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Si fra, da!
2017 og 2018 mottok Universitetet i Oslo (UiO) totalt fire
varsler om seksuell trakassering, mens Shot-undersøkelsen fra
2018 tilsa at om lag 2000 UiO-studenter mente seg utsatt for
det.
Derfor er det, til tross for den ominøse ordlyden, bra at det
i årets Si fra-rapport kommer frem at langt flere har varslet om
seksuell trakassering: i 2019 kom det inn 13 varsler. UiO har selvfølgelig fremdeles en lang vei å gå – ethvert varsel er ett for mye –
men fire varsler på to år lukter sterkere av underrapportering enn
noe annet.
– UiO har heldigvis hatt stort fokus på å senke terskelen for å
varsle de siste årene, og jeg håper det er hovedforklaringen på at
tallene nå har gått opp, sier Christen Andreas Wroldsen, leder i
Studentparlamentet ved UiO.
Kanskje har det endelig monnet at UiO-rektor Svein Stølen og
prorektor Gro Mo en gang i året vandrer campus Blindern rundt
i matchende T-skjorter, for å opplyse om Si fra-systemet. I 2018
kunne Studiebarometeret fortelle at rundt halvparten av landets
studenter ikke hadde fått informasjon om hvordan de kunne
melde fra om trakassering på sitt studiested. At studenter ikke
varsler fordi de ikke vet hvordan man skal gjøre det, er alarmerende. Og det burde være dramatisk mye lettere å endre på enn den
svære samfunnsutfordringen som er seksuell trakassering. Derfor
er det godt nytt at Studiebarometeret for 2019 viser at andelen
UiO-studenter som har fått informasjon om varslingssystemet,
har økt. Dessverre står det ikke like bra til med alle hovedstadens
utdanningsinstitusjoner: Oslomet og Høyskolen Kristiania er verst
i klassen, og over tre fjerdedeler av deres studenter vet fremdeles

I

Fire varsler på to år lukter
sterkere av underrapportering
enn noe annet
ikke hvordan de skal si ifra om trakassering.
En av grunnene til at UiO i år skårer bedre på dette området,
kan være at de har forsøkt å gjøre Si fra-systemet mer tilgjengelig. Tidligere besto det av tre separate linjer der man selv hadde
ansvar for å avgjøre hvor alvorlig situasjonen man ville varsle om,
var. Nå vurderer mottaket selv alvorlighetsgrad og dermed videre
behandling ut fra det. Dette kan se ut til å ha senket terskelen for å
nettopp si fra til systemet.
Dersom UiO får bedre oversikt, får de også mer kontroll og kan
lettere behandle saker og få til reell fremgang på området. Årets
rapport viser også at det har vært en fordobling i antall behandlede varsler. Det vil nødvendigvis være enklere å melde fra om
uønskede hendelser dersom man vet at det blir tatt på alvor og
raskt behandlet.
Det viktigste er uansett, slik Stølen selv sier, «at disse sakene
kommer opp, fordi det verste som kan skje, er at de ikke kommer
frem i lyset». Med det sagt er det fremdeles en milelang vei å gå
før de eventuelle mørketallene finner veien frem i lyset. Men dette
kan likevel være et lite skritt eller to i riktig retning.

Kjønner du
poenget?
Hvilket kjønn du har, påvirker hvilken jobb du
tar. Det er en ulempe for alle. Muligheten for
å gi kjønnspoeng ved opptak til høyere utdanning bør utvides, ikke fjernes.
Kommentar
Anna Serafima Svendsen Kvam,
journalist i Universitas

D

u har kanskje hørt påstanden om at Norge

har verdens mest kjønnsdelte arbeidsmarked. Noen hevder at dette er en slags
halvsannhet eller myte, og at vi derfor ikke
lenger trenger harde virkemidler i likestillingspolitikken. Det første er faktisk riktig, men konklusjonen er
likevel feil. En rekordstor andel
yrkesaktive kvinner i Norge bidrar nemlig til at Norge kommer dårligere ut på en slik
statistikk enn hvis vi hadde telt
med alle de som «bare» jobber
i hjemmet. Likevel er det ikke
uproblematisk at enkelte studier og yrkesgrupper er så å si
helt kjønnsdelt.

løp var inntil 2018 et virkemiddel ment for å øke
kvinners representasjon i mannsdominerte studier
og yrkesgrupper. Så ble forskriften endret slik at
kjønnspoeng også kan gis til menn. Det er uklart
om dette har gått kjønnspoengenes argeste kritikere hus forbi. For når saken har blitt debattert i
Universitas de siste ukene, har for eksempel Tobias
Lynghaug fra Høyres studenter utelukkende kommentert utdanningsløpene som gir jenter kjønnspoeng, som han uavhengig av effekten er prinsipielt imot: Det skal nemlig ikke «ha noe å si hvilket
kjønn du er født med».
Det sier mye om likestil-

lingsdebatten at vi fortsatt
må bruke tid på å bli enig
om hvilken virkelighet
som er utgangspunkt for
diskusjonen. Det er nemlig
ikke vanskelig å si seg enig
med Lynghaug og Auneutvalget i at kjønn ikke
bør begrense mulighetene
dine. Saken er imidlertid
den at slik er det allerede:
Kjønn er ingen nøytral kategori. Kvinner og ikke-binære rammes hardt av
ujevn fordeling av eiendom og makt, mens sterke
kjønnsbaserte forventninger legger føringer for
alle enkeltindividers utdanningsvalg – også menn.
Å bruke tidsavgrenset særbehandling for å bøte på
dette kan bidra til å skape mer frihet. For alle.
Vilde Henningsgård understreker også i sitt
svarinnlegg til Lynghaug at det er en fordel at

Kvinner og ikkebinære rammes
hardt av ujevn
fordeling av
eiendom og makt

At det som før var «husmor-

oppgaver», nå er blitt lønnede
yrker, gjør det ikke nødvendigvis greit, nyttig eller samfunnstjenelig at bare kvinner utfører den
typen lønnet arbeid. Det er én av grunnene til at
ordningen med kjønnspoeng ved opptak til enkelte
studieretninger bør utvides. Dessverre har et regjeringsoppnevnt utvalg, Aune-utvalget, nylig foreslått å skrote hele ordningen.
Kjønnspoeng på utvalgte høyere utdannings-

Arkivaren

Historiske skråblikk av
Ellisiv «Snokern» Myrva

En Grandieous idé
Det kan godt være at ukas anbefaling er reservert til
anmeldersidene her i avisen, men det ville vært å gjøre
en urett å ikke dele følgende: Grandiosa Calzone. Du
kan simpelthen steke pizzaen lett og fullføre skaperverket i toastjernet. «Man har puristene, som erklærer
enhver utbygging eller smakstilsetning som skjending og
blasfemi. Man har Barokkistene, som nærmest tømmer
hele kjøleskapet over grandisen før de slenger den i
ovnen. Man har vegetarianerne, som plukker av skinka,
og antivegetarianerne, som plukker av paprikaen»,
deler en innovativ skribent og kaster enda en mulighet inn i miksen. Ære være Grandis i det høyeste.
Universitas magasin februar, 2003

Kan ikke ligge, Mercury is in retrograde
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«Når vinkelen mellom sol og måne er den samme som
ved fødselen, opplever kvinnen sin andre månedlige
fruktbarhetsperiode», delte Universitas i 1980 (riktignok
uten å ta på seg ansvar for verken å anbefale eller å
fraråde metoden). Kanskje det virkelig er astrologi i
usikkerhetens tid, også når du glemte å ta p-pillen.
Neida, en får si som sexolog ved Rikshospitalet,
Berthold Grünfeldt: «Det avviser jeg fullstendig.»
Universitas nr. 7, 1980
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ILLUSTRASJON: ØYVIND HOVLAND

kjønnspoeng nå gis til menn på et utvalg utdanningsløp
i helsesektoren, som sykepleie og psykologi. Det har hun
helt rett i, men la oss ikke stoppe med helsesektoren. Vi
må ta på alvor at det ikke bare er på sykehjem, sykehus
og hos psykologen, men også i den institusjonsbaserte
omsorgen for barn at arbeidet i svært stor grad utføres
av kvinner. Til tross for at en rekke høyere utdanningsinstitusjoner har drevet målrettet rekruttering av menn
til barnehagelærerutdanningen, så forblir andelen som
fullfører, svært lav. I 2018 var under ti prosent av de barnehageansatte menn.
Dette er problematisk fordi den omfattende kjønnsubalansen blant barnehageansatte bidrar til å reprodusere forskjeller helt fra vi er små. Når vi først og fremst

møter kvinner i oppdragerroller, forsterkes allerede frihetsberøvende kjønnsrollemønstre. Arbeidet som utøves
i barnehager, er tross alt tradisjonelt sett knyttet opp til
feminine verdier: empati- og omsorgsutøvelse, samt evnen til å prate om følelser. Kort sagt: myke greier.
Ideen om at slike myke verdier ligger iboende i kvinner, i

motsetning til menn, forsterkes når det i så stor grad er
kvinner vi ser utføre omsorgsarbeid. Dette er hemmende
både for kvinner som ikke lever opp til urimelige forventninger, og menn som frykter sosiale sanksjoner ved
å utdanne seg til et «feminint» yrke. Det er ei heller utenkelig at rommet for å utforske og bli trygg med kjønnsidentiteten sin – ikke minst utvikle sunne feminine og

maskuline evner og ferdigheter – krymper når man har
tilgang på altfor få mannlige rollemodeller i barnehagen.
Likestillings- og diskrimineringsombudet er klokkeklar på at det er i barnehagen en hel del av den aller viktigste jobben må gjøres for at vi skal skape et mer likestilt
samfunn. Med det målet for øyet kan kjønnspoengene
være ett av flere viktige virkemidler.
Tilgang på et mangfold av trygge voksenpersoner i opp-

dragelsen som skjer i institusjon, er en fellesgode. Derfor er det også et felles problem at menn har en høyere
sosial terskel enn kvinner for å velge barnevernet eller
barnehagen som karrierevei. Poenget med kjønnspoeng
bør være å gjøre den terskelen lavere.
debatt@universitas.no

Øyeblikket

av Gabriel Skålevik
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KORONASMITTEN STRAMMER GREPET OM LESESALENE:

NSO krever mer

Pandemi: Verdens helseorganisasjon erklærer onsdag kveld det nye koronaviruset en pandemi. Slik håndterer akademia koronatrusselen.

Digital undervisning, utsatte eksamener og avlyste
studentarrangementer. Slik skal universitetene og
høyskolene hindre koronasmitte.

Beredskap
tekst Johan Ness Gerhardsen og
Jantra Hollum

I kjølvannet av flere stengte campuser på NTNU, avlyste studieturer og studenter som ikke får

fullført praksis som følge av utbruddet av det nye koronaviruset,
krever Norsk studentorganisasjon (NSO) nå konkrete tiltaksplaner for å sikre en så normal
studiehverdag som mulig.
Dette inkluderer blant annet tiltak for hvordan undervis-

ningen skal fortsette til tross for
stengte forelesningssaler, samt
gjennomførelse av forsinkede
praksisperioder.
Folkehelseinsituttet
(FHI)
opplyste under en pressekonferanse onsdag kveld at 489 er
smittet av koronaviruset i Norge,
mens VG få timer senere meldte
om 602 smittede.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim
(H) har kalt inn til hastemøte
torsdag med NSO og landets rektorer for å diskutere koronasmit-

Vi er i en ny
fase av smittespredningen av
koronaviruset
Curt Rice, rektor ved UiO

ten og utdanningsinstitusjonenes
handlingsplaner.
Tirsdag ettermiddag sendte
Kunnskapsdepartementet et brev
til utdanningsinstitusjonene, der
de ber dem planlegge for ulike
scenarioer.
– Det må legges en plan for
hvordan eksamen kan gjennomføres uten for eksempel å samle
alle i en gymsal slik man tradisjonelt gjør. Ett alternativ kan være
hjemmeeksamen eller muntlig
eksamen via Skype, skriver departementsråd i Kunnskapsde-
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konkrete planer
Universitetet i Oslo
Ved Universitetet i Oslo (UiO)
har tiltakene brått blitt mer
drastiske for studentene. UiO
skriver på sine sider at all
undervisning med over 100
deltakere vil skje digitalt fra
og med torsdag som følge av
smitten, ellers må de avlyses.
I tillegg avlyses alle arrangementer, og studentkjellerne
stenges inntil videre.
Universitetsledelsen
har
også vedtatt en midlertidig
forskrift fra og med 5. mars.
Denne åpner blant annet for
utvidet sensurfrist, rett til å gå
opp til eksamen til tross for at
man ikke har godkjent obligatoriske aktiviteter og fritak fra
forkunnskapskrav.
De har satt beredskap, som
innebærer ekstra rapportering
fra enhetene og at de fortløpende vurderer nødvendige
tiltak sentralt på universitetet.
Ingen studenter på utveksling har blitt beordret hjem til
Norge.

ILLUSTRASJON: ODIN DRØNEN

partementet Petter Skarheim i en
e-post til Universitas.
De er også i dialog med sektoren om det er behov for å
gjøre midlertidige tilpasninger
i regelverket eller innføre andre
tiltak hvis omfanget av koronasmitten blir stor og problemer
med å få gjennomført praksisperioder blir omfattende.
Universitas har vært i kontakt med universitetene og
høyskolene i Oslo om deres
beredskapsplaner i møte med
koronasmitten.

Oslomet
Undervisning med fysisk oppmøte på Oslomet avlyses fra
torsdag, og de setter i gang
med digital undervisning så
fort som mulig, senest innen
23. mars.
– Vi er i en ny fase av smittespredningen av koronaviruset. Helsen til våre studenter
og ansatte er vår høyeste prioritet. Vi tar vår del av ansvaret
for å forhindre og begrense
smitte i befolkningen, og følger anbefalinger og råd fra
helsemyndighetene, sier rektor Curt Rice i en pressemelding.
Alle arrangementer avlyses
eller utsettes ut mars. Ansatte
anbefales å jobbe hjemmefra
når det er mulig.
Oslomet planlegger for at
eksamener kan leveres digitalt
hjemmefra eller gjennomføres
som muntlig eksamen.
Studenter som har planlagt
å dra på utveksling, blir bedt om
å holde seg hjemme vårsemesteret 2020. Samtidig fraråder de
reiser for ansatte som ikke er
virksomhetskritiske.
Foreløpig er det ikke aktuelt
å stenge Oslomet som følge av
koronaviruset, ifølge Asbjørn
Seim, leder for sentral beredskapsplan ved Oslomet.
– Oslomet har ikke fått noen
indikasjon fra helsemyndighetene om at stenging kan være
aktuelt. Men situasjonen kan

endre seg, og vi følger utviklingen nøye.
Universitetet undersøker også
ulike ordninger for avvikling av
praksis.
– Vi jobber med ordninger
som skal sikre at studenter som
ikke kan gjennomføre praksis eller obligatorisk undervisning på
grunn av koronaviruset, likevel
får fullført sin praksis, undervisning og eksamen. Dette avklares
med den enkelte student, forteller
han og understreker:
– Oslomet vil strekke seg langt
for at studenter ikke skal bli forsinket i studiene på grunn av koronaviruset.
Høyskolen Kristiania
Høyskolen Kristiania vil avlyse
all stedbasert undervisning fra og
med torsdag 12. mars, og nettbasert undervisning vil bli gjennomført så fort som mulig. Dette opplyser de på sine nettsider. I tillegg
vil de avlyse alle arrangementer,
og eksamen vil dette semesteret
erstattes med alternative løsninger
for gjennomføring.
Veiledning og undervisning
kan for eksempel gjennomføres
gjennom videokonferanseverktøy.
Målet er å potensielt erstatte mye
tapt undervisning. Det mest alvorlig scenarioet de ser for seg, er
å se på muligheter for utvidelse av
semesteret.
– Dette kan derimot være krevende med tanke på avvikling av
sommerferier og sommerjobber.
Det må uansett undersøkes, sier
markeds- og kommunikasjonsdirektør Svein-Oddvar Evensen til
Universitas.

Vårt viktigste
fokus er
undervisning,
forskning og
eksamensgjennomføring
Yngve Kveine,
kommunikasjonsdirektør ved BI

Høyskolen Kristiania samarbeider med bedriftene for at studenter i praksisperioder får fullført disse før høsten.
– Vi er opptatt av at studentene
skal få det læringsutbyttet de har
krav på. Dermed må dette også
tilpasses med tanke på praksis-

plassen.
Evensen understreker derimot
at de står ovenfor noen svakheter ved planverket. Dette gjelder
særlig for undervisning i enkelte
kunstfag.
– For fag som dans og musikk
kan studiehverdagen for eksempel
være vanskelig å erstatte.
Handelshøyskolen BI
BI avlyser også alle fysiske forelesninger fra og med torsdag og går
over til nettløsninger. Campusene
er fortsatt åpne for studenter.

Det må
legges en plan
for hvordan
eksamen kan
gjennomføres
uten å for
eksempel samle
alle i en gymsal
slik man
tradisjonelt gjør
Petter Skarheim,
departementsråd i Kunnskapsdepartementet

– Vårt viktigste fokus er undervisning, forskning og eksamensgjennomføring. BI utarbeider
foreløpig en detaljert beredskaplan
for dette, sier kommunikasjonsdirektør ved BI Yngve Kveine.
Alle studenter på utveksling til
utlandet har fått tilbud om å komme hjem og fullføre semesteret i
Norge.
Tirsdag meldte BISO, studentorganisasjonen ved BI, at de avlyser alle sine studentarrangementer
ut april. Dette skjer som følge av
koronasmitten. Tiltaket gjelder for
alle BIs campuser i Oslo, Bergen,
Trondheim og Stavanger.
– Vi har vært i dialog med BI og
synes dette er det mest ansvarlige
å gjøre. Vi ønsker både å ta ansvar
for studentene våre og et nasjonalt
ansvar ved å hindre smittespredning på disse arrangementene,
sier Jonas Økland, nasjonal leder
i BISO, til Universitas.
BI avlyser også alle konferanser
for å redusere smitterisiko.
Etterlyser mer konkrete tiltak
Leder i NSO Marte Øien er skeptisk til tiltakene fra utdanningsinstitusjonene i Oslo. Hun skulle

gjerne sett at det var utarbeidet
mer spesifikke planer.
– Samlet sett ble jeg ikke mer
betrygget av disse målene, det må
sies, sier hun til Universitas.
Hun sier at det er bra at unntakstiltak er utarbeidet, og har
forståelse for at planene varierer
mellom institusjonene. Samtidig
påpeker hun en mangel på gode
overveielser av alternativene. Øien
er særlig bekymret for hvordan tiltakene vil påvirke studenter med
tilretteleggingsbehov.
– Det er unntakstiltak, ja, men
på hvilken bekostning? Si at man
benytter seg av nettbasert undervisning dersom skolene skulle
stenges. Hvordan vil dette påvirke
studenter med tilretteleggingsbehov, slik som alternative eksamensformer?
Selv om det er bra med tiltak
for eksamensgjennomføring, mener hun et overdrevet fokus potensielt overskygger andre viktige
aspekter ved undervisningen. Forslaget om fjerning av obligatoriske
aktiviteter kan risikere at studentene ikke får det nødvendige læringsutbyttet de trenger frem mot
eksamen.
– Man kan ikke bare stenge
universitetene og forvente at alt
skal kunne erstattes gjennom nettstudier. Her behøver man en konkretisering av hva som faktisk står
på spill hvis universitetene skulle
stenge sine fysiske lokaler.
Forslaget om å utvide semesteret ut i sommerferien ringer også i
varselbjellene.
– Sommerferien er for de fleste
studenter en betydelig inntektskilde. Studentene er helt avhengige
av sommerjobber for å klare seg
gjennom resten av skoleåret. Et
slikt tiltak er dermed ikke uproblematisk.
Øien vil samtidig understreke
at de har stor tiltro til at universitetene og høyskolene vil klare å
ordne opp i dette på en god måte.
– Men det er viktig at vi alle
stiller krav til både undervisningsinstitusjonene og myndighetene.
Fokuset må være at semesteret
fullføres på en god måte for alle
berørte.
– Er det noen tiltak du vil trekke
frem som særlig gode?
– Tiltak som ser situasjonen
til hver enkelt student, er riktige
å iverksette. I møte med koronasmitten trengs det skjønnsmessige
vurderinger for hver enkelt situasjon. Ingen skal falle gjennom.
universitas@universitas.no
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Stor økning i varsler
om seksuell trakassering

Tillit: Rektor ved UiO Svein Stølen understreker at hvert tilfelle av varslinger er
beklagelig, men at det ligger verdi i at folk stoler på varslingssystemet.

Trygghet: Leder i Studentparlamentet ved UiO Christen Andreas Wroldsen
påpeker at økningen i varslinger kan skyldes lavere terskel for å melde ifra.

Dette ble det varslet
om ved Universitetet i
Oslo i fjor.
Varsling
tekst Jantra Hollum

I februar kom den årlige rapporten til Si fra-systemet, hvor
studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo (UiO) kan varsle om
positive eller kritikkverdige forhold. Totalt kom det inn 223 saker
til Si fra-systemet for studenter i
2019, en nedgang på 15 prosent fra
året før. Antall klager og positive
tilbakemeldinger har gått ned,
samtidig har det vært en fordobling i antall behandlede varsler.
Av disse handlet 13 saker om
seksuell trakassering. Snittet ved
UiO har de siste fem årene vært
to saker i året.
– Vi må ta alle varsler alvorlig,
særlig varsler om alle former for
seksuell trakassering. Studentene
skal føle seg trygge på universitetet, og UiO skal ha nulltoleranse
for all slik uakseptabel oppførsel,
sier Christen Andreas Wroldsen,
leder i Studentparlamentet ved
UiO, til Universitas.
Han mistenker store mørketall og håper at økningen i antall
varsler er et resultat av at flere
nå velger å si ifra om uønskede

hendelser. Ifølge Studiebarometeret for 2019 har andelen studenter som har fått informasjon om
varslingssystemet, økt siden 2018.
– UiO har heldigvis hatt stort
fokus på å senke terskelen for å
varsle de siste årene, og jeg håper
det er hovedforklaringen på at
tallene nå har gått opp. Men dette
er en utvikling vi må følge svært
nøye fremover.
– Trist og beklagelig
Rapporten ser på mulige årsaker
til den store økningen i antall

30

varsler gjeldende uakseptabel
adferd, og da særlig seksuell
trakassering. De peker på fjorårets
informasjonskampanje
om Si fra-systemet og UiOs nye
retningslinjer mot trakassering,
samt foregående års fokus og tiltak knyttet til metoo.
– Hvert enkelt tilfelle er trist,
beklagelig og forferdelig. Vi ønsker å unngå hvert tilfelle, sier
Svein Stølen, rektor ved UiO.
– Samtidig har vi tidligere
lurt på om det har vært underrapportering. Vi har jobbet

Vi må ta
alle varsler
alvorlig,
særlig varsler
om alle former
for seksuell
trakassering
Christen Andreas Wroldsen,
leder i Studentparlamentet ved UiO

hardt for å skape synlighet rundt
Si fra-systemet og trygghet rundt
at vi tar tak i tilfeller som blir
rapportert inn. Det er positivt
at folk stoler på systemet. Det er
bra at disse sakene kommer opp,
fordi det verste som kan skje, er
at de ikke kommer frem i lyset.
Rapporten peker også på at
terskelen for å si ifra kan ha blitt
lavere etter at de i høst la om Si
fra-systemet. Tidligere var det
tre innmeldingslinjer: rød, gul
og grønn. Rød er for varsling
om farlige, uetiske og straffbare
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hendelser. Gul er for klager
som omhandler dårlige fysiske
eller sosiale sider ved læringsmiljøet. Grønn er for positive
tilbakemeldinger. Nå er det en
felles linje for alle, og det er
mottaket av sakene som vurderer videre behandling ut fra
tema og alvorlighetsgrad.
Sendte seksuelle
meldinger til lærer
Det er Det humanistiske fakultet som har behandlet flest
varslingssaker, mens Det samfunnsvitenskapelige fakultet
har flest klagesaker (se tabell).
Dette er noe av det som
kommer frem i rapporten:
Ved Det humanistiske fakultet:
«Faglærer uttalte på en forelesning at det var umulig å oppnå
toppkarakter i emnet. Forholdet
anses som uheldig.»
«Studenter sendte seksuelle
meldinger til faglærer via Mentimeter på forelesning. Det var
ikke mulig å finne tilbake hvem
studentene som sendte meldingen var. Forholdet anses som
uheldig.»
Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
«Student varslet om en uvedkommende som oppholdt seg i
Eilert Sundts hus. Mannen var
uflidd og blottet seg.»
«Varsel om uønsket atferd fra
eksamensvakt.»
– Blitt flinkere til å si fra
Per student er det flest varsler
ved Det medisinske fakultet. Det
har vært en økning fra ett varsel
i 2018 til ni i 2019, hvor to av dem
viser til hendelser fra tidligere år.
Tre varsler var knyttet til seksuell trakassering eller uønsket
seksuell oppmerksomhet.
Prodekan på medisinstudiet

Det er trist at vi
trenger et slikt
system. Vi har
nulltoleranse
for trakassering
Elin Olaug Rosvold,
prodekan for medisinstudiet

Hvert enkelt
tilfelle
er trist,
beklagelig og
forferdelig
Svein Stølen,
rektor ved UiO

Elin Olaug Rosvold skriver
i en e-post til Universitas at
de tror økningen i hovedsak
skyldes et økt fokus på å benytte Si fra-systemet på flere
nivåer.
– Det er positivt at Si frasystemet benyttes, og det ser
ut til å fungere etter intensjonen. Vårt inntrykk er at studentene er blitt litt flinkere å
si fra, samtidig som at vi får
beskjed om at terskelen for
å melde inn fortsatt er høy,
skriver Rosvold og legger til
at de vil ha fokus på å senke
terskelen fremover.
– Det er derimot trist at vi
trenger et slikt system. Vi har
nulltoleranse for trakassering,
og vi følger systematisk opp
disse sakene, skriver Rosvold.
Kritikkverdige forhold
Det odontologiske fakultet fikk
inn flest klagesaker, dersom
man justerer for antall studenter. De har relativt sett et lavt
studenttall, og enkeltsaker kan
derfor gi store utslag.
– Ledelsen ved fakultetet
har gjennom flere år oppfordret studentene til å benytte
Si fra-systemet, og det kan det
se ut som om de gjør det. Det
er vi glade for, og vi håper de
fortsetter å gjøre det, skriver
Alix Young Vik, studiedekan
ved Det odontologiske fakultet, i en e-post til Universitas.
– Vi ønsker at alle skal føle
seg så trygge at det er lett å gi
beskjed dersom det er noe i
studiehverdagen man ikke er
fornøyd med. Det at vi får klagesaker, ser vi derfor på som
en tillitserklæring fra våre studenter.
universitas@universitas.no

www.sandakertannlegevakt.no
10% studentrabatt
Fokus på kvalitet og smertefri
behandling til meget rimelig pris.
Garantert akutt time innen 2 timer.
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DJ Booking Norge AS
Hasleveien 28A
0571 Oslo
djb@djb.no
Tlf: 90 53 29 29
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10% studentrabatt på leie av lyd- og
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Misnøye med karriereveiledning på
videregående – kan føre til økt frafall
Ifølge en ny undersøkelse er mange studenter misfornøyde med
karriereveiledningen de fikk på videregående skole. Det kan føre til
at flere faller fra studiene, mener NSO-leder.
Rådgivning
tekst Kristine Larsen
foto Odin Drønen

41 prosent av norske studenter er
misfornøyd med veiledningen de
fikk på videregående skole. Det
viser en undersøkelse gjennomført
av Sentio på vegne av Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitas. 37 prosent oppgir at de er
middels fornøyd.
Marte Øien, leder i NSO, mener
at manglende kompetanse blant
veiledere på videregående skole,
kan ha noe skyld i de høye frafallstallene i høyere utdanning.
Av de som begynte å studere i
2016, var det 26,7 prosent som ikke
fullførte påbegynte studier. Her
skårer Universitetet i Oslo høyt
med hele 36,1 prosent frafall.
Forhindrer feil studievalg
Nå etterspør Øien veiledere med
formell veiledningskompetanse.
– Det er viktig at elever får god
veiledning og informasjon av rådgiver med formell veiledningskompetanse, slik at de ikke fatter
studievalg på mangelfullt grunnlag, sier Øien.
– Tilstrekkelig informasjon og
god veiledning vil kunne bidra til
å forhindre at elever tar feil studievalg.
– Hva er konsekvensene av det?
– Vi vet at de fleste som avbryter et studie, søker seg inn på et annet, noe som selvfølgelig skal være
greit. Men det resulterer i merkostnader for studenten det gjelder, og
for samfunnet, sier Øien.

30%

vil ofte være knyttet til
identiteten og hvem man
foretrekker å være, og her
kan man hjelpe unge mennesker å ta et viktig valg i
livet, sier Fagerås og legger
til:
– Karriereveiledningstjenesten må bli bedre, slik
at elevene får det tilbudet
de har krav på, og fullfører
videregående. Disse tiltakene vil dessuten spare
samfunnet for betydelige
summer.
Hun forklarer at Utdanningsdirektoratet har
kommet med anbefalinger
om hvilken kompetanse
en rådgiver bør inneha i
dagens skole, i stedet for å
stille krav.
– Følgen av dette blir at
den enkelte skole fritt kan
velge hvem man vil ansette
i slike stillinger. Rektor har
i dag heller ikke noen forpliktelse til å kreve at den
nyansatte rådgiveren skal
ta utdannelse innen karriereveiledning, sier Fagerås.
– På den måten kan en
god del elever i den videregående skolen få et dårlig faglig tilbud innen karriereveiledning i løpet av
sin tid i den videregående
skolen. Det bør stilles formelle kompetansekrav til
de som skal utøve denne
profesjonen på alle plan i
samfunnet.

De nye stipendreglene som
trådte i kraft i 2018, gjør at studenter må fullføre graden for å få
omgjort 40 prosent av lånet til stipend. De som faller fra eller bytter
studier, vil derfor sitte igjen med
mer studiegjeld etter endt utdanning.
– Derfor må det være et felles
mål å redusere antallet studenter
som velger feil i første omgang,
sier Øien.
Hun legger til at informasjon
og veiledning bør være et fokus
på videregående hele året, og spesielt frem mot opptak for høyere
utdanning 15. april.

Vi vet at de
fleste som
avbryter
studiet, søker
seg inn på et
annet

Marte Øien, leder i NSO

– Manglende motivasjon
Utdanningspolitisk talsperson for
Sosialistisk Venstreparti Mona Fagerås knytter også frafall på høyskoler og universiteter opp mot
mangelfull veiledning på videregående skole.
– Mange elever tar feil karrierevalg og faller fra på grunn av manglende motivasjon. Et karrierevalg

Frafall i høyere utdanning

25%

20%

Grafen viser andel studenter som begynte på studier i 2016 og som nå har falt fra. Kilde: Database for statistikk om høyere utdanning
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Mange faller fra: Marte Øien, leder i NSO, forteller at tilstrekkelig informasjon
og god veiledning vil kunne bidra til å forhindre at elever tar feil studievalg.

– Uheldig
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Anja Johansen (V) sier
det er uheldig at elevene ikke opplever å få god nok informasjon av
skolens rådgivningstjeneste.
– Her må vi rett og slett bli
bedre, skriver hun i en e-post til
Universitas.
– Vi jobber nå med en stortingsmelding om videregående
opplæring, som blant annet har
som mål å sørge for at flere studenter føler seg godt nok forberedt når de begynner på høyere
utdanning.
Hun viser også til regjeringens
kompetansereform, som inneholder to konkrete tiltak for å bedre
situasjonen. Det første tiltaket er
en nasjonal digital karriereveiledningstjeneste, som skal lanseres
høsten 2020. Denne skal sørge
for at befolkningen får tilgang til
profesjonell veiledning via chat og
telefon, og gjøre det lettere å finne
informasjon om studietilbud.
– Regjeringen vil også bidra til
å styrke samarbeidet mellom fylkesvise karrieresentre og rådgivningstjenesten i skolen, fordi samarbeid mellom aktørene vil kunne
bidra til bedre veiledning, skriver

Hvor god informasjon om
studietilbudene i høyere
utdanning opplevde du at du
fikk fra videregående skole,
før du søkte seg til høyere
utdanning?
+ 1 (dårlig info): 18 %
+ 2: 23 %
+ 3: 37 %
+ 4: 15 %
+ 5 (god info): 7 %
Kilde: Undersøkelse Sentio har gjort
på vegne av NSO og Universitas

hun videre.
– Det er også viktig at universiteter og høyskoler gir god informasjon om sine studietilbud og
følger opp studentene sine.
Tallene i artikkelen er rådata hentet fra en digital undersøkelse med
1009 respondenter tilknyttet studiesteder over hele landet. Undersøkelsen har en feilmargin på 1,9
prosentpoeng.
universitas@universitas.no
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Handy helsehjelp
Noen spørsmål er vanskeligere å finne svar på enn
andre. Er de helserelaterte, kan kanskje
nettjenesten «Studenter spør» hjelpe deg.
Studenthelse
tekst Andrea Kunz

Ikke alene om å lure
Tjenesten er et pilotprosjekt i
samarbeid med informasjonskanalen Ung.no. I tillegg til å sende
inn spørsmål kan man søke blant
det som andre studenter allerede
har lurt på. Det er også mulig å
be om at spørsmålene ikke publiseres, selv om de er anonyme.
Mullaly tror det kan være en
hjelp i seg selv at man ser andre
stille spørsmål man selv har.
– Det handler jo om normalisering og å kjenne på en ro om at
man ikke er alene om det. Det er
mange som kjenner på det samme, sier hun.
Siden opprettelsen av tjenesten
i oktober har det tikket inn 165
spørsmål, mens antall besøk på
siden har besteget 6400. Mullally
håper dette tyder på at de besøkende får svar av det som allerede
står der. Målet er å nå ut enda
flere.

– Ved at studenter stiller oss
spørsmål om det de lurer på og
sliter med, kan vi også jobbe
forebyggende, fordi vi får tidlig
innsikt i problemstillingene de
står overfor, forteller Mullally.
Det er i hovedsak studenter mellom 19 og 26 år som har
sendt inn spørsmål, og sammen
gir de et bredt spekter av utfordringer som mange trolig kjenner seg igjen i. En student har
for eksempel opplevd å være utbrent, og lurer på hvordan man
best skal takle det. En annen har
en merkelig kløe i underlivet og
vil gjerne vite om mulige årsaker.
Et grovt anslag av spørsmålene viser at halvparten omfatter
hverdagslige problemstillinger,
om for eksempel sosiale situasjoner og relasjoner. 30 prosent
går innenfor allmennlegens felt,
og 20 prosent dreier seg om seksuell helse.
Tar alt seriøst
Ifølge Mullally har ingen misbrukt tjenesten ved å sende inn
useriøse spørsmål – i hvert fall
ikke som hun har skjønt selv.
– Hvis noen har sendt inn tullespørsmål, har de i alle fall klart
å lure oss! sier hun og ler.

ARKIVFOTO: ODIN DRØNEN

Ikke hver dag av studentlivet er en
solskinnsdag. Uansett om man er
en fersk student eller en veteran
med makset lånekassestøtte, kan
hodet bry seg med så mangt. Ikke
alle spørsmål er like lette å ta opp
med verken samboere eller kollokviegruppen, men å gruble selv gir
sjeldent tilfredsstillende svar.
Med et ønske om å komme på
banen her lanserte Studentsamskipnaden SiO i oktober en spørsmål- og svartjeneste kalt «Studenter spør». Her kan studenter stille
hva de måtte ha av helserelaterte
spørsmål, og få svar fra ansatte
ved SiO Helse.
– Vi ønsker å være et lavterskeltilbud der studenter kan få
kvalitetssikrede svar på det de
lurer på, forklarer psykologspesialist og leder i SiO Psykisk helse og
SiO Helse utvikling og innovasjon
Anne Karin Mullally.
– Vi vet at særlig unge mennesker søker etter mye informasjon på nett, men det er ikke alltid
like lett å vite hvilken informasjon
man kan stole på.
Dr. Google kan dessverre være
like mye din fiende som venn,

som når du havner i et forum som
er mener at det ene svarte brysthåret ditt utvilsomt er kreft.
I «Studenter spør» kan du være
trygg på at det er fagpersonell som
hjelper deg. Psykologer, rådgivere,
leger, tannleger, fysioterapeuter og
helsesykepleiere står bak svarene
på hvert sitt felt.

Normalisering: Leder i SiO Helse Sentrum og psykologspesialist Anne Karin Mullally
tror det kan være en hjelp for studenter å se at andre stille spørsmål man selv har.

Med mer seriøs mine legger
hun til:
– Vi har tatt alle spørsmålene
seriøst, og er også imponert over
hvor gode spørsmålene er. Vi håper også inderlig at de som spør,
opplever de får gode svar.
Dersom det kommer inn
spørsmål av veldig alvorlig rang,
er Mullally klar på at svar på nett
ikke er tilstrekkelig.
– Dersom vi blir bekymret over
et spørsmål, kan det være vi opp-

lever det som nødvendig å be de
det gjelder, komme inn til oss, forteller hun.
Men dersom du sitter med
spørsmål om en mystisk rød flekk
på låret, undres over hvordan du
skal slutte å være forelsket i din
beste venn, eller lurer på hvordan
du får henvisning til gynekolog, er
det allerede svar å finne på «Studenter spør» som forhåpentligvis
kan lette litt på sinnets grå skyer.
universitas@universitas.no

«Ingen» vil at Statsbygg skal overta
Under en stortingshøring ble det klart at
forslaget om at Statsbygg skal overta universitetenes bygninger og
eiendommer blir møtt
med kraftig motstand.

Eiendomsforvaltning
tekst Jantra Hollum

Statsbygg bør overta bygningene og eiendommene til de
selvforvaltende universitetene,

konkluderte en rapport fra konsulentselskapet Capgemini som
ble lagt frem i april i fjor. Men
forslaget har blitt møtt med stor
motstand i sektoren.
Christen
Andreas
Wroldsen, leder i Studentparlamentet ved
Universitetet i Oslo,
har kalt forslaget en
«fryktelig dårlig ide».
Han uttalte til Universitas i februar at han
var redd for at «dette
skal skade universitetet som institusjon».
Samtidig uttalte kommunal- og moderniseringsminister Nikolai
Astrup (H) at regjeringen skal
vurdere Capgeminis forslag
nøye før de konkluderer.

– Byråkratiserende
5. mars gjennomførte Stortingets
utdannings- og forskningskomite høring om mulige konsekven-

universiteter bør opprettholdes.
Alle på høringen støttet forslaget.
– Det var tydelig tale fra både
utdanningsinstitusjonene,
arbeidstakerorganisasjoner
og studentdemokratiene
om at de støtter forslaget
vårt, sier utdanningspolitisk talsperson i Senterpartiet, Marit Knutsdatter
Strand.
Hun kaller forslaget regjeringen ser på, som «sentraliserende» og «byråkratiserende».

Vi er bekymret for at vi
vil få betydelig redusert
studentmedvirkning,
mindre fleksibilitet og
dårligere tilrettelegging

Marit Knutsdatter Strand,
utdanningspolitisk talsperson i Senralpartiet

ser av forslaget. Senterpartiet
fremmer forslag om at dagens
ordning med selvforvaltende

– Skrot dette
dårlige forslaget
Wroldsen var også til stede under
høringen med andre studentledere. For dem er det viktig å vise

at dette også er en viktig sak for
studentene.
– Vi er bekymret for at vi vil få
betydelig redusert studentmedvirkning, mindre fleksibilitet og
dårligere tilrettelegging for studentaktivitet dersom Statsbygg
skulle overta forvaltningen av universitetenes eiendommer, sier han
– Heldigvis viste høringen at
så godt som hele sektoren er negative til å endre dagens forvaltningsmodell. Vi opplevde også
stor forståelse fra de stortingsrepresentantene vi snakket med før
og etter selve høringen, så jeg håper inderlig dette går vår vei. Det
er på høy tid å skrote dette dårlige
forslaget, og vi er takknemlige for
at Senterpartiet nå tar saken til
Stortinget.
universitas@universitas.no
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Studiestedet som
splitter Oslomet

Imot samlokalisering: Læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet ved Oslomet Vilde Henningsgård er negativ til Curt Rice sitt ønske om å legge ned campus Kjeller.

Nedleggelse av campus Kjeller har i en årrekke
skapt debatt og splid på Oslomet. Torsdag 12.
mars skal det hele avgjøres.

Kjeller-saken
tekst Ingrid Uleberg
foto Bjørnar Morønning

– Det ikke slik at Oslomet nødvendigvis ivaretar omdømmet sitt
av å samlokalisere.
Det sier læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet ved Oslomet Vilde Henningsgård.
Mandag deltok hun i en debatt om den foreslåtte nedleggelsen av campus Kjeller.
Torsdag 12. mars skal universitetsstyret bestemme seg for om
de ønsker å beholde studiestedet
eller flytte 3000 studenter og 200
ansatte inn i Pilestredet. I sakspapirene til universitetsstyremøtet foreslår Curt Rice at man
ikke skal forlenge leiekontrakten
på Kjeller.
Henningsgård forteller at
studentene på Kjeller har ulike
meninger om en mulig samlokalisering, og at de føler at informasjonen i saken har vært dårlig.
– Problemet i denne saken er
at vi vet ikke hva vi sier ja eller
nei til, og det oppleves veldig
utrygt, sier hun.
Rektor ved Oslomet Curt Rice
svarer på kritikken i en e-post til
Universitas:
– Man skal aldri undervur-

dere behovet for nok kommunikasjon i en stor organisasjon, og
vi evaluerer dette kontinuerlig i
enhver prosess vi er inne i, skriver han.
Ønsker saken utsatt
Det er også enkelte studenter
som ønsker saken utsatt for å få
bedre utredninger. Studentparlamentet støtter ikke en slik utsettelse.
Rice er uenig i at man behøver

Sånn praksisen
er i dag, er
kapasiteten
allerede ganske
sprengt
Solveig Steinen,
universitetslektor ved Oslomet

mer tid til å behandle Kjellersaken.
– Institusjonen har arbeidet
med denne saken gjennom flere
år, også før min tid som rektor.
Det er nødvendig med en beslutning nå, ikke minst av hensyn til
studenter og ansatte tilknyttet

studiested Kjeller. Vi må nå få en
retning for campusutviklingen
og komme i gang med konkret
og målrettet arbeid, skriver Rice.
Han er heller ikke bekymret
for at Oslomet skal tape omdømme ved en mulig samlokalisering.
– Oslomet sitt omdømme
bygges primært av vår utdanning og forskning. Fagmiljøene
ser muligheten for at denne virksomheten kan bli bedre ved at de
samles, på en måte som ivaretar
lærings- og arbeidsmiljøet til
studenter og ansatte. Dette tror
jeg på sikt vil kunne forbedre
omdømmet vårt.

er vår oppgave å utdanne dem i
profesjonene de har valgt. Når
det ytre arbeidsmiljøet blir dårlige, så virker det inn på det øvrige arbeidsmiljøet og kvaliteten
på undervisning og profesjonen
studentene skal utføre.

– Sprengt kapasitet
Slik saken nå foreligger, har
ikke ledelsen på Oslomet noen
konkret plan for hvordan samlokalisering i Pilestredet skal
gjennomføres. Dette bekymrer
universitetslektor Solveig Steinen.
– Sånn praksisen er i dag,
er kapasiteten allerede ganske
sprengt. Vi som tilhører små institutter, blir kasteball i systemet,
sier hun.
Selv jobber Steinen ved institutt for journalistikk og mediefag, og hun ønsker at Oslomet
skal beholde campus Kjeller. Videre sier hun at det hele virker
som et innsparingstiltak fra universitetet sin side.
– Disse generelle ostehøvelkuttene i offentlig sektor er
problematiske fordi kvaliteten
på undervisningen og i profesjonsutdanningene blir dårlige.
Vi er til her for studentene, det

Jeg har vært
på her i 14 år,
og jeg har hørt
endeløse klager
fra studenter

Ingen satser på Kjeller
Henningsgård forklarer at samlokalisering i Pilestredet kan
løse et av de store problemene
på Kjeller, nemlig manglende
satsing fra universitetet sin side.
– Mye av misnøyen fra studentene er at det oppleves som
universitetet har gjort en del

Liv Elin Torheim, professor i
samfunnsernæring på Kjeller

strategiske valg som har ført til
en forvitring på Kjeller, forteller
Henningsgård.
Det er også mangelfullt tilbud
fra Studentsamskipnaden SiO på
Kjeller. Per i dag har de kun én
kantine på studiestedet.
Liv Elin Torheim, professor i
samfunnsernæring på Kjeller, er
positiv til en samlokalisering i
Pilestredet.
– Det er noe med Kjeller som
er problematisk. Jeg har vært

på her i 14 år, og jeg har hørt
endeløse klager fra studenter i
alle disse årene. Infrastrukturen
er dårlig, og det er vanskelig å
komme seg hit, sier Torheim.
I fjor sommer la Ruter også
ned direktebussen mellom Oslo
og Kjeller.
– Jeg er kritisk til å signere en
ny tjueårig kontrakt når det ikke
har blitt satset på de siste tjue
årene vi har vært her.
Fornøyde sykepleierstudenter
Til tross for manglende satsing
fra universitetet, samskipnaden
og politikerne skårer sykepleierstudentene på Kjeller langt høyere på trivsel og faglig kvalitet
enn landsgjennomsnittet. Det
viser Studiebarometeret fra 2019.
– Litt av grunnen er at det er
mindre klasser, og at de har større tilknytning til sine faglærere,
forteller Henningsgård.
Torheim er enig med Henningsgårds
årsaksforklaring.
Videre presiserer hun at det er
viktig at man opprettholder den
gode tilknytningen mellom studentene og faglærerne, men at
man nødvendigvis ikke må være
på Kjeller av den grunn.
– Sykepleierstudiet på Oslomet har som ambisjon om å bli
Norges beste sykepleierutdanning, og da må det være et mål
om at man skal løfte nivået i Pilestredet til det som er på Kjeller, ikke omvendt. Studiet på
Pilestredet har mye å lære av
suksesshistorien de har hatt på
Kjeller.
universitas@universitas.no
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Kroneraset skaper økonomisk
trøbbel for norske studenter i utlandet
Oljeprisene og koronaviruset bidrar til tidenes kollaps for den
norske kronen. Pundet har aldri vært dyrere for nordmenn,
og det rammer norske studenter i Storbritannia.
Økonomi
tekst Morgane Fauconnier

– Det er helt sykt. Åpenbart er dette et stort problem for oss norske
studenter i England, sier Sondre
Lindland (24) til Universitas.
Lindland tar en ettårig mastergrad på det prestisjefulle universitetet London School of Economics
and Political Science. Det koster
ham 300.000 kroner i skolepenger,
og selv om Lindland får høyere lån
og stipend fra Lånekassen, kjenner
han på pengepresset.
Ett britisk pund er onsdag formiddag verdt så mye som 12,45
kroner. Det er en økning på nesten ti prosent siden starten av skoleåret, og den høyeste pundverdien
siden Brexit-avstemningen i 2016.
– Kursendringen gjør at Lånekassen ikke dekker alle skolepengene fordi verdien på pundet har
økt i etterkant. Det vi har fått utbetalt, er for lite i forhold til hvor
prisene ligger nå, sier han.
Lindland betaler skolepengene
i tre omganger i løpet av skoleåret
og skal snart betale sin siste regning. Han synes tidspunktet passer
svært dårlig.
– Slik som prisene ligger nå, så
ønsker man å vente litt med å betale i håp om at prisene går litt ned
igjen. Men vi vet jo ikke hva som
kommer til å skje. Det er håpløst
å drive og spekulere i prisene og
valutakursene, sier han.

For studentene med norsk inntekt eller stipend og med utgifter i
pund eller dollar vil sannsynligvis
dette medføre lavere kjøpekraft i
nærmeste fremtid.
Uansett må vi lene oss tilbake og
håpe på det beste, da endringene i
kursvaluta er vanskelig å forutse,
selv av de mest erfarne.

Koronakrone: Sondre Lindland
studerer i London og merker
den svakere kronekursen.

– Hvis jeg hadde kunnet forutse
valutasvingninger, ville jeg vært en
svært rik mann, sier Moxnes.

Skolepenger og bolig
koster mest
Lindland har deltidsjobb i Norge
og sparte opp penger før han
skulle starte studieoppholdet sitt
i London. Nå lever han på stramt
budsjett.
– Jeg spiser aldri ute, men kjøper heller råvarer og billig mat. Jeg
Oljeprisen faller
Koronaviruset har de siste ukene sparer også en del penger med å ha
spredd seg til store deler av verden. med kaffe i termos, jeg har ikke råd
Pandemien har ført til at folk rei- til å kjøpe kaffe ute, sier Lindland.
ser mindre, og siden transportsekLondon er kjent for å være en av
toren bruker relativt mye olje, har de dyreste byene i Europa, selv for
også etterspørnordmenn.
selen etter olje
Selv om Lindog gass sunket,
land så godt
påpeker Andreas
han kan prøver å spare
Moxnes, professor ved Økonopenger i hverHanna Flood, president for Ansa
misk institutt ved
dagen, mener
UiO.
han likevel
Samtidig har det oppstått en at den største økonomiske belastkonflikt mellom Saudi Arabia og ningen med stor margin kommer
Russland, noe som har ført til at fra den engelske studieavgiften og
oljeprisene har falt enda mer dras- Londons skyhøye boligpriser.
tisk.
Han og skolekameratene beta– Erfaringsmessig svekker kro- ler mellom 10.000 og 14.000 kronen seg når oljeprisen faller. Det ner i måneden for en hybel. Med
har sammenheng med at olje og slike summer er det snakk om flere
gass utgjør en stor andel av verdi- tusen kroner i forskjell når kroskapingen i Norge, sier Moxnes til neverdien svekkes så dramatisk
Universitas.
som den har blitt gjort nå. Derfor
– Hvilke konsekvenser har dette skulle Lindland ønske at Lånekasfor nordmenn og norsk økonomi på sen i større grad kunne tilpasse seg
kurssvingningene.
verdensbasis?
– Skolepengene og bolig koster
– Det avhenger av hvor langvarig dette blir. Hvis pandemien fø- jo mer eller mindre avhengig av
rer til en global resesjon, så vil det hvordan den økonomiske situasjotrolig smitte over på Norge også. nen er. Det optimale ville vært en
Men det kan også hende at uroen oppdatering fra Lånekassen, slik
i markedene blir relativt kortvarig. at vi får penger utbetalt i flere omDa vil trolig oljepris og kronekurs ganger og i forhold til den oppdaterte kursen, sier Lindland.
normalisere seg.

Nå er det krise
for mange

Kredittkortgjeld
President i Association of Norwegian Students Abroad (Ansa)
Hanna Flood er bekymret over
kronesvekkelsen og konsekvensene det vil medføre studentene
som velger å ha et studieopphold
i utlandet. Allerede i oktober i fjor
fikk Ansa beskjed om at noen studenter i Storbritannia tok opp kredittkortgjeld for å få råd til mat.
Nå som kronen har svekket ytterligere, kan situasjonen bli enda
verre.
– Nå er det krise for mange.
Tenk deg om noen må avbryte studiene fordi de ikke
har råd til mat! Utenlandsstudentene har ikke mulighet til å ha deltidsjobb for
å spe på inntektene, fordi
medlemskapet i den norske folketrygden opphører
den dagen du tar deg betalt
arbeid i utlandet, sier Flood.
Hun forteller videre at
studentene nå mer enn før
blir avhengige av bankkontoer med sparepenger eller familie med god
nok økonomi til å ha råd
til utenlandsopphold. Flood
mener dette gir fordeler til de
familier med best økonomi og
fører til forskjellsbehandling blant
studentene.
– Studiestøtten skal sikre at alle
har lik tilgang til utdanning uavhengig av hva slags bakgrunn
man kommer fra. Men den
utdanningsstøtten vi
har nå, sikrer ikke
det. Heldigvis blir
skolepengestøtten nå valutajustert, men vi
må få på plass
en
ordning
hvor ikke hver
enkelt student
sitter med hele
valutarisikoen,
sier hun.
Norske studenter vil kjenne det på
økonomien dersom
kronen skulle forbli lav
i fremtiden. En av konsekvensene vil blant annet
være at det blir dyrere å
studere i utlandet, særlig
i Storbritannia, deler av
Europa og USA. Det verste som vil skje, er ifølge
Flood at flere studenter velger bort utenlandsoppholdet i
sin helhet.
– Vi er helt avhengige av den
internasjonale kompetansen. De
langsiktige fordelene med sterke
internasjonale kunnskapsrelasjoner er enorme, både økonomisk
og samfunnsmessig. Etter hvert
som flere aktører i større grad blir
avhengig av internasjonalt samarbeid, blir utenlandsstudenten stadig viktige.
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– Moria-leiren
er en skamplett
på europeisk
samvittighet
UiO-studenter på Lesvos beskriver umenneskelige forhold for
flyktningene og en frustrert lokalbefolkning som føler seg forlatt
av verdenssamfunnet.

Flyktningskrisen
tekst Sofie Grønntun Nissen

Blant bittesmå, ustabile telt som huser hele familier og hauger av søppel som vokser daglig, bor
20.000 mennesker i en leir som er beregnet på
2200. Fasilitetene i Moria-leiren på Lesvos rekker bare til en liten brøkdel av menneskene. I
2015 var verdens øyne og ører rettet mot ofrene
for den omfattende flyktningkrisen. Mange grenser ble åpnet, og flyktningene fikk flere steder en
varm velkomst. Fem år senere er fokuset stilnet
og grensene stengt, til tross for at situasjonen på
mange måter er forverret.
– Situasjonen oppleves som helt umenneskelig
for de som lever her. Forholdene folk bor under,
og mangelen på helsehjelp gjør at flere sliter med
store psykiske og fysiske lidelser de ikke får behandlet, forteller Inger Asheim.
Hun studerer utviklingsstudier på Universitetet i Oslo (UiO) og driver for tiden feltarbeid på
Lesvos og i flyktningleiren Moria sammen med
medstudent Sara Marie Pane.
Det er imidlertid ikke jentenes første møte
med flyktningsituasjonen på øya. I 2018 jobbet de
begge inne i leiren og forteller at de da var tettere
på situasjonen.
– I 2018 opplevde vi uakseptable og ulevelige
forhold. Siden den gang har det kommet langt
flere, og de uformelle leirene har vokst ut av proporsjoner.
Frustrert lokalbefolkning
I tillegg til umenneskelige forhold for flyktningene i Moria-leiren forteller Asheim og Pane om
en lokalbefolkning som lenge har støttet humanitære tiltak på øya, men som nå begynner å miste
tålmodigheten. Inntektene fra turismen synker,
og landområder går tapt når leirene ekspanderer
ut på privat eiendom. Dette har ført til flere demonstrasjoner på øya, og stemningen er spent.
– Lokalbefolkningen ønsker bedre levekår for

flyktningene og føler at de sitter alene i situasjonen, forteller studentene.
At situasjonen nå er langt verre enn den var i
2018, bør sende et tydelig signal til norske og europeiske myndigheter om at det ikke vil løses av å
sende penger for å «hjelpe dem der de er», mener
Asheim.
Den siste tiden har hele øya vært ute i streik,
og lokale innbyggere har samlet seg i gatene for å
markere motstand mot myndighetenes plan om å
bygge nye, lukkede asylmottak. Studentene forteller om veibarrikader laget av steiner og nedhuggede trær, brennende bildekk, store folkemengder
og opprørspoliti med hjelmer og skjold.
Ber Europa om hjelp
Å la Hellas takle en slik humanitær krise alene er
usolidarisk, mener UiO-studentene. De viser til
flyktningkonvensjonen fra 1951, som Norge har
forpliktet seg til å følge. Konvensjonen vektlegger
at når byrden av masseflukt blir for tung å bære
for ett land, har verdenssamfunnet en plikt til å
fordele byrden mellom flere.
I oktober i fjor ba den greske regjeringen de
andre EU-landene om å ta imot 3000 barn uten
omsorgspersoner. Så langt har kun Finland, Tyskland og Frankrike åpnet for å ta imot noen av
barna.
Før jul samlet en rekke nordmenn seg om et
opprop som ba den norske regjeringen ta ansvar
og evakuere barna fra Moria-leiren. Frøydis SkaugAndersen fra Foreningen av tolvte januar, som hun
omtaler som slags lillesøster til Norsk organisasjon
for asylsøkere, mener Norge bør gå foran som et
godt eksempel. Hun har selv vært i Hellas og skrevet en rapport om levekårene til folk med ulik asylstatus.
– Norge skryter av at vi tar imot 3000 kvoteflyktninger, og så sitter Hellas igjen med 96.500, sier
Skaug-Andersen.
– Statsministeren i Hellas sa det ganske godt i en
gresk avis i høst: «Europa ser ankomstlandet Hellas
som en bekvem parkeringsplass for flyktninger og
migranter. Er det europeisk solidaritet?»

Norge skryter av
at vi tar imot 3000
kvoteflyktninger, og
så sitter Hellas igjen
med 254.000
Frøydis Skaug-Andersen, medlem
av Foreningen av tolvte januar
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Gravlund: Øya Lesvos huser langt flere flyktninger enn det er kapasitet til. «Life jacket graveyard»,
hvor flyktningenes redningsvester er samlet, har nå blitt et slags monument.

Skaug-Andersen mener Europa på denne
måten betaler en høy parkeringsavgift for å
unngå å overta flyktningene fra Hellas.
Stiller opp for flyktninger
Til tross for et desperat rop om hjelp fra Hellas og et stort engasjement fra nordmenn som
ber den norske regjeringen om å ta ansvar,
står utenriksministeren og justisministeren
fast ved at Norge stiller opp for flyktninger. I
et svar på oppropet om å evakuere barna fra
Moria-leiren skriver Ine Eriksen Søreide og
Monica Mæland at Norge gir betydelig støtte
til Hellas gjennom EØS-midlene for å bedre
situasjonen. I den samme uttalelsen utelukker de muligheten for å overføre et mindre
antall omsorgsløse barn til Norge.
Statssekretær i Utenriksdepartementet
Jens Frølich Holte forteller at Norge først og
fremst fokuserer på langsiktige løsninger.
– Det å respondere på enkelthenvendelser

vil ikke fungere på lang sikt. Derfor mener
vi det er bedre å hjelpe til både i Hellas og i
nærområdene først, og så jobbe for å få en
felles europeisk løsning hvor vi har en omfordeling som vil lette byrden til greske myndigheter, sier Holte.
Han påpeker også at Hellas er et europeisk
land med en rettsstat, et sosialt sikkerhetsnett og et asylsystem. I tillegg har de fått mye
støtte fra EU til å håndtere flyktningsituasjonen. Dette stiller Frøydis Skaug-Andersen
seg kritisk til. Hun mener den økonomiske
støtten ikke strekker til.
– Hellas har den største arbeidsledigheten
i Europa, på 16 prosent. Det finnes ikke noe
sosialhjelpskontor eller velferdssystem slik
vi har i Norge. I tillegg er administrasjonen
i Hellas veldig svak; det er få statsansatte som
kan ta seg av bistandspengene og dokumentere hvor de kommer til bruk, sier SkaugAndersen.

Språk har makt.
Å forlate sitt
hjemland på grunn
av krig og konflikt
gjør at man er
flyktning, ikke
migrant
Frøydis Skaug-Andersen, medlem
av Foreningen av tolvte januar

14 | UTENRIKS |

Ansvarsfraskrivelse
UiO-studentene Inger Asheim og Sara Marie
Pane mener midlene norske myndigheter har
sendt til Hellas, ikke har ført til noen langvarig løsning på problemet – snarere tvert i
mot.
– Svaret fra regjeringen vitner om ansvarsfraskrivelse. Det kommer flere og flere
mennesker til Lesvos, og levekårene har bare
blitt verre og verre. Greske myndigheter trenger ikke mer penger, de trenger avlastning og
hjelp til relokalisering av flyktninger.
Asheim har vært i kontakt med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), som
er tydelige på at det som trengs, er å flytte
mennesker fra leiren til anstendige boforhold, for å så jobbe videre med integrering
i samfunnet. Dette er også grunnen til at lederen for organisasjonen, Filippo Grandi, i
november i fjor gikk ut og ba europeiske land
åpne opp for enslige mindreårige asylsøkere.
– Det bør være et minstekrav at Norge
følger oppfordringene fra UNHCR. Norske
myndigheter lar storpolitikk gå på bekostning av barn, sier Asheim.
På denne kritikken svarer statssekretær
Holte at Norge tar inn 3000 kvoteflyktninger, og at dette er et historisk høyt tall i norsk
sammenheng. I tillegg bistår regjeringen
greske myndigheter i å forbedre asylsystemet
i Hellas og forholdene i mottakene gjennom
EØS-midlene.
– Dette er en kombinasjon av tiltak vi mener svarer best på situasjonen, sier Holte.
Sekretariatet i UD viser også til en pressemelding fra 4. mars, som forteller at Norge
har tilbudt å sende penger, madrasser og telt
til greske myndigheter for å bistå sårbare migranter og avhjelpe situasjonen på grensen til
Tyrkia.
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Utsatt: Høyreekstreme grupper har gjort situasjonen utrygg for
frivillige journalister, og studentene fra UiO har sett seg nødt til å
reise hjem.

Til tross for all
elendigheten finnes
det enormt mye
vilje, engasjement,
innovasjon og
motstandsdyktighet
fra menneskene her
Inger Asheim, student

Språk har makt
Regjeringens respons på oppfordringen om
å ta imot enslige mindreårige fra flyktningleirene i Hellas har vakt stor debatt og frustrasjon hos flere som stilte seg bak oppropet.
Blant annet bruken av begrepet «migrant»
om menneskene som befinner seg i flyktningleirene, har vakt reaksjoner. Ordet «barn»
nevnes kun én gang.
Frøydis Skaug-Andersen mener en slik
begrepsbruk nedverdiger dem det gjelder, og
gjør det lettere for folk å fortsette med skylappene på.
– En migrant er et menneske som reiser
fra sitt land og velger å reise til et nytt land

og bosette seg der. En flyktning flykter fra
sitt land inn i et nytt land – det er ikke noe
man ønsker seg, det er noe man ser seg nødt
til å gjøre. Det er en veldig stor forskjell, sier
Skaug-Andersen.
– Når man bruker migrant, så høres det ut
som om man snakker om noen lykkejegere
– noen som er på jakt etter noe som er rimeligere og bedre.
Studentene Asheim og Pane er enige i at
begrepsbruk kan ha stor betydning for folks
oppfatning av en situasjon.
– Språk har makt. Å forlate sitt hjemland
på grunn av krig og konflikt gjør at man er
flyktning, ikke migrant. Som det sies her
nede: «No one puts their child in the water
unless the water is safer than the land.»
Statssekretær Holte forklarer at de bruker
både begrepet flyktning og migrant fordi beskyttelsesbehovet er usikkert.
– Noen har jo grunn til beskyttelse og
kan få asyl, men dette må avdekkes gjennom
asylprosessen. Så vi pleier å omtale dem som
flyktninger og migranter.
Mer enn håpløshet og krise
Å være på Lesvos i en så usikker og spent
situasjon oppleves spesielt og nært for de to
UiO-studentene. Asheim og Pane bor i sentrum av en by som tidvis føles som hvilken
som helst annen gresk småby.
– Samtidig vet vi at et par mil unna ligger
en leir som er en av de største skamplettene
på europeisk samvittighet. Det føles rart å
legge seg i en god seng i et fint hus når man
vet at tusenvis av mennesker ikke langt unna
legger seg i små, kalde og overfylte telt, sier
Asheim.
De synes likevel det er viktig å få frem at
Lesvos og Moria er mer enn håpløshet og
folk i krise.
– Til tross for all elendigheten finnes det
enormt mye vilje, engasjement, innovasjon
og motstandsdyktighet fra menneskene her.
Det er viktig å huske på, da beskrivelsene av
Moria fort kan bli veldig ensidige.
I ettertid av intervjuet med Universitas
har Asheim og Pane sett seg nødt til å reise
hjem fra Lesvos. Angrep fra fascistiske grupper på hjelpearbeidere og journalister som
befinner seg på øya, har gjort situasjonen
utrygg og usikker, og jentene ble anbefalt å
reise hjem av sikkerhetshensyn. De vil likevel
understreke at selv om store deler av lokalbefolkningen er lei og frustrert, er det kun
en liten gruppe som har reagert med vold og
rasisme.
universitas@universitas.no

Glemt: Lokalbefolkningen på Lesvos føler seg alene i flyktningssituasjonen. De siste ukene har studentene vært vitne til store
demonstrasjoner på øya.
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DEMONSTRERER MOT LHBT-FRIE SONER I POLEN:

– Vi gir oss ikke før de
også har frihet og rettigheter
Etter erklæringen av LHBT-frie soner står norske
aktivister og interesseorganisasjoner igjen utenfor
dørene til den polske ambassaden.

Polen
tekst Roya Shahibzadeh
foto Rodrigo Freitas

– Den eneste medisinen vi har, er
å stemme på partier som ønsker
likeverd og stå opp for et mangfoldig samfunn. Vi har ingen
garanti for at disse holdningene
ikke øker i Norge, sier Ingvild
Endestad, leder i Fri, Foreningen
for kjønns- og seksualitetsmangfold, til Universitas.
For to uker erklærte mer enn
hundre polske kommuner, et område på størrelse med Ungarn, seg
for «LHBT-frie soner».
– Det skal ikke mer til enn et
valg hvor et homofiendtlig parti
vinner før slike holdninger også
kommer hit, men vi ser heldigvis
ingen tendenser til det.

Ikke overraskende
Katinka Marie Lillestølen Beil (24)
studerer medisin på fjerde året i
Szczecin. Hun synes ikke at innføringen av sonene kom som en
overraskelse.
– For oss som har fulgt litt med
på den politiske utviklingen i landet siden det konservative partiet
Pis kom til makten, kom ikke dette
som noe veldig stort sjokk, dessverre.
Esben Topland (24) studerer
medisin på sjette året i Krakow,
altså i en av byene som er påvirket. Han ser på utviklingen som
ekstremt bekymringsverdig, men
forteller at det er et stort skille mellom meninger i Polen.
– I storbyene er folk generelt
ganske liberale, men det finnes
problemer her også. Det er viktig
å tenke på at det finnes store forskjeller mellom meninger basert
på geografisk beliggenhet, kjønn
og alder.

Demonstrasjon
Utenfor den polske ambassaden
i Oslo onsdag morgen var flere
organisasjoner samlet for å de- – Sodomi
monstrere mot de nye bestem- Denne uken lanserte Studentenes
melsene. Målet er å få polske og akademikernes internasjonale
myndigheter til å snu.
hjelpefond (SAIH) en rapport om
– Vi demonstrerer mot det sto- den såkalte anti-gender-bevegelsen
re antallet polske kommuner som som vokser i flere land, deriblant
på ulike måter sier de er imot det Polen. Bevegelsen innebærer et angrep på personer basert på
de selv kaller homopropaganda, og som laseksuell orientering
ger såkalte LHBTog kjønnsidentitet.
frie soner. Det er
Tirsdag deltok forsker ved
viktig for oss å
Wits Centre
vise til skeive
for
Diveri Polen at vi
sity
Studies
er med dem,
i Sør-Afrika
og at vi ikke
og rapportens
kommer til å
forfatter Haley
gi oss før også
McEwan under
de har frihet og
en panelsamtale i
rettigheter.
Oslo for å diskutere
Tilværelsen kan
For likeverd:
anti-gender-bevebli vanskeligere for
Ingvild Endestad er leder i
LHBT-folk i landet Fri, Foreningen for kjønns- og gelsen.
seksualietsmangfold
– Selv vil de omsom følge av erklæringen, mener hun.
tale seg i positive
– I praksis innebegreper som probærer det at folk kan være mindre familie, sier McEwan under preåpne. At man ikke kan snakke og sentasjonen.
De argumenterer ofte for at det
skrive om skeive og skeives rettigheter.
de gjør, er til beskyttelse for barna
Endestad forteller at det ikke og kjernefamilien, noe Topland
er første gang de demonstrerer også har lagt merke til.
utenfor den polske ambassaden.
– Da seksualundervisning ble
– I Polen er det flere rettig- ulovlig, ble det argumentert at det
heter som trues. Vi har stått her skulle motkjempe seksualisering
tidligere for kvinners rettigheter av barn. Jeg tror en del har lignenog retten til seksualundervis- de tanker rundt LHBT-personer.
ning.
At det er sodomi av tenåringer og
voksne.

Diskriminering: For to uker siden erklærte flere områder i Polen seg som «LHBT-frie soner», det vekker sterke reaksjoner også her
hjemme.

– Nører opp under hat
McEwan trekker frem at den
nye bestemmelsen, som nesten
en tredjedel av landet har valgt å
slutte seg til, ikke nødvendigvis er
lovlig. Likevel synes hun at det setter en skremmende presedens.
– Disse menneskene føler nå at
de har et grunnlag for intoleransen sin. Selv hvis domstolene sier
at det ikke er lov, kan disse menneskene selv påta seg oppgaven å
håndheve disse LHBT-frie sonene.
Endestad trekker samme re-

sonnement, og mener at konsekvensene kan være alvorlige.
– En av våre bekymringer er
hva som skjer i befolkningen når
myndighetene som i Polen innfører hatefull politikk. Det vet vi at
nører opp under hat i befolkningen.
Kjønnsstudier truet
I 2018 valgte myndighetene i Ungarn å kutte midler til kjønnsstudier og fjerne det på listen over
akkrediterte studier. Dermed ble

kjønnsstudier i realiteten bannlyst, og flere ministre i Polen vil nå
følge i deres fotspor.
– I Polen har de ikke fakultet
for kjønnsstudier. De har folk som
driver kjønnsstudier innenfor
forskjellige disipliner, og på den
måten er det vanskeligere å true
dem. Likevel har flere polske ministre lovet å fjerne begreper som
gender diversity og seksualitet fra
pensum, forteller McEwan.
universitas@universitas.no
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En mil i mine små klimasko

Barn av klimaskam: Universitas’ journalist erfarer at å leve miljøvennlig i en hel dag, er en prøvelse, spesielt når man er glad i kaffe og tropisk juice.

Flyskam, matskam, forbruksskam – hvordan kan den skamfulle
studenten leve så miljøvennlig som mulig? Universitas’ journalist
prøver å være Oslos mest miljøvennlige student i én dag.

Klimasmart
tekst Maria Jostad
foto Cameron Daravi

Ifølge FN slipper en gjennomsnittlig
nordmann ut 9,3 tonn CO2 hvert år. Dersom alle mennesker på jorden skulle bruke
like mye ressurser som vi i Norge gjør,
ville vi trengt 3,4 jordkloder. Så hva kan
en stakkars student med dårlig råd, hektisk hverdag og intens klimaangst gjøre?
Len deg tilbake og la Universitas vise deg
hvordan du kan være så snill mot kloden
som mulig.

Kaffe + student = usant
Til å hjelpe oss på veien mot tidenes mest
miljøvennlige dag har vi fått hjelp av Stine
Ripegutu. Hun studerer samfunnsgeografi
ved Universitetet i Oslo og er medlem i
Framtiden i våre hender sitt studentlag. Ripegutu ankommer leiligheten min en fredags morgen for å hjelpe meg med å komme
i gang.
Jeg serverer henne det flytende studentdopet, kaffe, men til min store skuffelse forteller Ripegutu at kaffe faktisk er ganske lite
bærekraftig, fordi den transporteres over
lange strekninger og ofte lages under dårlige
arbeidsforhold.

– Kaffe er også vanndrivende og kan gjøre
at du tisser oftere. Jo mer du tisser, jo mer
vann bruker du, legger Ripegutu til.
Ripegutu og jeg blir enige om at det blir
feil å få klimaskam av å tisse litt oftere enn
andre. Jeg og den lille blæra mi puster lettet ut.
Dagen min starter vanligvis på badet, og
Ripegutu forteller at det er mye man kan
gjøre i dette rommet for å redusere eget klimaavtrykk.
– Her er det viktigste å dusje litt kortere
og kanskje ikke vaske håret hver dag. Det
mest miljøvennlige man kan bruke i dusjen,
er «nakensåpe». Det er sjampo og håndsåpe
uten emballasje.
Ripegutu forteller at nakensåpe i tillegg er
bedre å transportere, siden det ikke inneholder vann og man slik unngår å bruke energi
på å frakte vannet også.
I tillegg varer sjampoen vanligvis i mange
måneder og er derfor bra for den tynne studentlommeboken.
Neste steg på badet er, for mange, sminke.
– Sminke er skadelig for miljøet blant

annet fordi det inneholder mye kjemikalier som går rett i naturen når man vasker
ansiktet. Noen produkter inneholder også
mikroplast. Se etter sminken som inneholder naturlige ingredienser. Prøv å ikke
alltid bruke så mye dersom du er komfortabel med det, og spar sminken til spesielle
anledninger.
Sesong- og lokalvarer er gull
Til frokost spiser jeg aller helst eggerøre
med brød og drikker et glass juice med
tropisk frukt som definitivt ikke er kortreist. I dag må tropisk juice og egg vike for
havregrøt.
– Havregryn er både klimavennlig og
studentvennlig siden det er billig, sier Ripegutu.
Hun forteller at de fleste typene havregryn blir produsert i Norge. Når man produserer havre, blir det dessuten mye biprodukt i form av skall som blir brent i en stor
biokjele, og energien fra dette går tilbake
til produksjonen.
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Grønn mentalitet: Stine Ripegutu er student samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og er medlem i Framtiden i våre hender sitt
studentlag. Hun setter et grønt eksempel for Universitas’ journalist, hun eier for eksempel kun 16 plagg.

– Lager du havregrøt, kan du enten lage
den på vann eller på havre- eller soyamelk,
dersom du vil ha mere fylde.
– Hvorfor ikke kumelk?
– Kjøtt- og meieriprodukter bidrar til
store utslipp fordi det bruker flere ressurser, derfor bør du helst erstatte vanlig
kumelk.

Selv lever jeg med
en minimalistisk
garderobe som
består av 16
plagg totalt
Stine Ripegutu,
student i samfunnsgeografi ved UiO

Ripegutu mener man alltid burde prøve
å velge frukt og grønt som er i sesong, også
til havregrøten.
– Nå er det ikke så mye bær som er i sesong, men epler er lagringsvare, og du kan
finne norske epler som er lagret fra i høst.
Gulrot og agurk er derimot i sesong nå,
og er en fin ting å spise som mellommåltid.

Bli ny med shoppestopp
Etter en kjapp tur rundt i leiligheten anbefaler Ripegutu meg å ha shoppestopp en
periode. Med førti mummikopper, store
mengder bøker i bokhyllen og et klesskap
som er så fullt at det raser ut klær når jeg
åpner det, er det ikke en særlig urimelig
oppfordring.
– Selv lever jeg med en minimalistisk
garderobe som består av 16 plagg totalt.
Ripegutu forteller at du under et shoppestopp får analysert deg selv. Ved å ha
shoppestopp ser du kanskje i klesskapet
etter ting du ikke har brukt på en stund og
bruker klesplaggene på en ny måte.
– Eventuelt går det an å ha en såkalt kapselgarderobe, der du velger et antall plagg
som du har i skapet i tre måneder eller for
en sesong. Resten av plaggene pakker du
vekk og legger i boden. Etter tre måneder
kan du bytte ut noen av klærne.
Ripegutu tipser meg om at dersom jeg
skal ut i kveld og har lyst på noe nytt å ha
på meg, så kan jeg heller låne klær av en
venn. Hun understreker at det å gå igjennom hva jeg har, ikke bare gjelder for klær,
men for alle tingene jeg eier.
– På biblioteket på Tøyen kan du leie
utstyr som du mangler, for eksempel en
drill. Det er gratis, så det er også ideelt for
studenter.
– Men hva med planter? De er jo grønne,

og alt som er grønt er vel klimavennlig?
– Det er veldig bra for innemiljøet å ha
planter. Jeg tror man kan bli roligere av det,
og at mye av vårt store forbruk skyldes hvor
stresset vi er. At vi kanskje går på shopping
fordi vi trenger et avbrekk.
Klimasmart lunsj
Før jeg får kommet meg på Blindern, er
jeg allerede blitt sulten på lunsj. Ripegutu
forteller at det beste er å spise planteba-

Sekken var tung,
det var kaldt,
og jeg savnet
musikken
på øra
Maria Jostad,
journalist i Universitas

sert. Ved å dyrke korn og grønnsaker i
stedet for å holde dyr kan man redusere
landbruksarealet med så mye som 75 prosent, og CO2-utslippene med 50 prosent.
– Brødskive med hummus og tomat på
er en god, billig og klimasmart lunsj, sier
Ripegutu.

Jeg har ikke hummus og heller ikke tid
til å lage det. I stedet sjekker jeg kjøleskapet
mitt for å se om jeg har noe annet pålegg
uten kjøtt, melk eller egg.
Et helt vegansk kjøleskap har jeg dog
ikke, så det ble brødskiver med blåbærsyltetøy.
Før Ripegutu går, spør jeg henne om hun
kan gi et terningkast til kjøleskapet mitt. Jeg
glemmer selvfølgelig den slitne kioskburgeren jeg spanderte på meg selv i går kveld.
– Det er bra at du har mye vegetar i kjøleskapet, og det ser heller ikke ut som at du
har mat som har gått ut på dato. Men burgeren trekker litt ned.
Likevel forlater jeg stolt leiligheten med
en solid firer.
Hvem er det som går og går ...
Jeg reiser alltid kollektivt og tenker at det
gjør meg veldig miljøvennlig. Ripegutu
forteller at sykkel er det beste fremkomstmiddelet. Dessverre tør ikke denne nevrotiske småbyjenta å sykle i Oslo.
– Det aller beste er jo å gå. Men trikk og
buss er også bra nok.
Som den miljøbevisste studenten jeg er (i
dag), ville jeg egentlig gå til fots til Blindern.
Men klokken tikker, og jeg har ikke tid til å
bruke førti minutter på reisevei. Jeg møter
meg selv på halvveien og går til Bislett og
tar trikken resten av veien.
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Ripegutu forteller videre at å bruke mobilen mye er lite miljøvennlig. Derfor skal
jeg til min store fortvilelse komme meg til
Blindern uten å høre på verken musikk,
podkast eller lydbok. Om mobilbruk forteller Ripegutu:
– Alt du sender og deler, blir lagret på store servere som krever masse energi. Et tips er
å ta en opprydning i mobilen og slette unødvendige ting som tar mye plass. Du hadde
ikke orket å ha alle bildene som du har lagret
på mobilen hjemme i stua.
På min egen mobil har jeg 10.174 bilder. Et
standard fotoalbum har plass til 200 bilder.
Det vil si at jeg måtte hatt 50 album for å få
plass til alle bildene mine.
Jeg hadde en idé om at det å gå i stillhet
ville gi meg en indre ro, at jeg ville se verden på en ny måte. Det skjedde ikke. De tjue
minuttene jeg brukte på å gå til Bislett, var
slitsomme. Sekken var tung, det var kaldt, og
jeg savnet musikken på øra.
Vel ankommet Blindern setter jeg meg på
lesesalen for å lese pensum.
– Hva er den mest miljøvennlig måten å
konsumere pensum på?

transporteres fra land langt borte.
– Når det gjelder alkohol, kan du enten
regne ut klimaavtrykket basert på vekt, altså
hvor mye emballasjen veier, og dermed hvor
mye energi det krever når alkoholen blir
transportert, eller så du kan regne ut hvor
langt den må fraktes fra, sier Ripegutu.
Vin kommer dermed ofte dårlig ut fordi
den i tillegg til å fraktes langt blir fraktet i
tunge glassflasker. Sprit kommer best ut med
tanke på alkoholinnhold; dersom du vil bli
full, trenger du mye mindre enn dersom du
drikker vin. Det er også mulig å få tak i sprit
som er produsert i Norge eller Sverige.
Alle pilselskere kan puste lettet ut. Øl på
boks kommer nemlig godt ut både med tanke på vekt, fordi den oftes fraktes i lett aluminiumsemballasje (som kan pantes!), og fordi
du kan få tak i lokalprodusert øl.
Jeg popper en kald Ringnes og kjenner
smaken av helg fylle ganen. Det er digg med
pils også, så jeg lider ingen nød. Neste gang
jeg tar en pils for mye på fest, trenger jeg i
det minste ikke å skamme meg over global
oppvarming.
– Dersom du vil ha en annen
miljøvennlig og alkoholfri

drikk, så er for eksempel eplejuice laget av
norske epler bra. Haken med det er at sånn
juice ofte er dyrere og dermed ikke særlig
studentvennlig.
En miljøvennlig, lokalprodusert øl, blir
ofte til to. Hvordan skal man da mette fyllemagen som skriker etter burger?
– Falafelrull er veldig digg. De fleste kebabsjapper selger falafel, så det er lett å få
tak i. Max prøver å være klimanøytrale og
har flere veggisprodukter. På nettsidene til
Max kan du se hvor mye CO2 de ulike burgerne slipper ut. De har allerede
laget burgere som skal
slippe ut like lite

CO2 som det skal være på fremtidens klimabudsjett.
Jeg reddet ikke verden på min miljøvennlige dag. Jeg klarte heller ikke å følge
rådene til Ripegutu hundre prosent, men
håpet lever fortsatt videre. Havregrøt for
havregrøt kan vi alle redde verden litt.
universitas@universitas.no

Jeg popper en kald
Ringnes og kjenner
smaken av helg
fylle ganen
Maria Jostad,
journalist i Universitas

– Dersom du printer ut pensum, blir det
dobbelt så miljøskadelig ved at du først lagrer det på en server og så skriver det ut på
ark. Da kan du like så godt lese det digitalt.
Å kjøpe brukte bøker eller låne er også veldig bra.
Om du som meg er god på å «glemme»
matpakken og stadig tyr til kantina, har
Ripegutu noen tips til miljøvennlig mat på
Blindern.
– SV-kantina har en bra salatbar der du
kan få veldig mye god vegetarmat. Når det
er løsvekt, kan du selv velge hvor mye mat
du trenger. Bruk porselenstallerken, ikke
engangsservise.
Ripegutu roser også SiOs initiativ for å
redusere matsvinn, gjennom Kutt gourmet. Der blir overskuddsvarer brukt til
å lage nye matretter til studenter.
Grønt lys for fredagspils
Det er endelig fredag kveld og helg.
Ripegutu mener at middag er det
letteste måltidet å gjøre mer bærekraftig.
– På en fredag kan du for eksempel lage vegetartaco med
enten kidneybønner, linser eller
sopp. Ønsker du vegansk, kan du
enten droppe rømmen og osten
eller kjøpe veganske versjoner
av dette.
– Slike produkter er jo ofte laget av soya. Hvor miljøvennlig er
egentlig det?
– Det er viktig å se hvor soyaen er fra. Hvis det kommer fra
Brasil, kan det bidra til avskoging av Amazonas. Men det er
mange produkter som har soya
fra Europa.
Fredag kveld betyr for mange
studenter fyll og fest. Rødvinsglad som jeg er, var det trist å
få vite at vin er den minst miljøvennlige alkoholen. Ripegutu forteller at dette handler om at vin ofte
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All is fair in love and law
«Love Island»-vinner Johannes Klemp dro hjem fra
Argentina med kjæreste og 150.000 kroner.
Nå er målet å bli norges fremste advokat.

All you need is law
tekst Synnøve Berg Meisingset

– Jeg føler jeg bryter normen for
hvordan både en realitykjendis
og en jurist skal være.
– Konseptet til «Love Island»
passet meg veldig bra. Jeg har
alltid hatt lyst til å være med på
et realityprogram, men det blir
ofte for mye fokus på fyll og sex,
sier den ferske vinneren av realityprogrammet «Love Island», Johannes Klemp (27).
Etter ni uker i en villa i Buenos
Aires kom han «tilbake til virkeligheten» for bare en drøy uke
siden – det vil si guttekollektivet
i Torggata i Oslo. Virkeligheten
har likevel forandret seg drastisk,
for med seg hjem hadde han den
nye kjæresten Nora Haukland
(22) som han traff på kjærlighetens realityprogram.

Jeg føler jeg
bryter normen
for hvordan
både en
realitykjendis
og en jurist skal
være
Johannes Klemp,
jusstudent og «Love Island»-vinner

Universitas møter Klemp i leiligheten han deler med broren
sin. Hans nye partner og andre
halvdel av vinnerparet er på besøk. Nyforelskede Klemp lener
seg over kjøkkenbenken og kjærtegner Haukland.
– Vi ble kjærester 24. februar i
Argentinsk tid. Så det blir vel 25.
februar i norsk tid?
Klemp ser spørrende på Haukland som bekrefter at 24. februar
er korrekt dato.
Utradisjonell realitydeltaker
Med en solbrun, muskuløs kropp
og et blekt smil ser Johannes
Klemp ut som en hvilken som
helst realitydeltaker. Det er imidlertid mye som skiller ham fra de
karakteristiske realitykjendisene.
Han fremstår både litt for edruelig og karrieremessig ambisiøs

til å føye seg inn i den lengre og
lengre realitykjendis-rekken.
– Jeg har jo blitt i hvert fall
ti prosent dummere siden jeg
kom hjem fra Love Island, sier
en fleipete Klemp.
Realitykjendiser har ofte
blitt dyrket som hjernedøde
festløver, men denne ideen vil
Klemp til livs. Som en dedikert
jusstudent hevder han å ha fått
flere positive tilbakemeldinger
fra folk i bransjen. Klemp synes
også det er viktig at man ikke
trenger å ta seg selv så høytidelig selv om man studerer et såpass stivt studie som jus.
– Jeg føler jeg bryter normen
for hvordan både en realitykjendis og en jurist skal være. Jeg
ønsker å motbevise at realitydeltakere er korttenkte og ikke
høyt utdannet, sier han.
Med jus som lidenskap
Klemp er inne i det fjerde året
av studiet, eller «lidenskapen»,
som han kaller det. Selv om planen egentlig var å bruke deler av
oppholdet i Argentina til å lese
pensum, oppsto det uventede
hindringer – han ble forelsket.
– Nå har jeg to måneder å
lese pensum på før eksamen i
mai. Jeg kjenner på presset om å
skulle prestere, men jeg skal gå
hundre prosent inn, sier Klemp
overbevisende.
Allerede som førsteårsstudent begynte han å jobbe i advokatfirmaet Avco – Aurlien
Vordahl & co AS. Selv om nye
dører har åpnet seg etter deltakelsen i «Love Island», er
Klemp fast bestemt på hva
drømmen er: å bli advokat. Og
ikke bare det.
– Målet er å bli Norges fremste advokat og gjøre det skikkelig
stort, sier han og utdyper:
– Helt fra jeg var liten, har
jeg vært opptatt av at man ikke
skal utnytte de svake. Jeg hatet å
se folk bli lurt. Hvem er det som
aldri kan bli lurt? Det er jurister,
for de vet alltid hva som er rett
og galt.
Haukland legger til:
– Johannes er veldig dedikert
og strukturert. Han står opp
klokken fem, trener, drar på skolen og jobb.
Å være seg selv 110 prosent
Allerede første uke av oppholdet i Buenos Aires fant Johannes

Tilbake til virkeligheten: Johannes Klemp og Nora Haukland er sesongens vinnere av «Love Island», nå skal Klemp erobre jussen.

sin No(o)ra. På spørsmål om det
var vanskelig å la forelskelsen
blomstre i en situasjon hvor man
er omringet av kamera, skyter
Haukland inn:
– Johannes, du var jo dritklein! Det var så kleint å snakke
med deg.
Klemp ler forsiktig og svarer
ironisk med «haha, okei, nice».
Han anerkjenner imidlertid at
det var vanskelig å holde samtalen i gang i den første perioden.
For Johannes var det åpenbart at
kjemien mellom de to var til stede, det gjaldt bare å komme seg
forbi den rare første fasen.
– Jeg hadde jo egentlig bare
tenkt å være på «Love Island» i
to til tre uker, som en ferie. Men

da jeg ble kjent med Nora, endret
den tanken seg. De første dagene
var det Noras utseende som var

Jeg har blitt
ti prosent
dummere siden
jeg kom hjem
Johannes Klemp,
jusstudent og «Love Island»-vinner

grunnen til at jeg ble tiltrukket,
men etter hvert skjønte jeg at det
var veldig god kjemi mellom oss,
sier Klemp.

Foreløpig bor paret i hver sin
leilighet i Oslo sentrum, men de
har allerede planer om å flytte
sammen. På spørsmål om hvilke
sjekketriks Johannes vil gi rådville studenter, kommer likevel
realitydeltakeren i ham frem:
– Man må bare være seg selv!
– Det kan jo være vanskelig
nok det?
– Det burde det jo ikke være,
svarer Klemp uforstående.
Haukland ser beundrende
bort på kjæresten:
– Du er jo heldig fordi du er
så glad i deg selv, Johannes. Du
slipper usikkerheten.
universitas@universitas.no
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Hete tips om debatter i andre redaksjoner

En sommer med
Bendris?
– Jeg er en enkel jente med enkle
drømmer. I sommer skal jeg danse på festival, sole meg og drikke
Aperol på stranda, skriver Studvest-journalist Martine Titterud.
Som mange andre ser hun fram
til sommeren, men problemet er
bare at de idylliske øyeblikkene
også må finansieres.
– Ergo er sommerjobb essensielt for den ultimate sommerferien, fortsetter hun.
Men det er som vi alle vet
enklere sagt enn gjort.
– Jeg har så vidt rukket å
planlegge dagens middag, men
må vite hvilke uker jeg er fri til

å jobbe et halvt år frem i tid.
Derfor mener Titterud at:
– Alle burde ha en personlig Lilli Bendris med et hint
av Hallgeir Kvadsheim for å
strukturere de skjebnesvangre
sommermånedene.
Så det er altså din hemmelige adoptivdrøm du nå deler
med dine trofaste lesere? Vel,
jeg vet at Lilli er på utkikk etter
en ny prodass, så kanskje noen
dager i åndenes makt i uke 37,
38 og 39 kan bidra til å finansiere den Aperolen du så sårt
lengter etter?

Først ute
Breaking, breaking! Unikum
melder på sin forside at Henrik
Asheim har blitt ny minister for
forskning og høyere utdanning.
– Etter FrPs [sic] exit fra
regjeringen har vi sett en rekke
roteringer i regjeringen. Nå
meldes det at Iselin Nybø går
av som Forsknings- og høyere
utdanningsminister og trer inn
i ny rolle som næringsminister. Nybø erstattes av Høyres
Henrik Asheim, skriver redaksjonen i en sak datert 6. mars
2020.
Men vent nå litt, har ikke

Asheim allerede godt over
en måned bak seg i den nye
ministerrollen?
– Asheim var leder av Unge
Høyre fra 2008–2012 og var
leder av finanskomiteen på
Stortinget frem til han tiltrådte
som statsråd 24. januar 2020,
står det videre.
Godt å få det avklart, men
hvorfor var dere ikke ute med
nyheten da det først skjedde? At
dere tar livet med ro dere nede
på Sørlandet, er nå én ting, men
44 dager på etterskudd er vel litt
i overkant, eller?

901 95 375

Keiserens nye klær
lett å skjønne hvorfor studentene ikke stemmer.
Vi ser ikke vitsen. Og da er det studentpolitikernes ansvar å bevise at vi tar feil.

Studentpolitikk
Aksel S. Noonan,
ny listeleder for Gjestelista

Norsk studentdemokrati er i krise. Ved siste stu-

dentvalg spriket valgdeltagelsen stort. Spriket
gikk fra 19 prosent ved Universitetet i Bergen til
10,7 prosent ved NTNU og 5,1 prosent ved Universitetet i Sørøst-Norge. I 2019 var det så lite pågang
til å stille til Studenttinget ved NTNU at de ikke
klarte å fylle opp plassene. NSO sliter også med
dette, hvert år. Samtidig har det aldri vært lettere
å stemme. Ved alle utdanningsinstitusjoner pågår
valget over flere dager, og det krever kun et par
tastetrykk. Da blir det nødvendig å spørre om det
i det hele tatt er noe studentdemokrati i Norge i
dag. Det er på tide at studentpolitikere våkner opp og spør
seg selv: Hvorfor finnes jeg?
Resolusjoner sendes gjennom studentparlamentet, saker tas opp i velferdsting og
universitetsstyrer, og sånn går
nu dagan. Studentparlamenter kan vise til seire i enkeltsaker, gi seg selv en klapp på
skulderen og fortelle seg selv
hvor viktige de er for studenter landet over. Problemet er at selv ikke vinnersakene blir formidlet til studentene. Det er umulig
for vanlige studenter å få øye på hvorfor studentpolitikken angår dem. Da er det lett å avbilde
studentpolitikere som nyttige idioter for universitetsledelsen og SiO. Det er lett å tenke på studentparlamentene som «sandkasser» der de «folkevalgte» får spille ut sine politikerdrømmer uten
verken risiko eller konsekvens. Det er tilsvarende

Midt oppi dette finner vi keiseren uten klær: NSO.
NSO er alle studenters storebror, som aldri har
hørt om innestemme, og som kjemper med nebb
og klør for rettighetene våre. Tja. Hva har de å vise
til? Hvilken reell makt utøver de over norsk politikk? Fikk de reversert Nybøs stipendkutt i fjor?
Nei. Har de tvunget samskipnadene og regjeringen til å få fart i studentboligbyggingen, slik regjeringen selv har lovet? Nei. Og hvilken rolle hadde
NSO i de politiske gjennombruddene for studenter i nyere tid – som innfasingen av elleve måneders studiestøtte? De sto på siden og heiet det
fram. Dette er ikke bra nok. Og det blir ikke bedre
av at NSO svir av 1,6 millioner på landsmøtet i
Tønsberg. Dette er studentenes
penger, sponset gjennom statsbudsjettet og semesteravgifta.
Er dette rimelig? Kunne møtet holdes på Chateau Neuf?
Kunne ikke delegatene sovet
i en gymsal? Kunne pengene
blitt brukt på fellesskapet heller enn studentpolitikereliten?
I år kaller Gjestelista til boikott av NSOs landsmøte. Vi
boikotter landsmøtet fordi vi
mener at NSO ikke har legitimitet til å kalle seg
studentenes demokratiske organ. Vi boikotter
landsmøtet fordi studentene fortjener at studentenes penger forvaltes bedre, og vi boikotter landsmøtet fordi vi krever en debatt om hvordan vi skal
håndtere den eksistensielle krisa som rammer
norsk studentdemokrati i 2020. Marte Øien, hør
vår røst. Keiseren er naken, og nå er det på tide å
få på seg fillene.
debatt@universitas.no

I år kaller
Gjestelista til
boikott av NSOs
landsmøte

Ukas sitat:
NTNU-studenter ikke immune mot koronakaos

Ukas tweets:

Ingen, ikke engang studentene i Trondheim, slipper unna det farlige viruset, ifølge Under Dusken

Dagfinn Nordbø @DagfinnNordbo
Når du tar feil krydderglass og bomber omeletten med
tørket appelsinskall istedenfor tørket sjalottløk.
Med en så avansert krydderhylle var det vel bare et spørsmål
om tid før det måtte gå galt.
Atle Onsrud Jensen @atle66
Vi må gi ungdommen kred for å være så drita så tidlig.
Det betyr jo at de står opp om morran.

Dugnad mot virus
Koronadugnad
Svein Stølen, rektor ved UiO

Gi dem rusbrus og pæresider før kaffen tar dem!

Koronaviruset treffer landet med stor kraft akkurat nå.
Davy Wathne @DavyWathne
Tweet: Hvis koronakrisen noen gang går over, har Norge
kanskje lært at det heter «forholdsregler» – og ikke «forhåndsregler».
I forhold [sic] til nettopp dette er det vel Språkrådets oppgave å
informere om dette på forhånd?

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

Det treffer arbeidsplasser, skoler og barnehager. Det treffer mammaer og pappaer, venner, søsken og kollegaer.
Det rammer sårbare grupper og helsepersonell. Det ser ut
til å sette den offentlige
helsetjenesten på store
prøver.

Her på UiO vet vi hvor viktig det er med kunnskap. Hvor
viktig det er å ha kunnskap for å treffe gode beslutninger. I
dette tilfellet vet vi ikke alt, men vi vet allerede nok til å vite
at vi må gjøre alt vi kan for å stoppe videre spredning.
Vi har besluttet å sette inn tiltak for å forebygge smitte. Vi
avlyser arrangementer som ikke er nødvendige, og vi digitaliserer undervisningen. Tiltakene går dessverre også utover det sosiale ved campus. Studentpuber stenges, og vi
reduserer åpningstider i alle bygninger, inntil vi ser hvordan
dette utvikler seg. For det
ser ut til å gå raskt, og da
må vi handle raskt. Det kan
redde liv.

Vi ber om at studenter
bruker hodet og sunn fornuft, lytter til rådene som
gis, og respekterer tiltakene vi setter inn.

Koronaviruset
treffer
også UiO. Vi er 28.000
studenter og 8000 ansatte. At vi handler raskt
og riktig kan ha stor betydning på campus og for
samfunnet. Ved å sette
inn tiltak tidlig forebygger
vi smitte, og vi kan redde
liv. At vi som en stor arbeidsplass og samfunnsaktør tar
dette på høyeste alvor er en selvfølge. Vi ser det også som
en selvfølge at våre studenter, ansatte og andre samfunnsinstitusjoner tar dette på alvor.

Vi ber om at studenter
bruker hodet og sunn fornuft, lytter til rådene som
gis, og respekterer tiltakene vi setter inn. God informasjon er viktig i situasjoner som dette, og vi har
et felles ansvar for å bidra i
denne dugnaden. En dugnad som handler om forebygging
samtidig som vi fortsetter undervisningen.

debatt@universitas.no
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Hvor er den radikale feministiske
studentbevegelsen i Norge?
Studentopprør

Frøya Torvik,
miljø- og utviklingsstudier ved NMBU,
Sigrid Elise Høeg,
samfunnsgeografi på UiO
Håvard Svanqvist Søndenå,
medisin ved UiT
Peder Ressem Østring,
nordisk litteratur ved UiO

Metoo gjorde oss bevisste omfanget av seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. I etterkant har vi fått bedre
rutiner og fått inn temaet i trivselsundersøkelser. Likevel
vedvarer problemet, og akademia er intet unntak. Hvor
mange må bli trakassert eller voldtatt før vi sier nok er
nok og tar grep for at universitetet, og samfunnet, skal
være trygt for alle?
I 2019 ble 15 kvinner drept i Norge, majoriteten av disse
ville falt under kategorien kvinnedrap. FN definerer kvinnedrap som drap på kvinner fordi de er kvinner og et brutalt sluttpunkt på en voldsspiral der drapspersonen har en
relasjon til offeret.
Én av tre kvinner i Norge har opplevd seksuelle overgrep. I 2018 ble 2263 voldtekter anmeldt til politiet, en økning på 15 prosent fra foregående år. Men mørketallene
er store, og problemet er dermed mye større. Én av fire
studenter har blitt utsatt for seksuell trakassering, og 5
prosent har blitt forsøkt voldtatt ifølge Shot 2018 (Studentenes helse- og trivelsundersøkelse). Overgrepene begås i
hovedsak av medstudenter og i mindre grad av forelesere.
Overgrep i akademia kommer en sjelden gang ut i offentligheten, og har man flaks, fører det til en form for sanksjon. Men varslene fortsetter. Eller vi varsler ikke fordi vår
erfaring tilsier at det ikke tar oss noen vei.

Vi mangler et reelt, maktkritisk og feministisk studentopprør. I andre deler av verden er studentbevegelsen drivkraften i mange progressive, radikale og revolusjonære
bevegelser for samfunnsendring. Det er mange studenter
som organiserer seg i Norge. Men å være student er ikke
en identitet som samler oss i kampen for å ivareta våre
rettigheter, stille politiske krav og, ja, endre samfunnet. Vi
står også overfor strukturelle problemer
som krever kollektive løsninger,
løsninger som dagens studenter
skal være med på å finne frem
til. Likevel virker det som at
studenter ikke ser seg som
en del av samfunnet – før
de er ferdige med studiene
og skal søke jobb.
Hvorfor streiker vi
ikke i protest mot trakassering og overgrep?
Hvorfor organiserer vi
oss ikke for å skape trygge rom for alle og støtte
de som blir utsatt for
vold? Vi studenter er en
potensiell politisk kraft
som bør engasjere oss i
hvilken retning vi vil at
samfunnet vårt skal gå.
Ikke etter vi har bestått
alle eksamener, men nå,
mens vi sitter i forelesningssalen og universitetskantina. Så derfor
bør vi stille oss spørsmålet: Studerer vi for å
bygge cv eller for å bygge
samfunn?

Vi studenter er en
potensiell politisk kraft
som bør engasjere oss i
hvilken retning vi vil at
samfunnet vårt skal gå

debatt@universitas.no

Retten til å søke det gode liv
Menneskerettigheter
Peder Hognestad, SAIH Blindern

Hva som er det gode liv, er opp til ethvert menneske å vurdere. Likevel finnes det noen grunnleggende rettigheter alle
skal ha. Blant dem er retten til frihet, å elske den du vil og
utdanning. Men hva gjør vi når disse rettighetene er truet,
eller når de kommer i konflikt?
EU stiller strenge krav til land som ønsker å bli medlem
av unionen, blant annet økonomisk stabilitet og demokratiske institusjoner – listen er lang. Men hva gjør man da når
medlemslandene velger å ta et skritt tilbake og begrenser
sine borgeres elementære menneskerettigheter? Land som
Polen og Ungarn har drastisk innskrenket rettighetene til
personer som ikke passer inn i det tradisjonelle «familiebildet».
I Polen fikk det høyrepopulistiske partiet Pis i oktober 2019

mandat fra befolkningen til å fortsette sin flertallsregjering.

De har ved flere anledninger kommet med radikale uttalelser om blant annet minoriteter og LHBTIQ+-personer
som ikke lever på akkord med deres idealer. Kritiske ytringer mot religion og andre verdisyn er en elementær del
av ytringsfriheten, men når dette bikker over til hatefulle

Hva som er det gode
liv, eller hvem man skal
elske, er ikke opp til en
regjering å bestemme
ytringer og innskrenkninger av rettighetene, har vi et problem. Det hele toppet seg da regjeringen opprettet opptil
flere LHBTIQ+-frie soner i landet.
Samtidig har Ungarn valgte å fjerne kjønnsstudier over
natten som studieretning. Skillet kommer ikke alltid like
godt frem i det norske språk, men de engelske termene sex

og gender har et distinkt skille – sex viser bare til biologisk kjønn, mens gender representere et mye bredere spekter. Avgjørelsen har fått sterk kritikk blant LHBTIQ+- og
menneskerettighetsorganisasjoner over hele verden. Ved å
avfeie forskning på kjønn som en gyldig vitenskap og kun
operere med biologisk kjønn underkjenner man identiteten til mennesker som ikke identifiserer med dette.
Vi i SAIH ønsker i årets politiske kampanje å rette fokus på
disse trendene. Polen og Ungarn er nemlig ikke alene om å
begrense rettighetene til personer som assosierer seg med
LHBTIQ+. Personer over hele verden kjemper for retten
til å elske den de vil og utfolde seg som mennesker. Ved
å bringe disse sakene på dagsorden i Norge håper vi at det
norske sivilsamfunnet og den norske regjeringen vil komme med reaksjoner på menneskerettighetsbruddene som
akkurat nå foregår i Europa. Hva som er det gode liv, eller
hvem man skal elske, er ikke opp til en regjering å bestemme. Det er en personlig rettighet som alle selv skal kunne
bestemme, uavhengig av hvor man bor. debatt@universitas.no
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Sterkest i trusa
Mesteraften x 12 er en visuell godtepose full av uttrykk, tidsepoker
og sterke individer. Og kanskje litt mye hvite tights.
FOTO: JÖRG WIESNER/DEN NORSKE OPERA & BALLETT

Mesteraften x 12 er ikke bare et fast
innslag i Nasjonalballettens sesongprogram, men som regel også et av
høydepunktene. Konseptet består av
flere selvstendige balletter, bundet
sammen til én forestilling som skal
vise essensen av Norges eneste rene
ballettkompani.
«Chroma», åpningsstykket, er som

et blikk inn i en levende forside
av Kinfolk. Scenen er hvit, med
stramme linjer og et rent, arkitektonisk uttrykk. Danserne er kledd i
duse, sarte overdeler og beveger seg
rundt i trusa. Og her er det vakre
med dans: Kroppen er i fokus, men
hvordan den ser ut, er ikke så viktig.
Solist Grete Sofie Borud Nybakken
figurerer som nøkkelpersonen gjennom stykket og leverer et uttrykk så
sterkt at man nesten blir litt forlegen som publikummer. I «Chroma»
får man servert en haug med menneskemøter, store og små, stillferdige og dramatiske.

Med «Islands» har koreograf Emma Portner skapt en

rørende og intim duett for to kvinnelige dansere. «Islands» uttrykker hvor avhengig man er av samspill for

- En festival med 12 balletter, presentert i 4
ulike program
- Premierekvelden viste ballettene «Chroma» av Wayne McGregor, «Picture A
Vacuum» av Hege Haagenrud, «Islands» av
Emma Portner og «Themes And Variations» av George Balanchine
- «Gomennasai» av Alan Lucien Øyen ble
avlyst grunnet skade og erstattet med en
variasjon av «Grand Pax Classique»

sukkertøyballetten, så gammeldags
at selv filmatiseringen av «Little Women» fremstår som rene futurismen.
«Grand Pax Classique» er nærmest
en parodi på den typiske ballerinablir-løftet-rundt-av-mann-duetten,
og kvelden avsluttes med en eneste
stor nostalgifest med «Themes and
Variations». Som om de sier: «Den
klassiske balletten er ikke død, dere.»

«Picture a Vacuum» byr på rå, nes-

ten hip hop-inspirert koreografi til
spoken word-musikk. Med finurlige bevegelser iscenesetter danserne fortellingen, fritt for klisjeer.
«Show, don’t tell»-prinsippet gjelder
ikke her: «Picture a Vacuum» leverer begge deler samtidig, med stort hell.

Mesteraften x 12

at et forhold skal fungere, og at gresset ofte er grønnest
der du en gang vannet det.
Publikum får også servert et par erketypiske balletter med
tutu-skjørt og maleriformasjoner denne kvelden. Idet
«Islands» er over og man tenker «jammen, så langt balletten har beveget seg», blir man kastet rett videre til

Det siste er corny. Hvite tights, lysekroner fra taket og en endeløs rekke
med se-hva-jeg-kan. Men samlet viser
stykkene bredden av dans i 2020, og
enten du er ny i balletten eller jevnlig besøker din indre ballerina via
sesongkort i Operaen, anbefales Mesteraften. Vi lever i en tid der kroppslig status oftere måles
i hvordan kroppen ser ut, heller enn hva den får til. Dansen minner oss på hvilket fantastisk verktøy den er. Til og
med når det danses i trusa.

Sije Kilmork Vemøy
anmeldelser@universitas.no

Film:

Rått og rørende fra hjertet av Romsås
«Alle utlendinger har lukka gardiner» er
en fantastisk, følelsesladet videreføring
av romanen med samme navn, men som
også skinner på egne premisser.

Dialog og språk er svært troverdig og har en flyt som
strømlinjer narrativet og underbygger det indre i karakterene, en god videreføring av forfatterens opprinnelige og famøse kebabnorske tekst. Som seer er du til stede

Når: På kino fra 6. mars
Regi: Ingvild Søderlind

FOTO: SF STUDIOS

I «Alle utlendinger har lukka gardiner» følger vi Mariana
(Karen Øye) gjennom et år på ungdomsskolen, der hun i
møte med familie, kjærlighet, vennskap og pubertet blomstrer som en selvsikker ung kvinne. Protagonistens storebror
Hector (Cengiz Al) drar til Afghanistan, noe som får frem
sterke følelser i familien. I mellomtiden står hun overfor sitt
eget møte med kjærlighet og vennskapstrøbbel når hun får
kontakt med en eldre gutt hun lenge har hatt et godt øye for,
Ali2 (Serhat Yildirim). I tillegg til dette får vi også noen innblikk inn i livene til hennes klassekamerater og problematikken rundt seksualitet, familieliv og tenåringstilværelsen.

Alle utlendinger har lukka gardiner

av dette i skyggen av temaene som påvirker protagonisten
direkte. Filmens avslutning gir derfor seeren et ønske om en
mer helhetlig behandling av noen av de store temaene, selv i
dens forsøk på å sette knute på alle løse tråder.

sammen med karakterene og får kjenne på deres tanker og
følelser som om de skulle vært dine egne. Blant alvoret finnes det øyeblikk som kan få en til å trekke på smilebåndet,
med tanken på egen ungdomstid.

Men ønsker du et møte med ungdomsskolenostalgi som trekker i hjertetrådene, er dette en definitiv fulltreffer. Filmens
sterkeste sider vises i skildringen av følelsene som ligger i
det å vokse opp. Sterke familierelasjoner og godt skuespill
gjør dette til en perle i norsk sosialrealisme. «Alle utlendinger har lukka gardiner» er en film de aller fleste kan relatere
seg til, samtidig som den viser et viktig narrativ vi altfor
sjeldent ser på norsk lerret.

Historien er på ingen måte lettbeint og tematiserer proble-

Vera Kaufman Brunstad

mer knyttet til homofobi og tradisjon. Dessverre faller litt

anmeldelser@universitas.no
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(følg spillelista på spotify)
Selma Stormyren Larsen, anmelderredaktør

Universitas anbefaler

Bok:

Intenst og ubehagelig om
moralske og kroppslige grenser

Frida Blomberg – Closer
Dette var ikke gærent!:-)

Mall Girl – Love Me
Soundtrack til ... vårens første sykkeltur?

Pom Poko – Praise

Via blikket til en priviligert sosialantropologistudent utforsker Fastvold
et etisk grenseland. Resultatet er en
solid debut.
«Sånn, nå kan du reise hjem uten white guilt», sier
informanten Theo til Fam, som nettopp har avkrevd ham et «røft og hensynsløst» samleie. Ja –
det er ukomfortabelt. Kommentaren er ladet med
flere hundre års undertrykkelseshistorie, som utforskes løpende i Fastvolds roman.
I Felt møter vi en eventyrlysten og famlende mas-

terstudent i feltarbeid på den fransk-karibiske øya
Martinique. Hun skal, gjennom sosialantropologisk metode, undersøke øystatens relasjon til kolonimakten – men er det mulig for Fam å forske
på forholdet mellom koloniherre og øyboere når
hennes egen fremferd er preget av inngrodde privilegier og store blindsoner?
Innledningsvis befinner jeg-fortelleren seg i Oslo,

etter feltarbeidet. Deretter tas leseren med inn i
et tilbakeblikk på Martinique-oppholdet, hvor vi
fra Fams norske og hvite perspektiv møter informantene hennes: et par pensjonister, i tillegg til
Mirla, som selger sex, og Theo, som Fam utvikler
et mildt sagt innviklet forhold til.
Fortellingen om disse to rammes inn av Fams stadig

mer tvilsomme arbeidsmetoder og antydningene
om en miljøkatastrofe i emning på Martinique.
Via disse motivene tematiserer boken mennes-

Sinte, men søt musikk.

Felt
Forfatter: Vilde

Fastvold
Forlag: Gyldendal

Aiba – Turbulens
«For mange skyer her, det blir litt turbulent.» Mister nesten
flyskammen av dette.

Kulturkalender uke 11
kets evne til å utnytte sine privilegier på individog mellomstatlig nivå. Grensene som finnes og
tidvis overskrides, både i forskningsarbeidet og
mellom enkeltindividene, gis sanselighet av detaljerte beskrivelser av personer og omgivelser:
«Huden vår var gjennomtrukket av alkohol. Som
tørre sukkerkjeks lagt i cognac var vi bløte, utflytende og dunstende.»
Med få unntak unngås overdreven bruk av adjekti-

ver. Fastvold evner å bruke miljøskildringene til å
understreke ubehaget tematikken utløser. Tekstpassasjene om værforhold, hudforandringer og
sterke menstruasjonsblødninger (skyldes det gift
i maten?), gir leseren mulighet til å komme tett
på hovedkarakteren, så nært at en står i fare for
å la seg rive med av hennes helliggjøring av egne
vaklende motiver.
Skjønnlitteraturen åpner for å utforske grensesitua-

sjoner og la leseren se gjennom blikket til en aktør
i aksjon. Det kan vanskelig gjøres like brutalt og
nyansert i andre sjangre, noe Fastvold demonstrerer med presisjon og tyngde i sin debut – ingen liten bragd!

Scenetekstspesial på
Litteratur på Blå

17/3

Hvor glade er vi i Litteratur på Blå?
Så glade! På tirsdag skal Fredrik
Høyer, Fredrik Brattberg og Tale
Næss snakke om scenetekst – og
serverer en «uformell stemningsrapport», ifølge arrangøren. Hvordan
står det til med den norske dramatikken? Ja, hvis du ikke allerede har nok
drama i livet ditt? Nei, ikke sant.

Duft, litteratur og
musikk

15/3

Det skal snakkes om Mathias
Faldbakkens Vi er fem, romanen som
nylig fikk P2-lytternes romanpris,
og opplegget er som følgende:
«inngående diskusjon» som til slutt
«opphøyes [...] i en passende duft».
De som vet, vet. Spør ikke meg.
Hvor: Nieu Scene
Når: 16.00

28/1

Hvor: På Blå :-)
Dørene åpner: 19.00

Finn ut om korona har
nådd Tinder

Koronakaraoke, alt.:
karantenekaraoke

Jeg hadde tenkt til å anbefale «Filosofi
på museet» på Astrup Fearnley, men
ettersom hele Oslos kulturliv er satt på
pause på ubestemt tid, anbefaler jeg
deg heller å gjøre en liten sosiologisk
undersøkelse. Lider datingappene
av virusinfeksjon? Det sies at folk var
mer promiskuøse under Svartedøden
(uten sammenligning for øvrig).

Alle forhåndsregler tas. Femfest 2020
er avlyst :(:. Planene har gått i vasken,
enten det er pga en koronastengt
by eller fordi du er karantenefast i
eget kollektiv. Håndplukk en liten
(!en meters avstand!) gladgjeng
karaokevenner hjem. Mulige låtvalg:
Stayin’ Alive .. Jailhouse Rock?

Anna Serafima Svendsen Kvam
anmeldelser@universitas.no

Bok:

Ukas anbefaling

Odin Drønen, fotograf i Universitas

Tannløs optimisme

Varig taktilt vern
Hvem: Deg Hva: Tastaturer Hvorfor: Plikt

Når man skriver en bok om klima- og miljøkrisen, er det fort gjort å ta seg
vann over hodet. Dag O. Hessen har likevel skrevet en god bok.
Verden på vippepunktet er en svært ambisiøs bok
som lykkes i mye av det den prøver på. Boken
maler et bilde av hvor store effekter menneskelig
aktivitet har hatt på klima og miljø de siste tiårene. Sistnevnte, i betydningen artsmangfold og
økosystembevaring, får lite oppmerksomhet sammenlignet med utslipp av klimagasser og økt temperatur. Dette til tross for at det er betydelig mer
grunn til optimisme omkring global oppvarming
enn tap av natur, hevder Hessen, som i kraft av sin
stilling som professor i biologi ved Universitetet i
Oslo bør vite hva han snakker om.
Hva som er løsningene på problemene, er derimot
uklart. Her skal Hessen ha honnør for at han
anerkjenner at klima- og miljøhensyn ofte står
opp mot hverandre. Mest kjent er vindmølledebatten, som viser at det er svært utfordrende
med politiske løsninger som favner bredt. Selv
om en karbonskatt ville hjulpet mye og burde
vært innført for lenge siden, avfeier Hessen enkelte andre potensielle løsninger ganske lettvint
i løpet av boken. Eksempelvis er kjernekraft noe
Hessen bruker få setninger på å konkludere med
at vil ha svært begrenset effekt. Han slår fast at
den generelle teknologiutviklingen ikke går raskt
nok til å hindre problemene i å følge oss i hundrevis, for ikke å si tusenvis av år, selv om han

Verden på
vippepunktet
Forfatter: Dag O. Hessen
Forlag: Res Publica

samtidig mener han er en forsiktig optimist.
Ofte uteblir gode begrunnelser i denne delen av
boken.
Verden på vippepunktet preges av at den prøver å gi

svar på et enormt antall spørsmål, og er dermed
dømt til å behandle en del av dem overfladisk.
Folk som ikke allerede er solgt overbevisningen
om at vi virkelig er ille ute, vil ha lite utbytte av en
bok som beskriver tingenes tilstand som svært alvorlig, riktignok på overbevisende vis, men uten å
tilby et alternativ. Noe av budskapet drukner i en
for ambisiøs trang til å drøfte nær sagt hver eneste
del av et enormt komplekst felt. Er du imidlertid
en ivrig klima- og miljøaktivist, vil boken garantert gi deg mange nye argumenter du kan bruke.
Mikkel Ihle Tande
anmeldelser@universitas.no

Tidlig dette tiåret kunne du runde riktig
hjørne på Blindern og finne en kasse
med IBM model M-tastaturer i el-avfallet. Den hellige gral av mekaniske
tastaturer, bygget for å vare lenger enn
eieren, uhøytidelig dumpet til fordel for
sin billigere og langt dårligere fetter,
membrantastaturet. Noen av oss var
framtenkte nok til å raske til oss en skatt
eller to. Men de fleste var ikke så heldige. Nå skjer det igjen. En ny epoke av
taktil degenerasjon er på trappene, og

i fronten står saksebrytertastaturene.
Flate, upersonlige og nærmest ubrukelige for en som har opplevd gullalderen.
Men det finnes håp! Selv om den beste
løsningen vil være revolusjon, er den
nest beste preservasjon. Akkurat nå ligger hundrevis av svarte, nydelige, klumpete Dell model SK-8115 membrantastaturer slengt på diverse lager. Ikke en
fullverdig innbytter for de mekaniske,
men uendelig mye bedre enn det som
kommer. Finner du noen, ta ti.

Ukas advarsel

Torjus Augestad Ambjør, journalist i Universitas

Kjære mann
Hva: Ufortjent selvgodhet Hvem: Alle menn Hvorfor: Få huet ut av ræva

Gratulerer, du klarte det! Du sto gjennom nok en kvinnedag uten altfor synlige tegn til ubehag. Du ropte «hipp
hurra for likestilling», du lagde vafler til
fruen, du satte opp en jævlig god forestilling. Nå kan du lene deg tilbake og legge
beina på bordet, vel vitende om at i 364
dager framover er det du som har ordet.

Ellers går det faktisk an å legge stoltheten på hylla og også i dag hjelpe til med
maten. La henne steke kjøttet, så kan
du lage salaten. Skjær bort fett, spis deg
god og mett, men ikke våg å si deg forsynt. Kampen for likestilling er ikke over,
den har bare så vidt begynt.

Ad notam

Universitas oppsummerer uka

Vi spør

av Pungmeis Hakkespett

Tenåringer har invadert SiO-verktøy
SiO har innført konseptet «Studenter spør». Systemet gir muligheten til
å stille en av SiO Helses
fagpersoner spørsmål om
alt fra seksualitet, psykisk
og fysisk helse og studentlivet. Det SiO imidlertid
ikke tok høyde for, er at
alle norske tolvåringer
ikke lenger har Mona og
Mikkel, og de har nå sett
sitt snitt til å pøse ut alle
dumme spørsmål kun en
tolvåring besitter.
– Planen var at studenter
skulle benytte seg av verktøyet, men dessverre ser vi
at det i størst grad tas i bruk
av tenåringer, sier en frustrert Trond Morten NejadTrondsen, som er direktør
for SiO Helse.
Typiske spørsmål som
man kan finne på SiOs
verktøy, er for eksempel:
«Jeg har et problem!! Ven-

ninnen min Kaja sier jeg
har blitt gravid siden jeg
badet med Peder fra klassen
da vi var på badeland!!» Eller: «Kompisen min sier at
jeg kan få mensen hvis jeg
henger mye med jentene i
klassen, æsj! Er dette sant?
Hilsen Nils (11)»
Nå jobber SiO Helse på
spreng for å markedsføre
verktøyet mot studentene.
Nejda-Trondsen fra SiO
Helse tror likevel trenden
som nå har satt seg, sier
noe om behovet for å få
den legendariske «Mona og
Mikkel»-spalten tilbake.
– Barn har mange spørsmål som fortjener gode og
faglige svar. Det er imidlertid feil å benytte vårt
verktøy, det er myntet på
studenter, avslutter NejadTrondsen.

Ukas studentvin
Proust på polet: Alle som har
vært innom Det humanistiske fakultet, har diskutert hvordan duften og smaken av madeleinekaken
hos Proust umiddelbart gir en av
karakterene en følelse av å være
transportert tilbake i tid: fylt
av følelser, bilder og erindringer. For Universitas’ vinØyvind Halsøy,
panel fremkaller ikke dufvinanmelder i Universitas
ten av denne Rieslingen et
bilde av en svunnen barndomstid med teselskap, men
snarere ungdomsfylla. Dette lukter som det de kule
jentene på videregående drakk, assosieres det. Ukens
vin er en ganske god Riesling med godt balansert syre
og sødme. Vinen passer godt til reker, sommer og studentbudsjett.
Vinvurderingen skjer i samråd med redaksjonen i Universitas.

3 Winner Riesling Trocken 2019
Pris: 129,90 kroner
Land: Tyskland
Alkohol: 12 prosent

Travle tider for Tove
Utdanningsavisen Khrono har fått ny nettside med en helt egen BREAKING
NEWS-stripe, for ja: Det å jobbe i Khrono er både travelt og fylt av action – og
akkurat det understreket redaktør Tove Lie i en telefonsamtale med journalistikkstudent Stine.
– Tove Lie?
– Hei Tove. Jeg heter Stine og studerer journalistikk ved Oslomet. Har du
fem minutter?
– Tja ... ja. Jeg sitter jo midt i deadline, det er jo rundt denne tiden (kl
16.50) som er deadline-tid. Men hvis
det bare tar fem minutter, skal det gå
fint.
– Supert. Jeg ser at dere har fått
dere ny nettside, det er spennende.
– Ja, vi fikk nytt design i går, ja.
Men hva gjelder dette egentlig – skriver du sak om den nye nettsiden vår,
eller?
– Nei, du skjønner at jeg kunne
godt tenke meg å jobbe hos dere. Lyser
dere ut sommervikariater?
– Nei, det skjer såpass lite på sommeren i utdanningssektoren, så da
klarer vi oss med lavere bemanning.
– Daft ... Jeg mener jo at Khrono
kan kalles utdanningsjournalistikkens

VG. Helt oppriktig.
– Ja, vi er jo det. Det er bare vi som
skriver om dette sånn til daglig.
– Hm, tjaa? Forresten, jeg har sett
at de nye nettsidene deres har en «breaking news»-stripe.
– Ja, eller kortnytt som vi kaller
det. Vi er jo egentlig ikke helt enig
om hva den skal brukes til, men den
er veldig fin da. Men kan ikke du
komme innom kontoret mitt for en
kaffe eller noe sånt? Hvis du går på
Oslomet er det jo rett ved oss?
– Joda, men jeg har en rekke gullsaker som jeg ønsker å pitche til denne
breaking news-stripen!
– Ja, jeg skjønner, men det beste
for meg er om du kan komme innom
i stedet. Nå sitter jeg midt i en sak, så
det er ganske travelt. Sånn mellom
13–14 i morgen?
– Men …
– Da sees vi rundt den tiden i

GABRIEL QUIZLESIAS
2. Hva heter Lokes tre barn med Angerboda?
3. Hva er navnet på urjotnen?
4. Hva heter de to rivaliserende familiene
fra den italienske renessansen, den
ene fra Toscana og den andre opprinnelig fra Aragon?
5. Spillserien Assassin’s Creed har utviklet
to spill som omhandler denne feiden.
Nevn én av dem.
6. Hvem spiller hovedrollen i filmatiseringen av Assassin’s Creed?
7. Skuespilleren Max von Sydow døde nylig
i en alder av 90. I hvilken film av Ingmar
Bergman spiller han sjakk mot døden?
8. James Bond-filmen «No Time To Die»

har også utsatt premieredatoen fra
mai, men til hvilken måned?
9. «Breaking Bad»-spin off «Better Call
Saul» er tilbake etter en lengre pause.
Hvilken sesong har den kommet til?
10. Hva er fødenavnet til Slash, gitaristen i
Guns n’ Roses?
11. Hva heter piloten som nødlandet et
rutefly på Hudson River i 2009 hvis
bragd ble filmatisert i 2016?
12. Hvilket år inntraff disse hendelsene?
Parlamentarisme innføres i Norge, partiene Høyre og Venstre blir stiftet, Ibsens Vildanden utgis, Grover Cleveland
vinner det amerikanske presidentvalget, den britiske sosialistorganisasjonen Fabian Society stiftes, Tyskland tar
kontroll over Togoland og Kamerun og
øyelegen Karl Koller introduserer bruken av kokain som anestesi.

SVAR/DOM
0-4. Exphil på Bali: Du kombinerer
chill studie med sol og klamydia,
og tar livet med ro. Det vises.

13. Hva betyr begrepet analgesi?
14. Hva betyr det italienske ordet «parlare»?

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

15. Hvor ligger Dronning Mauds land?
16. Hva heter det høyeste fjellet i Antarktis?

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

17. Hvem leder verdenscupen i langrenn
for menn per 8. mars?
18. Og hvem er nærmeste norske utfordrer?
19. Manchester United maktet for andre
gang på én sesong å slå byrivalen Manchester City. Hvem sto for det siste
målet?
20. Hvilket sykkelritt pågår nå i Frankrike
(8.–15. mars)?

av Gabriel Corbin-Arntzen,
journalist i Universitas

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

1. Bryan Adams 2. Fenrisulven, Hel og Midgardsormen 3. Yme 4. Medici og Borgia 5. Assassin’s
Creed II eller Assassin’s Creed: Brotherhood 6. Michael Fassbender 7. Det syvende selget (Det sjunde
inseglet) 8. November 9. Femte sesong 10. Saul Hudson 11. Chesley «Sully» Sullenberger 12. 1884 13.
Smertefrihet 14. Å snakke 15. Antarktis 16. Mount Vinson 17. Alexander Bolshunov 18. Johannes
Høsflot Klæbo på andreplass 19. Scott McTominay 20. Paris-Nice

1. Hvilken 60 år gammel kanadisk rocker
måtte nylig avlyse en konsert i Oslo
Spektrum på grunn av smittefare?

morgen?
bip, bip …*
– Tove …?
Jaja, det ble en kort affære, samtalen mellom redaktøren i pressemeldingsentralen Khrono og meg. Å jobbe
i Khrono er ikke bare bare, får man si.
Uansett, jeg har en deadline i Universitas i morgen, så den kaffen blir det
ikke noe av. Men hvis Khrono fortsatt
er interessert i pitchene mine, here you
go:
BREAKING: «Matnat-fakultetet
i Bergen har ikke oppfylt nynorskkvoten sin.»
AKKURAT NÅ: «Kantinen på
Eilert Sundts hus utlyser stilling som
kantinemedarbeider.»
Eller: «Følg styremøte til Molde
Høgskole DIREKTE!» Det blir en
garantert klikkvinner.

Rebus

av Frimann
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HINT: Hygiene. Send løsning universitasdesk@gmail.com
FORRIGE LØSNING: «Kirsebærblomstring» Det klarte Eksamensteamet på ILOS, Uglebos Tapre Travere, Victoria Chruickshank Langø og Pernille Wedén Wærstad
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