tilfluktsrommet
inn i byggets ordinære drift- og
vedlikeholdsplaner, sier Labråten
og fortsetter:
– Alle tilfluktsrom skal i utgangspunktet ha en drift- og klargjøringsinstruks i selve rommet.
universitas@universitas.no
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KRISTIANIA STYRKER MERKEVAREN:

Studenter frykter
svekket omdømme
ania og samles under en logo <3».
Reaksjonene har ikke latt vente på
seg fra oppgitte studenter, «Pleier
å si Westerdals, jeg», skriver flere
studenter i kommentarfeltet. Instagramkontoen for Westerdals er
nå ute av drift.
– Da jeg begynte på Westerdals, var navnet veldig synlig både
på skilt utenfor skolen og på studentbeviset. Over tid har det blitt
gradvis mindre Westerdals og mer
Kristiania på campus, sier Utne
når Universitas møter ham på
campus Fjerdingen.
Som reaksjon satte Utne og
noen medstudenter i gang «Save
Westerdals», en facebook-gruppe
som jobber for å bevare Westerdals-navnet.
Da Kristiania kjøpte opp Westerdals i 2017 forsikret daværende
rektor ved skolen Trond Blindheim studenter og søkere om at
«vi ønsker å videreføre skolenavnet «Westerdals» innenfor høyskolens merkevarestruktur», i en
pressemelding.
Gradvis har likevel navnet blitt
mindre synlig. Det store Westerdals-skiltet utenfor skolen har blitt
erstattet av et mindre, og logoen
har nå blitt endret.

Misnøye i kommentarfeltet: Etter at
logosammenslåingen til Kristiania ble
annonsert på Instagram, har flere studenter vist sin misnøye i kommentarfeltet.

holdningsbransjen er det mange
som har gått på Westerdals, forteller Gladland.
Mange kjente fjes har nemlig
hatt sin fartstid på Westerdals.
Blant dem er komiker og skribent
Sigrid Bonde Tusvik. Hun mener
også at Westerdals er et kvalitetsstempel, og understreker viktigheten av at studentene får kalle seg
såkalte «westerdølinger».
Kvalitetsstempel
At Westerdals-navnet bør løftes
«Hvis navnet Westerdals dør
frem og bevares, er studentene
ut, vil det være et stort tap for
Jenny Gladland og Eivor Stålsett
tidligere og nåværende studenter.
enig i. De går i andreklasse ved
Høyskolen Kristiania bør vite hva
Westerdals institutt for kreativitet, som ligger i det navnet. Ett sted
fortelling og design. Førstnevnte
må «de kule taperne» få være og
på linja Tekst og skribent og
passe inn. Westerdals er det stedet», skriver hun i
en SMS til Universitas.
Om Tusvik hadde vært student i
dag, ville hun ikke
vært særlig fornøyd om navnet
ble svekket:
«Jeg
hadde
såklart vært rasende. Westerdals leLiv Evjan, førstelektor ved Westerdals
ver best på navnet
Institutt for kreativitet, fortelling og design
sitt. Sånn har det
alltid vært».

Det blir som om
Orkla skulle selge alle
produkter helt likt,
Grandiosa og Zalo i en
og samme reklame
Oppgitt: Eivor Stålsett (21) studerer Art Direction ved Kristiania. Hun skulle ønske Westerdals- navnet fikk mer plass på skolen.

Kristiania samler nå alle sine seks logoer under et
felles varemerke. Studenter ved Westerdals frykter
skolens identitet og rykte vannes ut.
Kristiania
tekst Telma Eckhoff Dagestad
foto Hanne Jones Solfjeld

– Jeg kjenner at jeg blir forbannet
over at navnet blir fjernet.
Preben Utne går i tredjeklasse

ved Westerdals Institutt for kreativitet, fortelling og design på linja
Tekst og skribent.
Kristiania har i løpet av de siste
årene kjøpt opp flere mindre skoler (se tidslinje). Fram til nå har
organisasjonen hatt seks ulike
varemerker og følgende fire fag-

områder: «kunst, design og media», «helse og psykologi», «HR,
markedsføring og kommunikasjon», samt «teknologi, økonomi
og innovasjon». For noen uker
tilbake ble det kjent at Kristiania
nå samler høyskolen, fagskolen
og alle Kristianias fire fagområder
under én felles logo: «Kristiania».
Lovet å bevare Westerdals
I Kristianias annonsering på Instagram skriver de: «Pleier du å si
«HK»? Nå kaller vi oss bare Kristi-

Stålsett på Art Direction.
– Jeg skulle mye heller gått på
Westerdals før den ble kjøpt opp.
Kristiania-navnet er lite beskrivende for hva man studerer, mens
Westerdals sier mye om hvilken
retning man har tatt og hva man
har studert, sier Stålsett.
Begge studentene opplever at
Westerdals blir sett på som et kvalitetsstempel.
– Westerdals har et veldig bra
rykte på seg når det kommer til
reklamebransjen og kreative miljøer. I standup-miljøet og i under-

Inkluderende miljø
Alle er derimot ikke negative
til sammenslåingen av logoene.
Tverrfaglighet er en av ambisjonene for Kristiania og en av fordelene ved å samle flere skoler
under samme tak, mener Erica
Marie Kunz-Skrede. Hun er leder
av studentforeningen Studentunionen ved Kristiania og har tro på
at logosammenslåingen kan skape
samhold og tilhørighet mellom de
ulike avdelingen og styrke Kristiania sin posisjon i fagmiljøet.
– Studentunionen har jobbet
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Kristiania
+ Grunnlagt i 1914 under navnet Norsk
Korrespondanceskole (NKS).
+ En stiftelse, med flere datterselskaper,
deriblant Fagskolen Kristiania AS
med rundt 2000 studenter.
+ Har som mål å bli Norges første
private universitet innen 2030.
+ Nylig slo skolen sammen samtlige
logoer under én: Kristiania.
+ Fram til logoene ble slått sammen, hadde
Kristiania følgende seks varemerker:
1. Høyskolen Kristiania
2. Fagskolen Kristiania
3. Høyskolen Kristiania Bergen
4. Høyskolen Kristiania Westerdals
5. Fagskolen Kristiania
6. Fagskolen Kristiania Bårdar
Akademiet
Kilde: Kristiania.no

Tradisjonsbærer: Preben Utne (31) har lenge vært en pådriver for å
bevare identiteten ved Westerdals, han var med å starte Facebookgruppen «Save Westerdals».

mye de siste to årene med å få et
stort og inkluderende studentmiljø.
Ettersom Kristiania har flere
spredte campus, kan det være utfordrende å skape enhet blant studentene, tror Kunz-Skrede. På sikt
håper hun logosammenslåingen
vil bidra til dette.
Hun anerkjenner samtidig at
enkelte studenter ikke er like begeistret for logoendringen, men
forsikrer at instituttnavnene vil
bestå.
– Kannibalisering
– Da vi gikk fra å være en liten reklameskole til å bli en del av noe
større, ble det vedtatt en strategi:
Alt skulle innlemmes under én
paraply.
Denne strategien har sine slagsider, mener førstelektor ved Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design Liv Evjan.
– Når en stor organisasjon kjøper opp flere skoler som har hver
sin identitet, så er det også økonomiske intensiver for å samle kommunikasjonen ut.
Hun mener det er et problem at
kommunikasjonen utad ikke når
fram til de ønskede målgruppene,
og at Kristiania snakker generisk
til dem Westerdals snakket spesifikt til.
– Det blir som om Orkla skulle selge alle produkter helt likt,
Grandiosa og Zalo i en og samme
reklame, sier hun.
Rekrutteringen til Westerdalsprogrammene har gått tilbake etter at de ble kjøpt opp av Kristiania. Evjan mener en av årsakene er
«skolens kannibalisering».
– Det blir opprettet flere program som ligner litt på våre. For
eksempel har Fagskolen Kristiania
ved tildeling fra Kunnskapsdepartementet hatt et gratis toårig utdanningsprogram som konkurrerer med den treårige utdanningen
ved Westerdals institutter.
Når utdanningene heter det
samme, fører det til at skolen in-

ternt kjemper om de samme studentene, mener Evjan.
Evjan har forståelse for at studentene blir irriterte over at Westerdals-navnet forsvinner i skyggen av Kristiania, og mener det er
legitimt at studentene er sinte og
redde for at utdanningen blir «generisk og utvannet».
Samtidig påpeker hun at lærerne fremdeles bygger det same
gode studiemiljø:
– Vi lærere er ikke i harnisk
over at Westerdals-logoen forsvinner, innad ivaretar vi den gode undervisningen. Selv om vi gjerne vil
ha navnet tydeligere frem.
Skal styrke merkevaren
«Alle ansatte skal kjenne godt til
at Kristiania skal bli et universitet bestående av fire fagområder,
der Westerdals-studiene inngår i
kunstfagene», skriver markeds- og
kommunikasjonsdirektør Stein
Oddvar Evensen i en e-post til
Universitas.
Han forteller at formålet med
logosammenslåingen er å skape
en mer enhetlig profil utad, og at
det skal hjelpe dem å kommunisere som en helhetlig utdanningsinstitusjon.
«Det er vanskelig med seks ulike varemerker».
Kristiania har mål om å bli det
første private arbeidslivsuniversitetet innen 2030 og logosammenslåingen er en del av den prosessen, forklarer Evensen. Det skal
bidra til å skape en felles forståelse
av hva Kristiania er. En av Kristianias ambisjoner er mer tverrfaglighet ved institusjonene.
Evensen understreker at Westerdals ble kjøpt opp av Kristiania
i 2017. Siden da har disse studiene
eksistert under paraplyen Høyskolen Kristiania.
«Det er altså 5 år siden navneendringen fra Westerdals til Kristiania ble gjort».
Evensen er fremlagt Westerdals-studentene og førstelektor
Evjans meninger. Han svarer føl-

Generisk kommunikasjon: Liv Evjan er førstelektor ved
Westerdals Institutt for kreativitet, fortelling og design. Hun
mener Kristianias kommunikasjonen utad er for generisk.

gende:
«Vi har registrert noe misnøye
ved dette gjennom sosiale medier.
Om det er tidligere eller nåværende studenter som ytrer seg der,
er jeg ikke sikker på. Men de som
har studert disse fagene hos oss de
siste 5 årene, er nok godt klar over
at Westerdals-navnet fortsatt lever
på institutt-nivå, gjennom Westerdals institutt for film og medier
og Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design».

Jeg kjenner at jeg
blir forbannet over at
navnet fjernes
Preben Utne, student (31) på linja Tekst og skribent

universitas@universitas.no

Tidslinje
2012:
Høyskolen Campus Kristiania blir en samlet høyskole. Markedshøyskolen, Norges
Kreative Fagskole og Norges Helsehøyskole organiseres som fakultet, mens NKS
Nettstudier og Aktiv Læring forblir virksomheter.
2016:
Skolen bytter navn til Høyskolen Kristiania.

2017:
Kristiania kjøper Westerdahl School of Arts, Communication and Technology.

2019:
Kristiania kjøper Musikkteaterhøyskolen og Norges Dansehøyskole.

2020:
Fagskolen Kristiania, datterselskapet til Høyskolen Kristiania, kjøper moteskolen
Esmod. De kjøper også aksjene til Bårdar Akademiet.
2021:
Fagskolen Kristiania kjøper opp Bilder Nordic School of Photography.

2022:
Høyskolen Kristiania samler alle logoer under én og markedsfører seg selv utelukkende som Kristiania for å styrke merkevarelogoen.
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FOTBALL-VM I QATAR:

Markus (23) ser
på med dårlig
samvittighet
Hans Jacob (21) boikotter fotball-VM med
tungt hjerte. Markus
(23) ser på med dårlig
samvittighet. Formålsløst å boikotte for forandring, mener idrettssosiolog.
Fotball-VM
tekst Alida de Lange D’Agostino,
Johannes Nyborg
foto Charlotte Førde Skomsøy

– Burde jeg boikotte? Ja. Kommer
jeg til å gjøre det? Nei. Så jeg ser
VM med dårlig samvittighet i år,
sier Markus Mistereggen (23).
Universitas møter ham hjemme i studentboligen bare minutter
før åpningsseremonien til VM i
Qatar starter.
– Jeg må være helt dønn ærlig.
Det er ekstremt egoistisk av meg
å se på VM i år. Jeg synes det er
veldig gøy å se på fotball.
Mistereggen studerer bachelor
i fysisk aktivitet og ernæring ved

Høyskolen Kristiania. For ham er
sport det viktigste i livet.
– Fotball er på en måte den
største lidenskapen jeg har. VM
er den største konkurransen i den
største idretten i verden. Det er et
stort høydepunkt for enhver fotballsupporter, og skjer bare hvert
fjerde år.
Bak ham lyser TV-skjermen
opp av fyrverkeri fra fotballbanen i Doha. Han snur seg ikke
for å sjekke hva som skjer. Åpningskampen mellom Qatar og
Ecuador synes han ikke er særlig
spennende. Men det er tross alt
åpningskamp.
For psykens skyld
– Listen er lang over grunner til
hvorfor man bør boikotte, innrømmer Mistereggen.
I 2010 fikk Qatar tildelt fotball-

– Det er med
tungt hjerte at
jeg boikotter
fotball-VM i år
Hans Jacob Huun Thomsen, student
(21)

Boikotter: Hans Jacob Huun Thomsen skal ikke være tilskuer under årets VM.

VM. På det tidspunktet hadde de
ikke infrastruktur, fotballstadioner eller arbeidskraft til å arrangere noe så stort. At VM i dag er
mulig, skyldes i stor grad migrantarbeidere. I nyere tid har Amnesty
avdekket en rekke brudd på menneskerettighetene deres - og flere
tusen arbeidere har omkommet.
Et diskutabelt syn på kvinner,
homofili og pressefrihet er også
grunner til at noen velger å boikotte.
– Jeg har spesielt stor respekt
for dem som er ihuga fotballsupportere, og som boikotter likevel.
Det er et modig, sterkt og bra valg.
Til spørsmål om han har vurdert å boikotte, svarer han raskt ja.
– Jeg tenkte selvfølgelig på det.
Fotball er veldig personlig for
meg, og jeg tror ikke det hadde utgjort en forskjell om jeg boikottet.
Da er det viktigere for meg å opprettholde mitt eget mot gjennom
den mørke vinteren, i en tid hvor
psyken allerede er litt skjør.
– Mange velger å boikotte for å
senke seertallene. Tror du ikke det
har en effekt?
– Jeg tror det ville hatt en effekt
hvis du fikk seertallene betydelig
ned. Problemet er jo at de eneste
landene som har innbyggere som
vurderer boikott,
er vestlige land
hvor seerne utgjør
en liten andel av
totalen.
Selv om hver
eneste
fotballsupporter i hele
Norge hadde boikottet VM, tror
ikke
Mistereggen at det hadde
senket seertallene
nok til å ha en effekt. Likevel oppfordrer han andre
medstudenter til
å ta et aktivt valg
før de eventuelt
ser på fotballkampene.
– Se noen reportasjer. Les deg
opp. Ta et aktivt
valg. Ikke bare se

Færre tilskuere: 235.000 så åpningskampen i årets fotball-VM. I 2018 var tallet over dobbelt så sto

på fordi du pleide å se på som vanlig, avslutter han før Universitas
må pakke sakene og la ham nyte
kampen i fred.
– Boikott er overvurdert
Arve Hjelseth er idrettssosiolog
ved NTNU i Trondheim. Han har
sett på fotball-VM siden 1974, og
har boikottet FIFA i mange år. Likevel mener han at det er formålsløst å boikotte VM i år.
– Sponsorene forlanger at FIFA
skal få frem gode historier fra VM
for at de ikke skal drukne i negative nyheter knyttet til boikott og
menneskerettighetsbrudd. Så det
har nok en viss effekt, men sånn

– Burde jeg
boikotte? Ja.
Kommer jeg
til å gjøre det?
Nei
Markus Mistereggen, student (23)

generelt er det litt overvurdert.
Hjelseth tror ikke det vil nytte
at enkeltpersoner lar være å se på
fotballkamper. For at det skal ha
merkbar effekt, mener han at oppslutningen må være ganske stor.
Han erfarer at stemningen for
boikott er større i Skandinavia og

Viktig: Markus Mistereggen mener
fotball er viktig for den mentale helsen.

deler av Vest-Europa, enn i resten
av verden. Og det tror han ikke at
FIFA og Qatar trenger å bry seg
om.
– Jeg har stor sympati med dem
som boikotter. Men å boikotte
fordi man tenker det vil skape forandring i Qatar, tror jeg er ganske
formålsløst.
På spørsmål om det finnes
andre former for aktivisme som
fungerer bedre, svarer Hjelseth
at man kan boikotte sponsorene.
Blant de største sponsorene er
Visa, Hyundai, McDonalds og
Coca Cola. Han trekker også frem
at det kan hjelpe å være en aktiv
bidragsyter og synliggjøre det som
er problematisk.
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Tilbudsguiden

AVIS

FRISØR

Grubbegata 6
Oslo

Dyktige frisører med lidenskap for faget

dagsavisen@kundesenter.com
www.dagsavisen.no
Tlf: 22 99 80 50

- 20% studentrabatt på klipp, farge,
foliestriper.
- 10% studentrabatt på Balayage, Foilayage,
keratinbehandling

50 % studentrabatt på Dagsavisen

hairakerbrygge.no/studentrabatt
Tlf 22 83 07 24

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

TILBUDSGUIDEN
FOR
STUDENTER
I OSLO
BOKHANDEL

KULTUR

ort.

– Vil du heller oppfordre folk
til å boikotte McDonalds og Coca
Cola enn kampene?
– He-he. Det er mange grunner
til å oppfordre folk til å droppe
McDonalds og Coca Cola. Men ja,
jeg tror egentlig det er like aktuelt
og fornuftig.
Styrke i antall
En som derimot tror på effekten
av å boikotte, er Hans Jacob Huun
Thomsen (21).
– Det er med tungt hjerte at jeg
boikotter fotball-VM i år.
Thomsen studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og
har spilt fotball hele livet. Valget
om å boikotte var ikke lett.
– Jeg gledet meg til fotballfest.
Men jeg klarer ikke å rettferdiggjøre at jeg skal se på et mesterskap
som er muliggjort av omfattende
korrupsjon og menneskerettighetsbrudd.
Målet hans er å legge press på
FIFA, Qatar, NRK og TV 2 ved å
bruke forbrukermakten. Han vil
sende et signal om at folk ikke
vil se på mesterskap i regi av land
hvor det skjer menneskerettighetsbrudd og korrupsjon.
– Jeg tror det kan ha en effekt
på deres beslutning om å vise sånne mesterskap.
Hvor stor effekt det vil ha å
boikotte, er Thomsen usikker på.
Men han vil oppfordre alle til å
gjøre det.
– Store endringer starter ofte i
det små. Og det er styrke i antall.

Thomsen mener at Qatar bare
er ett av flere eksempler på autoritære regimer som prøver å renvaske seg selv gjennom å arrangere
store mesterskap, eller kjøpe seg
inn i store internasjonale klubber
som Manchester City og Newcastle.
– Dermed tror jeg at det hjelper at Vesten boikotter, selv om
det kanskje ikke er mange andre
som gjør det.
Han erkjenner likevel at det
kan være vanskelig for mange.
Spesielt på grunn av sosialt press.
– Man føler seg forpliktet til å
se på. Hvis ikke klarer man kanskje ikke å henge med i samtalene
i vennegjengen eller på jobb. Da
føles det som at man ikke har noe
annet valg.

ne kan få betalt for jobben de har
gjort og uretten de har opplevd.
Alipoor oppfordrer alle som vil
hjelpe til å snakke om uretten som
har skjedd, spre saken i sosiale
medier og delta i debatter.
– Hvordan hjelper det migrantarbeiderne at folk bare snakker om
det?
– Helheten i at vi samler signaturer, har dialog med FIFA og
Norges Fotballforbund, og at supporterne legger press på arrangørene på for eksempel sosiale medier, vil gi den ønskede effekten vi
vil ha.
universitas@universitas.no

EVENT.

DJ Booking Norge AS
Hasleveien 28A
0571 Oslo
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

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

KINO

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

SPA OG MASSASJE

– Jeg tror ikke det hadde utgjort
en forskjell om jeg boikottet
Markus Mistereggen, student (23)

Hva kan man gjøre?
– Vi oppfordrer aldri til å boikotte
eller ikke boikotte. Det er et valg
hver enkelt person må ta selv, sier
Kajin Alipoor, kommunikasjonsrådgiver i Amnesty Norge.
Målet deres er å få FIFA og
Qatar til å opprette et kompensasjonsfond, slik at migrantarbeiderne og familiene til de omkom-

Majorstuen:
Holmboes gate 1, 0357 Oslo
Sagene:
Stockfleths gate 51, 0461 Oslo
www.bareflyt.no
21 38 94 89
Fast studenttilbud på floating
mandag-torsdag 12-16.30
Studenttilbud på Bare Flyt Yoga
500kr i mnd med 6 mnd bindingstid.
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Ola Borten Moe
- minister
non grata?
Studentparlamentet ved UiO
foreslår resolusjon om å erklære
utdanningsminister uvelkommen på universitetet.
Bannlyst
tekst Saga Eline Jonsson Hoff

Det har stormet rundt regjeringens politikk
for høyere utdanning og studenter siden Støre-regjeringen la frem forslag til statsbudsjett
for neste år. – Å være student i dag er ikke det
samme som det var. Jeg og mine medstudenter
ber ikke om et liv i luksus. Vi ber om at dagens
studenter får de samme vilkårene som dere før
oss, tordnet leder av Norsk Studentorganisasjon Maika Marie Godal Dam på studentpolitisk toppmøte i høst.
De legger nå sin lit til SV og deres forslag
om å å øke studiestøtta, mens de nå sitter i
regjeringsforhandlinger med styringspartiene
Ap og Sp.
– Formaliserer misnøyen
Misnøyen har nå spredt seg. Torsdag kveld
møtes Studentparlamentet ved Universitetet
i Oslo (UiO). Studentparlamentet utarbeider
studentpolitikk og er universitetets øverste
tillitsorgan. Juridisk Studentutvalg (JSU) har i
forkant fremmet en resolusjon, altså et vedtak
om et offisielt standpunkt, om å erklære forsknings- og høyere utdanningsminister Ola
Borten Moe (Sp) persona non grata, altså en
uønsket person, på Universitetet i Oslo. Resolusjonen er foreslått vedtatt.
Forslaget begrunnes blant annet med at
Borten Moe over lengre tid har nedprioritert
studentenes velferd og «vist en manglende interesse i å skjøtte sitt ansvar
for å utvikle og styrke sektoren for høyere utdanning».
«Studentparlamentet ser
seg dermed nødt til å
reagere mot Borten
Moes fremferd, og
sende et tydelig signal til regjeringen
om at han er uegnet

som forsknings- og høyere utdanningsminister», skrives det videre.
Sander Bøe Bertelsen er leder av JSU. Han
sier at forslaget ble vedtatt foreslått på et møte
for noen uker siden. Noe utypisk, påpeker han
selv, og viser til at de tradisjonelt ikke har mye
forslagsaktivitet for Studentparlamentet i JSU.
– Tanken bak det var egentlig å formalisere
det inntrykket vi har hatt av Studentparlamentet sin politikk og holdning utad, og å få det
ned på arket.
Bertelsen viser blant annet til flere saker i
Universitas hvor studentparlamentets medlemmer har kritisert regjeringens utdanningspolitikk.
– Vi ville ha det juridiske uttrykket for det
mest formelle ordet for uvelkommenhet, sier
han og legger til at han er glad for at de fikk
støtte for forslaget.
– Om forslaget vedtas, tror du at det vil ettergås?
– Det er jeg høyst usikker på.
– Uttrykk for frustrasjon
Oline Sæther er leder av Studentparlamentet
ved UiO, og er glad for at medlemmene benytter muligheten til å sende inn resolusjoner og
komme med uttalelser. Hun kan forstå hvor
frustrasjonen kommer fra:
– Det er vanskelige tider for studenter med
en trang økonomi. Studenter opplever at de
ikke blir prioritert, og vi tenker at denne resolusjonen er et uttrykk for denne frustrasjonen.
– Det er et noe utypisk grep og forslag å ikke
ønske statsråden som kan påvirke studentenes
situasjon velkommen på universitetet?
– Det blir opp til Studentparlamentet å vurdere og ta stilling til det som står i denne resolusjonen, avslutter Sæther, som ikke ønsker å
kommentere forslaget utover dette.
Det er imidlertid ikke første gang Borten
Moe har fått refs fra studentmassene formulert
som vedtekter og forslag. I april fremmet Studentersamfundet i Trondheim mistillitsforslag
mot Borten Moe, grunnet varslede kutt i et
bygningsprosjekt av et nytt campus i Trondheim. Forslaget ble ikke vedtatt.
Universitas har forelagt påstandene for
Kunnskapsdepartementet, som ikke har kommentert ytterligere.
universitas@universitas.no

Arkivfoto: Tobias Schildman Mandt

Skråblikket

Ballongen sprekker snart. Inni hodet er det konfetti, hundrevis av sider med pensum og dagdrømming hvis materiale er nok til minst fem
filmer. Finnes det et rom på campus hvor jeg kan skrike forløsende,
sprekke ballongen? Knuse porselen? Kanskje en gresslette hvor jeg kan
løpe naken i lett bris? Nei. Nå snør du Oslo, og snart er det desember.
I hvilket vannhull kan er det tolerert å slå seg på brystet, brøle og bade
i likvide midler? Fotballpuben vet kanskje råd. Men om du vil oppsøke
en skjerm som portretterer en tilsynelatende fotballfest i et land som har
brutt menneskerett på menneskerett, må du spørre deg selv om. Mulig
finner du noe annet. Vinter er også høytid for sjakk, ski eller hopp.
							SEJH

| NYHET |

torsdag 24. november 2022

EKSAMENSBINGO:

B for Bingo
Enden er ikke nær – du har bare eksamen. Flykt fra
nuet i et sjansespill bedre enn eksamen.

DU HAR
SOVNET PÅ
LESESALEN

NOEN
SPISER
KNEKKEBRØD PÅ
LESESALEN

SPISTE
LUNSJ I
TO TIMER

FIKK
SAMMENBRUDD PÅ DO.
REVURDERTE
HELE LIVET

DAGDRØMMINGEN
TOK OVER - DU
BESTILTE
FERIETUR PÅ
LESESALEN I HÅP
OM BEDRE TIDER

LESTE TIL
EKSAMEN PÅ
EN LØRDAG
(NØRD)

BEVITNET
NOEN
GRÅTE PÅ
LESESALEN

HATT SEX
PÅ CAMPUS
I HÅP OM ET
ENDORFINBOOST

RINGT
HJEM OG
GRÅTT

NOEN
SNORKET
PÅ
LESESALEN

SATT PÅ
LESESALEN TIL
VEKTERNE
KASTET
DEG UT

DRAKK MER
ENN FEM
KOPPER
KAFFE ILØPET
AV ÉN DAG
(HUSK Å GÅ
PÅ DO)

HYSJET PÅ
NOEN PÅ
LESESALEN

POPPA EN PILS
PÅ LESESALEN
(FUNKER
TEORIEN OM ETT
GLASS TIL?)

FREE!

FIKK LEGEERKLÆRING
FORDI DU
IKKE HADDE
LEST TIL
EKSAMEN

BINGET
SERIE PÅ
LESESALEN
(INGEN
SKAM)

SJEKKET
OPP/ BLITT
SJEKKET OPP
PÅ CAMPUS

JUKSET PÅ
EKSAMEN

SKREVET
EKSAMEN
FOR NOEN
ANDRE MOT
BETALING

KJØPT ALLE
DAGENS
MÅLTIDER
I KANTINA

FØRSTE
DATE PÅ
CAMPUS

KJØPTE
PENSUMBØKER FØRST
I EKSAMENSPERIODEN

BINGET
SERIE PÅ
LESESALEN
(INGEN
SKAM)

SATT OPPE
HELE NATTEN
OG LESTE TIL
EKSAMEN
DAGEN ETTER

Laget av Redaksjonen

15

16

KLIMA
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klimaredaktør:

Tord M. Håland Dyrkorn

tord.dyrkorn@gmail.com

404 56 561

STILLE GATER UNDER COP27 I SHARM-EL-SHEIK:

Risikerer fengsel
for å demonstrere

FOTO: ANDREAS OMVIK, NORDISK MINISTERRÅD

Samtale om klima: Fra venstre på scenen sitter Matilde Angeltveit, Norges ungdomsdelegat til klimaforhandlingene (LNU), Mariam, barnerettighetsaktivist fra Save the Children Egypt, og Olivia Moe Jorden fra Barnas klimapanel, under en panelsamtale.

Årets klimatoppmøte
i Egypt var en arena
for både grønnvasking
og hvitvasking, mener
menneskerettighetsaktivister.

verden er slående. Mens kunstverk
for tiden er skyteskive for suppe og
maling, som her i Norge ved Edvard Munchs Skrik og skulpturene

kontakt med.
«Mina» er ikke hens egentlige
navn. På grunn av sikkerhet har
Universitas gitt vedkommende et

to grunner til å arrangere COP27.
Den første er at de skal grønnvaske
landets rykte, og den andre er at de
vil tiltrekke seg klimastøtte, fortel-

COP27 har for første gangen i historien vært at
et FN-område ikke er et trygt sted
for aktivister å være

Klimatoppmøtet

«Mina», egyptisk menneskerettighetsaktivist

tekst Karen Fosse Rosness

Mulighetsrommet for aktivisme
under årets klimatoppmøte i Egypt
har vært minimale. Det som vanligvis er en arena for massemobilisering og klimaprotest, ble i
år sensurert og moderert til det
ugjenkjennelige.
Kontrastene til andre deler av

i Vigelandsparken, var det stille i
gatene i Sharm el-Sheikh under
FNs 27. klimatoppmøte, COP27.
– Flere hundre mennesker har
blitt pågrepet av egyptiske myndigheter bare for å oppfordre til
demonstrasjon, sier «Mina», en
egyptisk menneskerettighetsaktivist som Universitas har vært i

fiktivt navn. Vi kjenner derimot
hens identitet og arbeid som aktivist.
Grønnvasking og hvitvasking
Hva har egentlig vært interessen
for egyptiske myndigheter med å
arrangere klimatoppmøtet?
– Den egyptiske regjeringen har

ler Mina.
Anklagene om at egyptiske
myndigheter bedriver grønnvasking har kommet fra flere hold og
skepsisen fra klimabevegelsen har
vært stor. Under lanseringen av
Klimaboken i London i oktober, sa
dens forfatter Greta Thunberg at
klimatoppmøtene utelukkende er

blitt til en mulighet for grønnvasking. Klimaaktivisten mente at
møtene ikke vil ha noen hensikt
med mindre klimaaktivistene bruker den til å mobilisere og protestere. Thunberg meddelte også at hun
kom til å boikotte møtet.
Rådgiver i Amnesty Gerald
Kador Folkvord uttalte til E24 at
COP27 er en «hvitvaskingsoperasjon» for Egypt.
– Så lenge menneskerettighetene ikke er respektert og det ikke
er ytringsfrihet, er det vanskelig å
få til klimahandling. Egyptiske klimaaktivister risikerer fengsel eller
tortur etter møtet om de ytrer seg
kritisk til det som skjer, sa han til
avisen.
I samme artikkel svarte Egypts
ambassadør til Norge Amr Ramadan på kritikken med sjokk:
– Det ser ut til at slike uttalelser
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Flere hundre mennesker har blitt pågrepet av
egyptiske myndigheter bare for å oppfordre til
demonstrasjon
«Mina», egyptisk menneskerettighetsaktivist

kommer fra mennesker som hater
seg selv og de rundt dem. Egypt
fant ikke opp COP-møtet. Dette er
det 27. i rekken av slike møter.
Det var Egypts president Abdel
Fattah al-Sisis eget initiativ å arrangere klimatoppmøtet i Sharm
el-Sheikh i år. Derimot har hans
dedikasjon til klimabevegelsen
vært omstridt. Like før COP27 ble
avholdt, gjennomførte egyptiske
myndigheter det aktivist «Mina»
kaller en «massakre på trær».
– De har hogget ned en skog utelukkende for å bygge nye veier som
skal føre til hovedstaden, sier Mina.
President Fattah al-Sisi inngikk
også en avtale med Coca-Cola like
før klimatoppmøtet, som gjorde
brusprodusenten til årets hovedsponsor av møtet. Dette til tross
for at Coca-Cola er en av verdens
verste bedrifter når det kommer til
plastforurensing, ifølge en rapport
fra miljøorganisasjonen Break Free
From Plastic.
Samtidig har The Guardian
meldt om rekordmange lobbyister fra fossilt brensel-industrien til
stede under årets klimamøte. 600
tilstedeværende lobbyister, tilsvarer
en økning på 25 prosent siden i fjor,
rapporterte den britiske avisen.
Hvordan har det så vært for klimaaktivistene som har deltatt på
klimatoppmøtet som har fortjent
massiv protest, men samtidig var

arrangert i et land der protest er
forbudt?

Ikke trygt for aktivister
– COP27 har vært første gangen i
historien at et FN-område ikke er
et trygt sted for aktivister å være,
forteller Mina.
Området som er satt av til klimatoppmøtet regnes som FNgrunn hvor egyptiske lover ikke
skal gjelde. FN har i år hatt strengere regler for demonstrasjoner på
området enn tidligere. Blant annet
måtte arrangørene vite hensikten
til aksjoner minst 36 timer før. Aksjoner kunne ikke være rettet mot
enkeltland, enkeltselskap, eller spesifikke personer. Dersom aksjonen
ble akseptert, ville arrangørene gi
et konkret tidsrom og område til
aksjonen.
Til Universitas forteller Mina at
egyptiske myndigheter og sikkerhetsvakter har fulgt med inne på
FN-området for å kontrollere mistenkelige protester eller støttet til
pågrepne aktivister.
– En EU-parlamentariker ble
i dag stoppet av egyptiske sikkerhetsvakter ved inngangen til COPområdet fordi han hadde en button
på skjorta med navnet til flere politiske fanger, forteller Mina.
Parlamentarikeren det var snakk
om, Mohammed Chahim, twitret
også hendelsen som skjedde den 17.

november:
«Politiet og hæren er overalt og
ser på alt. Helt uakseptabelt.»
Nettverket Global Climate Legal Defense Network publiserte en
«Dos and Don’ts»-liste til hjelp for
klimaaktivister for COP27, så de
kan navigere seg i Egypts juridiske
rammeverk utenfor FN-området. I
heftet står det blant annet at man
må forstå at Egypt har en bred definisjon på hva de anser som en terrorist.
Viktige demonstrasjoner
Tidligere i høst skrev Universitas om flere unge nordmenn som
representerer klima- og miljøorganisasjoner fra Norge under klimatoppmøtet. De bekrefter at de
strenge reglene for demonstrasjoner, både inne på klimakonferansens område og i byen generelt, la
en demper på engasjementet.
– Demonstrasjonene skal handle
om å ansvarliggjøre noen, det er det
aktivisme handler om. Men i Egypt
ble det nærmest umulig. De strenge
reglene slo luften ut av ballongen,
forteller Benedicte Steinbakk, representant fra KFUK-KFUM Global.
Under fjorårets klimatoppmøte
i Glasgow var det nærmest 100
000 som demonstrerte på det som
vanligvis er den største demonstrasjonsdagen midtveis i det to uker

lange møtet. I Sharm-el-Sheikh var
det knapt noen hundre som stilte
samme dag i år.
Som én av flere ungdomsrepresentanter i den norske delegasjonen
på COP27, har Steinbakk bidratt
til forhandlinger sammen med andre organisasjoner som Spire, en
miljø- og utviklingsorganisasjon,
og Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU).
De har deltatt i forhandlingene
om «tap og skade» som dreier seg
om hvem som skal stå økonomisk
ansvarlig for klimakonsekvensene
som skjer i land som selv ikke er
ansvarlig for ødeleggelsen. Natt til
søndag 20. november ble det klart
at landene kom til enighet om etablering av et slikt tap- og skadefond
som skal sikre kompensasjon til
fattigere land påvirket av klimaendringene.
Håndplukkede organisasjoner
Matilde Angeltveit representerte
LNU under COP27. Hun forteller
at det internasjonale sivilsamfunnet i forkant av klimatoppmøtet var
forberedt på at mange av de egyptiske organisasjonene der ville være
håndplukket og godkjent av egyptiske myndigheter.
– Vi opplevde ikke at det var
noen organisasjoner som uttalte seg
kritisk til myndighetene under møtene. Under en panelsamtale opplevde vi at en egyptisk representant
unngikk å svare på hvorvidt egyptiske myndigheter lyttet til henne

under forhandlingene, forteller Angeltveit.
– Hva med engasjement fra sivilsamfunnet, har dere vært i kontakt
med noen klimaaktivister utenfor
møtene?
– Det kan jeg ikke si så mye om,
men vi har vært forsiktige med
hvordan vi har forholdt oss til det
egyptiske sivilsamfunnet. Det kan
fort bli store konsekvenser for lokale
innbyggere dersom vi samarbeider
tett med dem. De kan bli pågrepet
for å skade statens omdømme, og
da risikerer de å komme i fengsel.
Forventer oppfølging
Som en del av den norske delegasjonen under klimatoppmøtet, har
Angeltveit vært i forhandlinger
med blant andre statsminister Jonas
Gahr Støre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide.
Angeltveit opplever at norske
organisasjoner er heldige sammenlignet med mange andre land gitt
dialogen de har hatt under forhandlingene. Nå forventer hun derimot
at den norske regjeringen skal følge
opp det de har lovet.
– Nå har vi skyhøye forventninger
om at norske politikere også skal
gjennomføre på hjemmebane,
forteller Angeltveit.
universitas@universitas.no

De strenge reglene slo luften ut
av ballongen
Benedicte Steinbakk, KFUK-KFUM Global

FOTO: MATTHEW TENBRUGGENCATE / UNSPLASH.COM

Klimatoppmøtet COP27
+ Står for «27th Conference of the Parties
of the UNFCCC» og er et møte mellom
landene som har signert FNs rammekonvensjon om klimaendring fra 1992.
+ Ble avholdt i Sharm el-Sheikh i
Egypt fra 6. til 18. november (men
møtet gikk to dager på overtid).
+ Samler stats- og regjeringsledere
fra hele verden, i tillegg til
klima- og miljøorganisasjoner og
representanter fra sivilsamfunnet.
+ Er vanligvis en arena for storstilte
demonstrasjoner og opptog. Egypt
har derimot veldig strenge lover mot
demonstrasjoner, noe som har gjort at
mobiliseringen i år har vært minimal.
+ COP får årlig kritikk for å være
handlingslammet. I år har konferansen i tillegg fått kritikk for å ha et
autoritært regime som vertskap.
+ Landene ble enige om en slutterklæring
på overtid. Erklæringen nevner ikke
olje og gass, men omfatter opprettelsen av et fond for tap og skade i
land påvirket av klimaendringer.
Kilde: un.org, unfccc.org, e24.no

COP27: Årets klimatoppmøte ble arrangert i Sharm-el-Sheikh i Egypt. Byen er dyr å reise til, og ikke spesielt tilgjengelig der den ligger mellom en Sinai-fjellet og Rødehavet.
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Hete tips om debatter i andre redaksjoner

Baksidens interne logikk
Det er ikke uvanlig av avisens
bakside er satirisk. Noe forteller meg at dette også gjelder
for Studvest, men andre ting
forteller meg det motsatte. Søker Studvest faktisk ny ansvarlig redaktør, slik annonsen på
baksiden tilsier? Eller er det et
satirisk poeng, nemlig at nåværende redaktør gjør en så god
jobb, og er så giret på å fortsette
å gjøre den jobben, at det ville
vært hysterisk å utlyse stillingen? I erkjennelsesfilosofien,
nemlig læren om hva det vil si

Vegard Møller
902 35 908

Syting som small talk

å besitte kunnskap, mener koherentistene at oppfatninger er
velbegrunnede når de samsvarer med andre velbegrunnede
oppfatninger. Med den antagelsen i bakhodet, stusser jeg over
mye på baksiden. Hvis Studvest
faktisk er på utkikk etter ny redaktør, må jeg si jeg ergrer meg
over utsagnene fra «det bedrevitende beltedyret Omforladels», som tydeligvis mener det
må være lov med rasisme. Dette
er ikke greit i 2023.

When you try your best,
but you don’t succeed
forrige måned, kun to nyhetsartikler. Riktignok er ingen av
dem gratis reklame, og begge er
norskspråklige artikler om faktiske hendelser. Eller? Nyhetssaken «Extinction Rebellion
Sør» har potensiale. Problemet
med artikkelen er imidlertid at
den fullstendig fraskriver seg
sitatstreker. Så mens bildene indikerer at det er en reportasje,
leser det skriftlig som en indre
dialog. Har de to journalistene
snakket med noen, eller har de
sett på en demonstrasjon og
pratet med hverandre? Dette er
leit, for klimakrisen treffer tross
alt syden hardere. Jeg har ikke
sett Kaptein Sabeltann på årevis, og har antatt at han er død.
Ikke rart når de bølgene han er
vant til å håndtere ikke er hetebølger.

Ukas tvitringer:
Marmel @kamuflarsen
«eneste måten Ap kan fikse oppslutningen sin er om de
oppretter en ministerpost for Sunn Fornuft og Godt Folkevett» og «det har gått krympflasjon i min pikk»
Dette sier mye om samfunnet
walisisk greve på fasanjakt i løvfellende skog @klevelandohio
19. november 2022…twitter er sletta og nedlagt… utenom ett
sted…. i drammen sentrum… flytter du?
Jeg flytter alle steder utenom til Nesna.
Onkel @Bollbedd
Velkommen til min familiepodd. I denne podden skal jeg
snakke om medlemmer av min familie som ved en eller flere
anledninger har vist motstand mot min person. Først ut er
tante Unn,
Til slutt, Hitler. Har du en langhelg?

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

debatt@universitas.no
Typiske innlegg er mellom
1500 og 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

ILLUSTRASJON: MINA WIKEBY

Denne månedens utgave av
Unikum slår meg som bedre
enn de to foregående. Det sagt,
denne spalten fyller seg ikke
selv. Problemene begynner allerede på forsiden. I skrivende
stund utgjør forsiden deres omtrentlig åtte prosent av skjermen til min Macbook Air, men
jeg kan likevel se at forsidebildet
har forbannet lav oppløsning.
Jeg kjenner Aage Bjorvand fra
trykkeriet godt nok til at jeg
her og nå kan garantere deg at
han har fortalt Unikum-desken
at dette bildet ikke holder mål.
Med tanke på det skriftlige, synes jeg det er oppsiktsvekkende
at den altfor lange engelskspråklige novellen om en ikkehendelse i skogen, «Encounter
at Jegersberg», trykkes for andre måned på rad. I likhet med

Petit
Celina Therese Ekholt, journalist i
Universitas

At nordmenn er dårlige på small
talk er en opplest og vedtatt sannhet. Det er slitsomt å finne på ting å
snakke om med folk man ikke kjenner så godt. Personlig har jeg alltid
tydd til været, og føler det er et samtaleemne som jeg har perfeksjonert
opp gjennom årene. Hvorfor? Jo,
fordi det alltid er noe å være misfornøyd over med været
i dette forblåste landet!
Enten er det for kaldt

bare over været. Andre svært populære samtaleemner er hvem som
er mest sliten, hvem som har sovet
dårligst og hvem som har mest å
gjøre.
Å være utbrent er et reelt problem som mange rammes av, og
som absolutt skal tas på største alvor. Men for alle dem som egentlig
lever gode liv, så mener jeg at vi har
tatt sjargongen altfor langt. Til tider
kan det virke som at «alle» er sinnssykt slitne, utbrent, lei og har møtt
veggen. Hvorfor synes det å være så

melige og strevsomme kravene som
er satt til oss på studiene, på arbeidsplassen og i hjemmet.
Men min frykt er at vi med dette
egentlig bare bygger hverandre ned,
og at resultatet er at alle blir litt mer
slitne. Slitne både av å høre på han
som syter, og av at man må kjenne
på om man kanskje er litt sliten selv,
for deretter å si seg enig. Men vent,
dette høres jo ut som en ond spiral!
Min teori er at fåtallet synes at
klaging over dårlig søvn og mange
arbeidsoppgaver egentlig er spesielt
morsomme samtaleemner. Jeg tror det
er noe som skjer når
man går på sosial
tomgang, og ikke har
noe annet å snakke
om. Og så virker det
så trygt å være litt
negativ, fordi det er
i hvert fall det motsatte av å skryte (gud
forby).

Jeg syter, så den andre
kan si seg enig, og så har
vi blitt forent gjennom vår
felles misnøye

(som regel), for vått,
for mørkt, for vindfullt
og overskyet, eller for
varmt (alt over 25,5
grad er jo ulidelig!), for
lummert og for tørt – og
over 90 prosent av året
er det dessuten et elendig skiføre.
Reiser du bort hender det at været
er fint hjemme, og da er det i hvert
fall krise.
Misbilligelsen over ulike meteorologiske fenomener er et ypperlig
tema for de helt korte dialoger. Jeg
kan for eksempel møte en kollega
i gangen på jobb og lire av meg en
givende replikk à la: «Huff, det er
skikkelig kaldt og vått i dag», og så
kan hun svare: «Ja, dette er en så
trist tid på året».
For alle setter vel pris på litt klaging? Jeg syter, så den andre kan
si seg enig, og så har vi blitt forent
gjennom vår felles misnøye.
Eller? I det siste har jeg begynt å un-

dre meg over om dette er den beste
måten å omgås på. Også lurer jeg
på hvorfor mange av oss tilsynelatende er så innmari glade i å klage.
Fordi folk klager nemlig ikke

utrolig mye enklere for folk å si at de
er skikkelig slitne og lei, enn at de er
skikkelig glade og fornøyde?
Janteloven, presentert av forfatteren

Aksel Sandemose i 1933, går ut på
«menneskenes iboende ondskap og
evne til å trykke hverandre ned».
Denne såkalte loven handler riktignok primært om at man ikke skal
tro man er noe, men jeg vil skylde
litt på den allikevel.
Fordi når personen rundt lunsjbordet først har presentert at han er
sliten, så kan ikke jeg følge opp med
hvor godt humør jeg er i. Det føles
på en måte skrytete å da si at det er
en fin dag, at jeg er uthvilt eller at det
er hyggelig med november, fordi da
kan man fyre i peisen. Hvem tror du
at du er egentlig, som kommer her
og skal se så innmari lyst på livet?
Nei, da er det definitivt mer sosialt akseptabelt å si seg enig i de uri-

Men hva om vi bare prøvde noe helt

nytt. For jeg må jo faktisk ikke si
høyt enhver negativ tanke som
skulle falle inn i hodet mitt.

Hvis du er en av dem som overhodet ikke synes at stillhet er en
dyd, men et tomrom som må fylles
med lyd, så foreslår jeg at du fortsetter å gjøre din small talk-plikt, bare
med litt mer positivt fortegn.
Å være negativ skaper ikke karakter, og å være positiv bør ikke
oppfattes som at man skryter av å ha
det bedre enn andre. Har du normal
sosial kompetanse, så skal det være
mulig å føre samtaler som er mer
givende enn de vondtene du har, og
at det regner i dag. Det tror jeg kan
føre til færre slitne mennesker.
debatt@universitas.no
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Nei til studieavgift for
ikke-europeiske studenter
Studieavgift
Poul Wisborg, førsteamanuensis, leder for
master i Globale utviklingsstudier og Jennifer
Joy West, instituttleder, Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, NMBU, Anne
Hellum, professor og Cecilia Marcela Bailliet,
professor, Institutt for offentlig rett, UiO; Peris
S. Jones, professor og Bård Anders Andreassen, senterleder, professor, Norsk senter for
menneskerettigheter UiO

Aftenposten skriver (5.10.2022) at det er på høy tid med studieavgifter for utenlandske studenter, men vi mener at argumentene bommer.
Aftenposten viser til en kostnad på 3,5 milliarder til 5,0
milliarder kroner. Men dette gjelder alle utenlandske studenter, mens forslaget rammer om lag 8.600 ikke-europeiske
gradsstudenter, hvorav KD venter at 70 prosent (ca. 6.000)
vil bli borte. Det ventes å spare staten cirka 74 millioner kroner i 2023 og cirka 300 millioner fra 2025. Men det er bare 6
prosent av 5 milliarder, og under en halv prosent av budsjett
for forskning og høyere utdanning.
At (noen få) utenlandske studenter bør betale, fordi norske betaler i utlandet, bygger på en idé om kontrakter mel-

lom likestilte land, men det holder ikke i en verden av enorm
ulikhet. Bare 9 prosent av unge får høyere utdanning i Afrika, mot 77 prosent i Europa og Nord-Amerika (UNESCO,
2020). Av studentene i Norge som forslaget vil ramme, kommer 82 prosent fra det globale Sør – Afrika, Asia og Latin
Amerika (SSB, tall for 2021). Vi bør motarbeide diskriminering på grunnlag av nasjonal og sosial opprinnelse og rase
– og FNs bærekraftsmål 4 forplikter verden og Norge til å
oppnå likestilt adgang til høyere utdanning innen 2030.
Det er drøyt å vise til at 7 av 10 studentboliger gikk til

utenlandske studenter i 2016, siden de 6.000 studentene
som ventes å bli borte maksimalt kan bebo 15 prosent av de
40.000 studentboligene. En liten gruppe studenter bør ikke
gjøres til syndebukk for at Norge har studentboliger til bare
13 prosent av 300.000 studenter.
Det hevdes at studenter bør komme fordi kvaliteten på
utdannelsen er god, ikke fordi den er gratis. Vel, gradsstudentenes innsats er hardt arbeid i to til fem år, som de ikke
vil kaste bort på dårlige studiesteder. Derimot blir det vanskelig for universitetene å sikre globalt mangfold og kvalitet
i utdanningen samt får de beste studentene, når bare eliten
kan søke.

Til tross for høyt kostnadsnivå kan studenter fra Sør ta
sin utdanning i Norge, basert på jobb før, under og etter studiene. Men 130.000 i studieavgift, som staten regner med,
tilsvarer to til tre ganger en lærerlønning i land som Nepal
og Ghana og vil gjøre det umulig for de fleste. Bistand i form
av stipender, som Aftenposten foreslår, vil være begrenset
av land, budsjettperioder og politiske prioriteringer: De er
ingen god erstatning for åpen, kvalifikasjonsbasert adgang.
Aftenposten argumenterer for at Norge i stedet bør «tiltrekke
seg gode forskere og forelesere». Det antydes at de ekskluderte studentene ikke er interessante for kunnskapsnasjonen Norge. Men vi må ikke velge mellom internasjonale
studenter og internasjonale ansatte. Norge trenger tverrkulturell kunnskap og samarbeid på all nivåer.
Aftenposten forkludrer debatten om studieavgift ved å
overdrive omkostningene av én liten gruppe studenter og
ved å underslå negative virkninger av et diskriminerende
forslag. Norge bør i stedet stolt forsvare retten til utdanning
og verdien av mangfold, og være trygg på at Norge også vinner på det.
debatt@universitas.no

Ukas sitat:
— No one is born hating another person because of the color of
their skin, or his background, or his religion. People must learn to
hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for
love comes more naturally to the human heart than its opposite
Nelson Mandela

Vi i Venstre vil alltid prioritere studentene
I disse dager er det ett år siden den rødgrønne regjeringen tok
over makten, og siden Ola Borten Moe tok over ansvaret for
landets 300 000 studenter. For litt siden la regjeringen frem
sitt forslag til statsbudsjett, og dommen er klar – dette er ikke
en regjering prioriterer studentene.

velger å fjerne fri og gratis tilgang for internasjonale studenter på akkurat dette tidspunktet, er helt bak mål. Ikke bare
er det feil i en tid hvor vi alle har fått kjent på viktigheten av
internasjonal solidaritet, men det frarøver også norske studenter muligheten til å utdanne seg side om side studenter
med unike erfaringer. I en stadig mer globalisert verden er
ikke den erfaringen bare bra, men nødvendig for studentene.
Regjeringen frarøver både norske og internasjonale studenter
muligheten til en internasjonal utdanning ved kun et pennestrøk. Vi i Venstre er klare på at gratisprinsippet i høyere
utdanning må bestå, også for internasjonale studenter.

Blant flere hårreisende forslag, er regjeringens idé om å starte
å ta skolepenger fra internasjonale studenter det aller verste.
Det er krig i Europa. Sjeldent har internasjonalt samarbeid
og solidaritet vært viktigere enn akkurat nå. At regjeringen

Til tross for at regjeringen nå skal begynne å ta skolepenger
fra utenlandske studenter, blir ikke studentenes lommebok
spesielt mye tykkere neste år. Faktisk øker ikke studiestøtten
med mer enn noen hundrelapper i måneden. Regjeringen vil

Studentpolitikk
Anna Dåsnes, fjerdekandidat for Oslo Venstre
og vararepresentant i bystyret

ikke gi studentene mer å rutte med enn noen pils i måneden.
Og når utgiftene bare ser ut til å øke, når mat og strøm blir
stadig dyrere - sitter studentene igjen med ingenting. Det er
flaut av den rødgrønne regjeringen. Nylig avholdt Venstre
sitt landsmøte, hvor vi vedtok vi at vi ønsker å øke, og feste,
studiestøtten til 1,5 G. For deg som student i 2022 vil det
bety at du vil få 167.000 kroner å rutte med i året. I dag får
du 126.000. En økning til 1,5 G vil bety ca 3600 kroner mer
i måneden - men regjeringen ønsker ikke å gi deg mer enn
3600 kroner i året. Det er ikke mye å skryte av.
Vi i Venstre vil alltid prioritere studentene. Vi vet at studenter har trang økonomi og dårlige levekår. Vi må gi studentene de nødvendige rammene for å lykkes i utdanningen sin,
og investere i studentenes helse og velvære. Det er viktig for
den enkelte student, og for samfunnet.
debatt@universitas.no
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UNIVERSITAS HAR BLITT MED PÅ SOPPTUR:

Jakten på det psykedeliske

«Kasper» (22) plukker sin egen fleinsopp. – Man
lærer mye om seg selv, sier han om trippen den gir.
Fleinsopp
foto
illustrasjon

Amo Boracco Borring
Mina B. Ræge

Marka. Hit kommer nybakte
mødre på trilletur, parkdresskledde barnehagebarn for å brenne
sine første marshmallows på bålet og pensjonister for å plukke
kurvene sine fulle av kantarell og
piggsopp.
Denne høstdagen står imidlertid en langt mer ungdommelig figur bøyd over gresstustene.
Han leter etter en helt spesiell type
sopp – til noe ganske annet enn
stuing og gryteretter.
«Kasper» (22) ser ut som den
typiske HF-studenten ved UiO,
og smiler bredt når han får øye på
oss. Han har freshe tursko, med
looken som sier at man ikke bryr
seg, men bryr seg litt likevel. Kasper heter egentlig noe annet, men
ønsker å være anonym ettersom
det han driver med er ulovlig.
Universitas kjenner identiteten
hans.
Jakten på gullet
Blikket til Kasper flakker – på jakt
etter politi eller andre som kan bli
mistenksomme. Han er på jakt
etter den psykedeliske soppen
fleinsopp.
Vi blir forklart at idet du plukker opp soppen, har du gjort noe
ulovlig. Før møtet fikk vi streng
beskjed om at identiteten hans og
spotten hans er topp-hemmelig.
– Jeg har ikke fortalt mamma
og pappa om dette, liksom. Jeg vet
at det ville blitt litt baluba.
Kasper prøvde først og fremst
fleinsopp av ren nysgjerrighets
skyld. Han har tatt flein med jevne
mellomrom siden han var 18 år.
Kasper påpeker at han godt kunne
ventet noen år til før han prøvde, og
at det kan være flere fordeler
med å ha et helt utviklet hode når
man tar flein for første gang. I de
miljøene han vanker i, er det ganske

få som synes det er helt sprøtt å ta
fleinsopp.

– Tror du likevel folk flest er litt
redde for flein?
– Ja, det tror jeg, og det bør
man være.
Går man inn og er litt for selvsikker, risikerer man å få en veldig
dårlig trip, forklarer Kasper. Tripp
er det engelske ordet, og den mest
brukte betegnelsen, på rusen man
opplever når man tar psykedelika.
Han mener at det er viktig å
gjøre gode undersøkelser rundt
fleinsopp, spesielt hvis man skal
plukke den selv.
– Det er veldig mye feilinformasjon på nettet og i ulike forumer, og veldig mange forvekslingsarter til flein, så det gjelder
virkelig å lese seg opp.
Kasper scanner området systematisk. Her i skogkanten strekker
gresstuster og løvetann seg utover
det flate landskapet. Allerede i løpet av de første 20 minuttene har
Kasper funnet godt over en håndfull med fersk sopp. Det er tydelig
at Kasper vet hva han skal se etter.
– Jeg har blitt veldig rutinert,
forklarer han.
Badtrips er en del av gamet
Og det er det god grunn til:
– Det er ikke noe gøy med en
dårlig trip, men på en annen side
er det litt det gamet er.
Kasper mener at vi tåler litt
ubehagelige opplevelser. Han tenker seg om et øyeblikk, før han
forklarer at hvis du har tatt så mye
sopp at hele jeg-et forsvinner inn i
en slags sjel-dimensjon, så er det
klart at det kan sette traumer i ettertid.
– Hvordan kan man bli så sterkt
påvirket i ettertid, når man vet at
man bare var rusa?
– Altså, når du har den intense

erfaringen, så tenker du ikke over
at det er rusmiddelet som gjør det.
Han mener at hvis du skal holde på med psykedelika, risikerer
du alltid å få dårlige opplevelser.
– Det må du nesten regne med
å oppleve.
Fra Woodstock til Hollywood
Såkalte «badtrips» har vært en bieffekt miljøet har kjent til lenge.

Allerede på 1950-tallet var forskningen på det psykedeliske stoffet i psykiatrien godt i gang med
vedvarende interesse for feltet
frem til 80-tallet. Da det plutselig
ble stille og temaet ble tabubelagt.
Den allsidige soppen har de siste
årene blitt mindre og mindre tabubelagt. Nå, etter rundt 40 år med
stillhet, har interessen økt. Fleinsoppen har igjen blitt en diskusjon i

Jeg har ikke fortalt ma
dette, liksom. Jeg vet
baluba
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gullet

toden virker mer eller mindre tilfeldig, forklarer Kasper at det har
veldig mye å si hvor mye man tar,
og hvor man tar soppen. Når man
først har fått soppen i fordøyelsessystemet er det et helt spekter av
opplevelser man kan få, bare ut fra
mengden man tar. Ifølge han kan
man glemme hvem man er hvis
man tar en betydelig stor mengde
med tørket spiss fleinsopp. Det er
derfor svært viktig at det gjøres i
riktig setting.
– Jeg tror man lærer mye om
seg selv gjennom en sånn tripp.
Og de gangene jeg har tatt en litt
større dose, altså rundt to gram
tørket spiss fleinsopp, har jeg alltid hatt en tripsitter, altså en edru
person som passer på meg. En jeg
er veldig nær med.
Hvis han skulle tatt en betydelige høyere dose enn dette ville han
også hatt en god dose trippkiller
tilgjengelig så han vet at han kan
avslutte turen hvis han må.
Trippkiller er ulike medikamenter som demper den berusede
opplevelsen. Hvilke medikamenter som brukes, varierer.
Noen mener at 1,5 liter CocaCola gjør susen, mens andre
sverger til reseptbelagte, angstdempende medikamenter, eller
beroligende midler man finner i
hyllen på apoteket.

amma og pappa om
at det ville blitt litt
«Kasper», (22)

fagmiljøene. Denne gangen også i
Norge.

re

Kjendiser som Harry Styles
og Kristen Bell har åpnet opp
om bruk av stoffet som hjelp
mot angst og depresjon og kreative sperrer. Bruk av fleinsopp
er ikke lenger et fjernt fenomen
de fleste assosierer med hippiemiljøene på Woodstock. Nå
drar også helt vanlige hipste-

Omgivelsene er viktige
– Yes! Her var det jo en liten klase
med sopp. Jeg var helt sikker på at
noen hadde vært her før oss.
Bak den besynderlige gresstusten gjemmer det seg mer av de
små hattelignende vekstene, og
papirposen til Kasper fylles raskt
opp. Selv om selve innhøstingsme-

som

Kasper

på

sopptur.

Flein og psyken
Med så mange usikre variabler, er
flein virkelig vidundermiddelet
Kasper og andre fremstiller det
som?
Universitas tar kontakt med
Linni Blystad, leder for legestudentenes Rusopplysningen i Oslo,
og medisinstudent på femte året
ved Universitetet i Oslo (UiO).
Hun forklarer at psykedelika fører
til en forbigående psykose-lignende tilstand under påvirkning. Når
det gjelder psykoser i etterkant,
er det imidlertid ikke påvist noe
kausalitet mellom psykedelika og
psykoselidelser.
– Vi vet at personer med
ADHD og andre psykiske lidelser

har større risiko for å prøve rusmidler generelt. For mange er dette en form for selvmedisinering.
Noen søker alternativ hjelp i for
eksempel psykedelika etter flere
mislykkede forsøk med tradisjonell behandling.
Blystad forklarer at hun «litt
forsiktig kan vise til» at den forskningen som nå er tilgjengelig,
antyder at fleinsopp kan brukes
som et hjelpemiddel ved psykoterapi for angstlidelser og alvorlig
depresjon.
Videre forteller hun at det finnes noen studier med veldig lovende resultater, men at disse studiene ofte har få deltakere.
Ifølge
Norsk-helseinstitutt
(NHI) sine nettsider kan høye doser være svært uheldige for psyken
under og etter rusen, også etter
enkeltinntak. Det er da snakk om
panikkangst, desorientering, agitasjon og aggressive handlinger.
Selve rusopplevelsen beskrives av
NHI ved hallusinasjoner, eufori
og forandret tids- og stedsoppfattning.
Ikke fleinforsker
Tilbake i fleinmekkaet spør vi
Kasper hva han tenker om koblingen mellom fleinsopp og psykoser.
Han forklarer oss at han aldri har
lest en eneste forskningsartikkel
som har klart å finne en legitim
kobling mellom fleinsopp og psykoser.
– Det handler egentlig om du
er anlagt for en psykoselidelse.
Han understreker at han ikke er
forsker selv.

– Hvis du er anlagt for psykoselidelser, er det jo klart at en psykose kan bli trigget av en veldig
intens trip på flein, men det er den
eneste koblingen jeg har funnet.
universitas@universitas.no
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No. 4 – Kommer du 2. juledag

Jenny Hval – Buffy

Man blir jo sliten av Mariah Carey, så
kos deg med denne pop-bangeren i
stedet denne jula.

Fløyelsmyk vokal, ambient synth og
suggererende rytmer. Love it.

Synne Sørgjerd, Hauk Rindal – Fy faen,
hvem er du?

Han Herman - Not A Sad Story

Litt catchy indievisepoprock til jul? Ja takk!
Denne har festa seg i hjernen min.

Er du vinterdeppa allerede? Bare å
finne lindring i denne smått emo låta.

Plate:

Nye låter i generisk innpakning
Fangst verken utfordrer eller innoverer
sjangeren «norsk rock», men kommer
likevel med noen allsangvennlige
sanger som sjangerfans kommer til å
sette pris på.
Føniksinstituttet
Artist: Fangst
Plateselskap: Jansen Recorda

For en sjanger som har holdt seg relativt lik i mange år, er
det også her få overraskelser når man setter på første spor på
albumet Føniksinstituttet. Første spor «Ut av det grå» er en
klassisk punkete låt man gjerne hører i starten av en norsk
tenåringsfilm, hvor hovedrollen som er lei av småby-Norge
kommer skatende inn på skolegården en grå norsk høstdag.
Lyden er velkjent og likhetene til andre band er mange. Om
Datarock, Kaizers og John Olav Nilsen & Gjengen hadde vært
putta i en allsangvennlig smeltedigel, hadde det blitt dette. Er
det du vil ha, er dette et album som uten tvil kommer til å
gjøre susen. Har du lyst å føle deg som hovedrollen i en norsk
coming of age story-film? Her har du en håndfull låter som
gjør deg litt smådeppa, men likevel klar til å gripe dagen.
Singlene som kom ut før albumet ble godt mottatt av norsk
presse og publikum, noe som ikke er så rart – det er
utvilsomt de beste låtene som ble brukt for å markedsføre
resten av albumet, der «Lola» stikker seg ut som en «hit».
Her kombineres god låtskriving, tekst og en fengende ak-

kordprogresjon og melodi til å skape noe som faktisk ikke
bare er «norsk rock», men en låt som stikker seg ut i havet
av det typiske. Dette er riktignok også en av de rolige låtene
på albumet, som også gjør at den skiller seg ut fra et ganske
up-tempo album.
Tematisk handler låtene om klassiske ung-voksen-problemer:

kjærlighet og penger, det å føle seg utenfor og forstå hvem
man er. (F)angst – innpakket i gitar og litt trøtt (fyllesyk?)
vokal – gir assosiasjoner til Hansa i plastglass og klissete konsertgulv. Dette
er kanskje så norsk som
man får det i 2022. Det
fanger både tidsånden, og
er som sagt nok et bidrag
til nordisk rock, som man
så vel kunne hørt i en
film fra 2005, men som av
en eller annen merkelig
grunn fortsatt er relevant
i dag også.
Dette er en klassisk
rockebesetning med gitar,
bass, trommer og vokal,
hvor et tidligere medlem
i blant annet Honningbarna er med på dansen.
Det burde forberede leseren litt på hva man har å
forvente, samtidig er nok
dette mindre heavy – de

hardeste metal-folka muligens ikke får valuta for penga akkurat i dette tilfellet.
Det skal dog sies at det man hører her likevel er av kvalitet,
og at låtene er treffsikre. De innfrir forventningene til de som
gjerne vil ha litt «edgy» norsk pop-rock på øret når man sitter
på en altfor full trikk på vei til skole eller jobb en grå høstdag,
eller når man skal synge allsang på festival. Terningkast 5 hvis
man vil ha følgende: generisk og salgbar norsk rock!
Bård Flatjord Netland
anmeldelser@universitas.no

Forestilling:

Kjærlighetssorg fra en sårbar barbiesjel
Er du frustrert over en idiotisk kjærlighet
du aldri fikk? Synes du livet hadde vært
enklere om du pakket det inn i plastikk?
Plastic Fantastic av Jonathan Ibsen er
en metaforestilling om kjærlighetssorg,
sårbarhet og ideen om lykke.
Plastic Fantastic
Regi: Jonathan Ibsen
Hvor: Kunsthøgskolen i Oslo

Ibsen møter oss i foajeen, ikledd boblejakke, bobleshorts, en
blond parykk og solbriller. Vi blir tildelt hver vår badeball
med gullglitter inni. Hva skjer? Distré leder han oss inn i salen der vi blir plassert i opplåsbare badebasseng. Mens vi blir
bedt om å kaste badeballene til hverandre, gjør han seg klar til
å «begynne» forestillingen. Metainngangen fungerer godt og
etablerer en nærhet mellom Ibsens karakter og publikum. Vi
blir med ett dratt inn i hans rotete og nære plastikk-univers.
«Imagination, life is your creation» og «life in plastic, it’s
fantastic» hviskes inn i ørene våre. Plutselig ringer «Barbie
Girl» av Aqua i hodet mitt. I tillegg drar Ibsen assosiasjoner
til Barbie når han legger seg ned og beveger seg rundt med

helt stive armer og bein.
Boom. Mørkt i rommet. Klassisk overgang i samtidsdansen. Vi ser ingenting før et mystisk lys tennes. Han har festet
lyslenker rundt kroppen sin under boblejakken, og han virrer
rundt igjen. Etter å ha surret rundt en stund, stopper han opp
foran oss og drar ned glidelåsen på boblejakka, og viser stolt
og sårbart frem brystet fullt av lyslenker, akkurat som om bevegelsene sier «nå skal jeg åpne hjertet mitt for dere»
Plutselig får Ibsen liksom støt fra lyslenkene, blir kastet

vekk fra det han begynte på og vrir seg febrilsk rundt på
gulvet i spasmer før lyslenkene slipper tak i han. Endelig.
Han gjør et nytt forsøk på å brette ut sin sårede barbie-sjel.
Nå kommer kjærlighetssorgen. Og slik enhver ektefølt
kjærlighetssorg fra et 14 år gammelt jenterom må føles,
føler Ibsen den ut i full ironi til noe som minner om
2000-talls RnB-låt. Det er forløsende, gjenkjennelig og
idiotisk. Ikke minst når den distanserte sangen bryter
fullstendig, han gir seg hen til sine følelser og skriker «fuck
you» som om han mister det helt. Virkeligheten i plastikk
var kanskje ikke så «fantastic» likevel.

Likevel, når det blir litt nært og litt mye, går han raskt
videre og løsner på stemningen med en såpeboblemaskin
som han bruker til å sprøyte såpebobler på oss, liksom for
å dekke over det han nettopp gjorde. Helt til slutt setter
han på såpeboblemaskinen på full guffe og spiller av en
lyrisk versjon av «Barbie Girl» før han forlater rommet.

Igjen sårbart, ironisk og idiotisk.
Selv om impulsene går i alle retninger, er forestillingen
gjennomarbeidet, lett å følge, kreativ og smart løst. Oppsummert er Plastic Fantastic en forløsende fest full av ironi og
idioti. Forestillingen tematiserer også ensomhet og å føle seg
rar og annerledes, selv om kjærlighetssorg ligger som den
røde tråden. Ibsen forstår uansett at det innimellom er lettere
å dulle teit kjærlighetssorg, ensomhet eller hele sitt lille liv inn
i plastikk når alt blir for stort og dumt til å kunne tas alvorlig.
Hedda Aker
anmeldelser@universitas.no
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Ukas anbefaling

Herman Siggerud , journalist i Universitas

Øl med Sisyfos

Sa du nylig «unnskyld hvis du ble såret»? Har du suksess
og gjør ting sånn du alltid har gjort selv om verden så annerledes ut da du vokste opp? Kanskje er du på tv’en i
beste sendetid med mindre hår på hodet enn under haka
og mener det folk egentlig mener. Har du til og med ordna
deg så mye makt at du sitter i en kongestol og befaler hva
folk skal gjøre? Eller er du typen som jobber knallhardt for
landet og bare skal ha det litt gøy sammen med noen folk
fra jobb? Før eller siden blir det en tur på byen med mer

øl enn gode beslutninger og noen store overskrifter. Etter
alle de siste årene, har du ikke lurt litt på om det du gjorde
den gangen ikke var helt bra? Ikke vær rasistisk, ikke legg
an på noen fra jobb, ikke vær homofob, osv. Tenke deg
bare om litt, og spør deg selv noe à la: Tuller jeg med noe
som noen ikke kan noe for og vil det være vanskelig å si
det hvis noe ikke er greit? Trenger jeg den ekstra ølen og si
de greiene som er så gøy og sjokkerende?

Hvem: Det vet du selv Hva: Tenk deg om først Hvorfor: Vi andre er dritlei
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Ukas advarsel

Johannes Nyborg, baksideredaktør i Universitas

Stilkebonanza
Man skulle kanskje ikke tro det når man ser på meg, men
jeg liker mat. Jeg liker mat veldig mye faktisk. Både det å
lage, men også spise mat. Noen ganger liker jeg derfor å
sette av ekstra tid til å lage noe godt, som pasta bolognese, som jeg bestemte meg for å lage for en måned siden.
Jeg gikk til innkjøp av alt jeg trengte, og starta å lage den.
Finhakka løk, gulrot og stangselleri. Litt tomatpuré, fond
og en klunk vin ble også brukt. Til slutt satt jeg igjen med
en veldig god middag, og altfor mye gulrot og stangselleri

igjen. For man bruker jo ikke en hel stangselleri i bolognesen. Ei heller alle de ÅTTE gulrøttene du får når du kjøper
gulrøtter på Rema. Gulrøttene får jeg heldigvis brukt. De
kan kuttes opp og snackses på. Men jeg er ikke forferdelig
glad i rå stangselleri. Og har foreløpig kun klart å bruke to
andre stilker. Så da sitter jeg med ørten stilker igjen. Jeg
begynner faktisk gå lei stangselleri, og det gjør søkehistorikken min også. Neste gang lager jeg carbonara.

Hvem: De med kokebok Hva: Pasta bolognese Hvorfor: Stangselleri

Plate:

Munter musikk for mørke dager

Kulturkalender
uke 47

24/11 Kaizers-dokumentar

på SALT

Kaizers er tilbake, for faen! I den anledning er det visning av Kaizers-dokumentaren Den tilfeldige rockestjernen fra
2015 på SALT. Den ser bandets historie
gjennom det ikoniske medlemmet
Helge Risa (han med gassmaska).
Hvor: SALT Art & Music
Når: Torsdag 24. november, kl 20
Pris: 120 kroner

FOTO: BALL OSLO

25/11 Viva La Norvège
Boikotter du også VM i Qatar? Da er
det bare å ta på seg nostalgibrillene
og reise tilbake til den gangen Norge
faktisk gjorde det ganske skarpt i VM,
i Frankrike i 1998. Kampene som vises
er Norge - Marokko, Norge - Skottland
og Norge - Brasil.

Det nye albumet til Tigerstate
gir gode rytmer og godt humør,
men minner til tider for mye om
om Tame Impala.
TIGERSTATE
Artist: tigerstate
Plateselskap: Fig Tree Music

Tigerstate har kommet med sitt nye album,
navngitt det samme, bare i store bokstaver. TIGERSTATE gir en skikkelig feelgood-følelse, og
du sitter igjen med en opplevelse av at livet faktisk går bra etterpå.
Å selvtitulere albumet er interessant grepettersom albumet ikke innfrir ‘kravene’ som vanligvis tillegges dette. Albumet har etter min mening ikke en spesielt annen sound enn tigerstate
har hatt tidligere, og etter det jeg har fått med
meg er det ingen endringer i gruppas medlemmer. Det er også definitivt ikke et debutalbum,
da TIGERSTATE er gruppas tredje album.
Nøkkelpersonene til albumet, skal man tro

gruppa selv, er keyboardisten Carl Troye og perkusjonisten Thomas Antonio Debelian. Gitt lydbildet på albumet, kan jeg si meg enig at det er de
bærende elementene ved musikken. Vokalmessig er det også veldig bra, selv om det ikke er et
bærende preg på albumet. Flere av låtene er også
så og si uten vokaler, slik at instrumentene får lov
til å bære låtene i større grad.

et inntrykk av livlighet, begeistring og kos. «Occupied» har også et mer diskolignende og symfonisk lydbilde, noe som her brukes til å gi låta
et enda mer munter klang enn de andre låtene
på albumet. De neste låtene har et litt roligere
tempo, men gir deg fortsatt en god følelse. «Back
To You» gir en fornemmelse av gode tider uten at
det blir melankolsk.

Albumet gir oss frisk, lett og lekende musikk som

Videre tar albumet seg opp igjen tempomessig

ofte også får det til å rykke litt ekstra i dansefoten. Og da snakker jeg om den typen dansing
du gjør på rommet eller i stua når du tror ingen
ser deg.
Stemningen på albumet er hovedsakelig glad
og livlig. Dette er den typen musikk du setter på
om du er litt nedfor og vil løfte humøret. De lette
tonene og rytmene skaper en slag oppløftende
effekt som gjør at låtene får en forfriskende og
oppstemt stemning. Og selv om musikken passer godt til å danse, så er den nok ikke egnet til
klubbing og fest.
Albumet begynner bra med «Tuesday», «Occupied» og «Besserwisser». Dette er tre av de
mest muntre låtene, og gir oss gode, oppstemte
rytmer, riff og vokaler, som er med på å gi det

med «Patriots». Her kommer også gitaren inn
som en større del av lydbildet, og gir oss en
ordentlig solo og solide riffs. Mot slutten av albumet får vi et par låter som minner meg om
Tame Impala og Childish Gambino samtidig.
Låtene. Dette gjelder «Spring Break» og «Sunrise», hvor lydbildet, spesielt med gitarriffene,
får det til å høres litt ut som en blanding av
låtene «Let It Happen» og «Redbone».
Samlet sett er TIGERSTATE et gjennomgående bra album med gode toner som gir godt
humør, selv om jeg sitter igjen med følelsen av å
ha hørt dette før.
Victoria Bergrunhaugen
anmeldelser@universitas.no

Hvor: Ball
Når: Fra 15. november
Pris: GRATIS!

27/11 Tyske filmdager 2022
Die Deutschen wissen, wie man
Filme macht! Er du litt germanofil,
eller bare gira på å se noen gode
filmer? Bare å ta turen på Vega,
hvor de viser 10 nye tyske filmer.

Hvor: Vega Scene
Når: 27. november, kl 11-19

27/11 Grønn fredag
I stedet for det evige forbruksmaset på
Black Friday, kan du ta turen til gamle
Munchmuseet og skaffe deg noen
bruktskatter før julestria. Her er det
særlig snakk om vinterklær og turutstyr,
så dette er stedet å gå for å ruste seg til
skisesongen.
Hvor: Gamle Munch
Når: Fredag 27. november, kl 11–19

Ad notam

Universitas oppsummerer uka

Vi spør

av Lizzygurl_2001

Moe ut, hund inn?

Ukas studentvin

Snikstudent
Vi kan også lese om terapihunden Marve i ukas avis.
Til ad notam redaksjonen
forteller han at han har blitt
så inspirert av jobben at han
nå sniker seg inn på psykologi-forelesninger for å lære
mer om feltet.
– Voff, voff. Bjeff.
Han stiller seg derimot
veldig kritisk til eksamensformen på psykologisk institutt. Marve mener fokuset
på skriftlige innleveringer
ekskluderer studenter som
mangler skriveerfaring, slik
som han.
– Bjeff bjeff, voffete voff.
Midt i intervjuet legger
Marve merke til en HF-gutt
som virker nedfor. Han sier
derfor at han må avbryte
intervjuet. Men før han stikker sier han at han ikke bare
føler medlidenhet for HFgutter, men også mennesker
som ikke røyker.
– Voff.
Av Johs Grobyn

Lizzygurl_2001<3 sitt evangelium
Hei!

Plommesaft: Eksamen, kutt i psykisk helse, snø som

smelter og et VM vi ikke tør å se på. LA DEM DRIKKE VIN.
På kontoret blir det litt anspent stemning når ukas vin skal
smakes. Noen sier at den er bløt, rund og kraftig, mens
andre synes den er for syrlig og lett. Ripasso er enkelt forklart en mellomting mellom Amarone og pizzavin. Vinene
er ofte preget av søtlig mørk frukt og krydder. Ukas vin
avviker litt fra den klassiske ripassoen og har noe friskere frukt og høyere syre enn man kanskje vil forvente.
Undertegnede synes det gjør vinen litt mer interessant enn mye annen Ripasso, mens andre synes det
blir litt for ubalansert. Vinen lukter av modne mørke
plommer, vanilje, kaffe og litt tørket frukt. Her snakker vi høst/vintervin som passer foran peisen eller til
mellomkraftig middag. Jeg har kjøpt meg nye tursko
og skal definitivt drikke denne hvis jeg noen gang får
tatt dem ut av skoesken.
Vinvurderingen skjer i samråd med redaksjonen i Universitas.

Corte Giara Valpolicella Ripasso La
Groletta 2020
Pris: 185 kroner
Land: Veneto, Italia
Alkohol: 13,5 prosent

Shit, liksom, ja, jo. Okei. Her
er jeg da, jeg heter Lizzy. Dere har
kanskje ikke hørt om meg før, men
jeg har fått jobb i Universitas. For
greia er at alle som jobber i Universitas vil jobbe i NRK senere, og
da de så at Sophie Elise hadde fått
jobb der så måtte de snu på flipphælene sine fortere enn svint og
ansette noe tilsvarende sånn at de
kunne fortsette å kopiere sin store
herre. Uansett, nå skal jeg liksom
skrive morsomme innlegg en gang
kanskje annenhver uke eller no her.
Hadde ikke fått lov hadde det ikke
vært for Sophie Elise liksom, så god
bless her og xoxo og alt det der!
Dere lurer kanskje mer på hvem
jeg er og hva jeg studerer? For å
være helt ærlig så vet jeg ikke selv
heller. Har ikke vært på en eneste
forelesning i år. Haha. Peace out.

KVISS-CORBIN
Av vinredaksjonen i Universitas

1. Hvem vant NRK-programmet Norges tøffeste?

10. Apropos The Wire: Hvem spilte rollen som
gangsteren Stringer Bell?

2. Harstad kommune bestilte en hest laget av
lyspærer, men hvilket dyr fikk de istedenfor?

11. Tommy Wirkola er straks tilbake med en julefilm der David Harbour fra Stranger Things
spiller hovedrollen, men hva heter den?

3. Hvilken av disse landene var medlem av
NATO-motsvaret Warszawapakten: Albania,
Bulgaria eller Jugoslavia?
4. Med hvor mange land deler Qatar grenser?
5. Hva står akronymet CNN for?
6. Ranger disse rene nyhets-TV-kanalene fra
eldst til yngst: Sky News, BBC News, CNN og
MSNBC.
7. Hvilket band ga ut albumet News of the World
i 1977?
8. Hvilken av Satyricons singler er den eneste
som har kommet inn på VG-lista?
9. Dominic West er kanskje mest kjent for å
spilt Jimmy McNulty i The Wire, men hvilken
rolle fyller han i den nyeste sesongen av The
Crown?

12. Ett ord deles av to filmer, fra 2001 og 2008,
der Heath Ledger er svært sentral. Hva heter
disse to filmene?
13. Hvilken årstall er det snakk om? Den iranske
revolusjonen finner sted, Margaret Thatcher
blir britisk statsminister, Saddam Hussain blir
president i Irak, sandinistene overtar makten
i Nicaragua, Sovjetunionen invaderer Afghanistan, Pink Floyd gir ut The Wall, Jackassmedlem Bam Margera blir født og jazz-bassist
Charles Mingus dør.
14. Hva heter TV-kanalen som eies av staten Qatar og har hovedsete i Doha?
15. Hva heter systemet som regulerer utenlandsk
arbeidskraft i blant annet Qatar?

Men det går bra assa. Lol. Lover.
Tror studiet heter politikk, økonomi og filosofi kanskje, men husker
ikke sikkert. Eller så var det noe
sånn shitty årsttudium i psykologi på Høyskolen Kristiania. Alt
er bare titler på papiret, sånn som
menneskene er så opptatt av, men
bak alt er det samma driten uansett. Du får penger fra lånekassa og
tid til å gjøre ingenting. Det er det
viktigste.
Okei, og dere, for real, må bare
si at dere må ikke tro at jeg er sånn
sjuk feminist eller venstresidevelger som ikke vil ha sex med noen
bare fordi jeg jobber i denne avisa.
Og at jeg skriver her frivillig fordi
jeg tror på luft og kjærlighet og en
bedre verden sånn som de liksom.
Altså, hemmelighet jeg bare sier til
dere, men jeg synes de er litt strebere da. De har laga sin egen klimaseksjon og hele greia. Som om

hele gjengen later som de er Greta
Thunberg liksom. Alle vet jo at verden går til helvete. Lolzi. Leser de
ikke nyheter? Lolzi to ganger, tihi.
Jeg tenker sånn, har det ganske
fint hvis jeg bare får tulle rundt og
kanskje ligge med noen i nye og
nee månefaser for eksempel, frem
til vi alle dør av klimaendringene.
Herregud. Det går bra. Tror ikke
jeg er deprimert eller har angst
for eksempel. Så sier bare på slutten jeg sånn at you know i love you
og håper dette kan være starten på
vårt vennskap, tihi. Prøver bare
å få litt venner i Oslo liksom som
jeg kan feste og snakke dritt med,
lol, er ikke ensom assa, men sånn
herregud har dere prøvd å starte og
studere i Oslo alene liksom? Fuck
you til alle som sier det er enkelt!
Uansett. God loves you osv sikkert.
Xoxo Lizzy<3

SVAR/DOM

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

16. Flere landslag droppet å bruke regnbuearmbånd etter trussel om sanksjoner fra FIFA.
Hva truet FIFA med?

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

17. Norges fotballandslag for herrer har kun
vunnet én medalje, men ved hvilket arrangement?
18. Spartakiaden er et historisk idrettsarrangement som skulle konkurrere med OL. Det
første ble arrangert i Oslo i 1928, og det
av Gabriel Corbin-Arntzen,
siste fant sted i 1990, men hvilket land
kvissmaster i Universitas
sto bak denne oppfinnelsen?
19. Golden goal er en regel som gir seieren i
en fotballkamp til laget som scorer først i
løpet av ekstraomgangene, og i VM-sammenheng ble det kun brukt i 1998 og 2002. Nevn
ett av de fire lagene som har vunnet en VMkamp ved hjelp av denne regelen.
20. Da ble det igjen EM-seier for Norges håndballkvinner. Så dominerende har dette laget vært
at kun fire andre nasjoner har vunnet konkurransen siden starten i 1994. Nevn to av dem.

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?

1. Sondre Lernes. 2. Kenguru. 3. Bulgaria. 4. Ett (Saudi-Arabia). 5. Cable
News Network. 6. CNN (1980), Sky News (1989), MSNBC (1996) og BBC
News (1997). 7. Queen. 8. K.I.N.G. 9. Prins Charles. 10. Idris Elba. 11. Violent
Night. 12. The Dark Knight og A Knight’s Tale. 13. 1979. 14. Al Jazeera. 15.
Kafala-systemet. 16. Gult kort til kaptein ved starten av kampen. 17. OL i Berlin
i 1936. 18. Sovjetunionen. 19. Frankrike, Senegal, Sør-Korea og Tyrkia. 20.
Danmark, Ungarn, Montenegro og Frankrike

Ola Borte(n) Moe
Denne uka kan man lese at
Ola Borten Moe kan bli votert persona non grata på
Blindern. Ad notam-redaksjonen er ikke like stødige i
latin som resten av Universitas, og ba derfor om et intervju med hovedpersonen
for å høre med han hva dette
betyr for han.
Vi avtalte å få et møte
med Borten Moe på Frederikkeplassen på Universitetet i Oslo.
Etter to timer i snøvær
var det fremdeles ingen Borten Moe å se. Vi snur oss
derfor til den første studenten vi fant, og spurte henne
om situasjonen.
– Nei, jeg vet egentlig ikke
helt hva det betyr. Kan du
forklare det?
– Si det, nei du får ha en
god dag videre!
– Hæ?

Rebus

av Bringeborg
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HINT: Taxituren. Send løsning universitasdesk@gmail.com
FORRIGE LØSNING: «Lustranakenbad» Det klarte Gjengen på Fortran, Einar Nygaard, Christian Bjaalid, Ola og Jøgge, Stian og Christiane, BAB og Lisa Hegge
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