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– Det hvite hus
brenner, men vi har
jammen utfordringer i vårt
eget hus
også
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STUDENTENE VIL VRAKE

REGJERINGEN
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Bare én av fem vil stemme
på regjeringspartiene, ifølge
studentenes partibarometer.
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Mat eller internett?

Rekk opp hånda om du
syns det amerikanske valget
er viktigere enn det norske
Det hvite hus brenner, men vi har jammen utfordringer i
vårt eget hus også.
Kommentar

H

vis vi sier eksamenstid, hva sier du da? Angst?
Søvnløse netter? Koffeinoverdose? Nakkesmerter? Dette er fenomen som for mange i stor grad
preger semesterets siste uker, enten det er snakk om våren 2016 eller høsten 2019.
Mandag 26. oktober kom Oslo-byrådet imidlertid
med en beskjed som kan gjøre at eksamenstiden høsten
2020 blir rekordkjip: Såfremt det er praktisk mulig, skal
alle holde seg på hjemmekontoret i ukene fremover, som
følge av økt smitte i hovedstaden.
For noen kan dette vise seg å bli et større problem
enn for andre. I denne ukens utgave av Universitas kan
du lese om Henriette Nielsen som er én av mange SiObeboere som har opplevd internettrøbbel denne høsten.
Frem til nå har mange av hennes medbeboere kunnet
dra på lesesalen i stedet, men for Nielsen er ikke det et
alternativ. Hun er nemlig i risikogruppen for alvorlig
sykdomsforløp ved koronasmitte. Internettproblemene
har derfor rammet Nielsen hardt – både faglig og sosialt.
Når Raymond Johansens innstramming og eksamenstidens inntog nå sammenfaller, ser det ut til at Nielsen vil
få selskap i den umulige situasjonen. Resten av beboerne
i Vestgrensa studentby må returnere til hyblene sine,
børste støvet av ergonomistolene og gjenoppta morgenturene fem runder rundt bygget. Og internettet, det vil
belastes ytterligere.
Det kan heldigvis gjøres unntak for regelen dersom
hjemmekontor er praktisk umulig å gjennomføre. Det
må det sies å være om man ikke har internettilgang
hjemme under eksamenstiden. Da er det for byrådet nok
en trøst at de fleste av Oslos høyere utdanningssteder
har gode rutiner for smittevern. Eller? På side 11 i denne
ukens utgave av Universitas kan du lese at SiO har valgt å
holde 19 av sine 42 spisesteder og kaffebarer stengt dette
semesteret, og de som holder åpent, har svært begrenset åpningstid. Sånt blir det smittevernutfordringer av.
Alternativt matpakker så høye som byrådslederen selv.

Sunniva Bjerkaas,
journalist i Universitas

løpet av mine mange år på Blindern har jeg
møtt ett og annet hornbrillemenneske som synes å være svært bekymret for tilstanden til det
amerikanske demokratiet. Bekymringen har naturligvis tiltatt i styrke de siste fire årene, i takt med
Donald Trumps inntreden i Det hvite hus.
Hornbrillene elsker debatt
om hvorvidt identitetspolitiske strømninger truer den
akademiske friheten i USA
eller er et nødvendig onde
for å røske opp i undertrykkende strukturer som gjennomsyrer det amerikanske
samfunnet.
De er heller ikke fremmed
for å bruke en kveld eller
tre på å diskutere hva høysterettsdommer Ruth Bader
Ginsburgs død egentlig vil
bety for USA, og har gjerne inngående kunnskap
om den såkalte «suicide-by-cop»-statistikken i landet.
Samtidig vet hornbrillene knapt hvem som styrer landet de selv er født og bor i. Det er jo unektelig litt underlig.

I

gjengse politiske engasjementet strekker seg lengre
enn til 3. november 2020.
Misforstå meg rett: Det er selvsagt forstemmende at presidentvalget på tirsdag står mellom
74-årige Donald Trump og snart 78 år gamle Joe
Biden. USA er et demokrati i forvitring. Trump har
selv blitt et forbilde for politiske ledere i Brasil, Polen, Filippinene og Ungarn, og hans presidentskap
har i så måte hatt effekt på nasjonal politikk over
hele verden.
Det er derfor all grunn til å bry seg om utfallet
av valget over dammen. Vi får krysse fingrene for at
den dølle kandidaten stikker av med seieren.

Jeg tar meg i å
bekymre meg for
om norske velgere
egentlig føler at
noe står på spill i
vårt eget samfunn

Jeg kan skjønne at det føles både viktigere og mer

sexy å engasjere seg i Black Lives Matter-bevegelsen med utspring i USA enn fergeopprøret med
adresse Møre og Romsdal. Et knapt år før det
norske stortingsvalget trenger vi imidlertid at det

Med dét sagt er det likevel
betimelig å minne om at
amerikanismens hegemoni
fører til blindsoner i vårt
eget demokrati. Jeg tar
meg i å bekymre meg for
om norske velgere egentlig
føler at noe står på spill i
vårt eget samfunn. Selv om
den emosjonelle intensiteten i mediedekningen
av norsk politikk ikke kan måle seg med tonen i
dekningen av USA, vil jeg hevde at det er mer enn
nok å ta tak i på hjemmebane. Livsnært er det òg.
La meg komme med noen eksempler:
Boligpolitikk. I Norge i dag er det mulig å jobbe
fulltid og likevel ikke tjene nok til å leie en leilighet
i en av byene. Det er kronisk mangel på studentboliger, og unge betaler tusenvis av kroner for knøttsmå boliger med feil, mangler og mugg, #mindrittleilighet. Hvis du er ung i arbeidslivet med vanlig
inntekt – og uten foreldre til å hjelpe deg – er det
omtrent umulig å komme inn på boligmarkedet.

Arkivaren

Historiske skråblikk av
Endre «Ugleblikk» Aas

Radikal morgenstrekk

Hell i uhell

«700 studenter bøyde og tøyde knirkende legemsdeler
en tirsdag i februar klokken 08.30», skrev Universitas
i 1968. Se for deg synet: En legion av morgentrette
HF-ere har nettopp pleid lungene med den helsefremmende morgensiggen og bladd seg fram til side 743
i Kapitalen. Mens studentene sto på barrikadene i
Paris, slo Blinderns frontlinje et slag for folkehelsen.
«Studentene var tilsynelatende meget begeistret og
lot til å sette pris på forstyrrelsen.» Konklusjonen
får være at vi ennå har mye å lære av 68-erne.

I

fjor var det Universitas som var offer for Velferdstingets tildelingsvrede, og vi ble nødt til å legge
inn pauseuker i årets avisproduksjon. To av disse
ukene ligger foran oss nå. Utsøkt timing, Raymond!
I mellomtiden skal vi forskanse oss i leiligheter, rulle
oss i antibac, nilese til eksamener og dele mange
flasker vin over videochat. Snakkes 19. november!

Universitas nr. 2 1968

AlkoHOlforbud

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

Daglig leder:
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Geir Dorp
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universitas@universitas.no
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Det er ingen hemmelighet at AHO-studentene tilbringer
mye tid på høyskolens verksted, litt for mye skal vi tro
denne saken fra Universitas i 2010: «I frykt for studentulykker på verkstedene strammer AHO nå inn på alkoholserveringen», lyder ingressen. Årsaken var visstnok faren
som kunne oppstå når studenter tok seg et glass vin på
utstilling, for så å vende tilbake til verkstedene for å bruke
maskinene. «Vi ønsker å kjøre samme promillegrense
som i trafikken, og å sette fokus på at det skal være trygt
å jobbe her», sier Halvor Guttu fra AHO. Med dagens
vekterstreik i bakhodet spørs det vel om disse reglene
fortsatt overholdes.
Universitas nr. 31 2010
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ILLUSTRASJON: ØIVIND HOVLAND

Noen vil si at det ligner amerikanske tilstander.
Ulikhet. Tilstanden i boligmarkedet er bare ett av mange
symptomer på de økende økonomiske forskjellene mellom
folk i Norge. Følgende er også talende: Samtidig som vi står
midt i den verste økonomiske krisen siden andre verdenskrig, kom nettopp nyheten om at vi setter ny norgesrekord
i antall milliardærer. For et land som identifiserer seg med
små forskjeller og store muligheter, er det fortvilende. I dag
finnes det folk på bygda som kneler under økte fergepriser,
og det finnes folk i byen som ikke har råd til bomring. Unge
sliter med stadig større gjeld.
Klimapolitikk. Kloden er i begredelig forfatning, og tiden løper fra oss.

Akkurat nå ser det ut til at flertallet i det politiske Norge
lukker øynene for en omstilling vi alle vet må komme. Konsekvensene av en halvhjertet klimainnsats er det vår generasjon som vil måtte håndtere.
Norsk politikk kan lett fremstå som kampen om å sette seg
inn i nyansene, sammenlignet med det amerikanske ordskiftet. Kanskje virker valget mellom Jonas og Erna mindre
avgjørende. Men landskapet er mer mangfoldig enn det
kan late til. Det er nemlig ikke sånn at de norske partiene
automatisk er enige om målet (les: en sterk velferdsstat og
et levelig klima) og kun smått uenige om middelet.
Det finnes nemlig de partiene som står for status quo i

Øyeblikket

boligpolitikken – og det finnes de som vil arbeide for at det
skal kunne gå an å bo og jobbe i samme by. Det finnes de
som betegner frustrerte klimaaktivister som «bortskjemte
pøbler» – og det finnes de som er villig til å ta aktive grep
for å få ned klimagassutslippene.
Avpolitiseringen av norsk politikk tjener ingen, ei heller
at studenters politiske overskudd utelukkende blir kanalisert til sirkuset over dammen.
Det er knapt et år til det norske stortingsvalget, og håpet
er at også hornbrillene lar seg begeistre, provosere og aktivisere av døll, norsk politikk.
debatt@universitas.no

av Hanne Solfjeld
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Skumring: Om du trodde 2020 var ille: Bare se hva som venter bak tretoppene.

Universitas støttes av Velferdstinget,
som står uten redaksjonelt ansvar.
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Krisemåling fo
Om studentene fikk bestemme, ville venstresiden gitt de
borgerlige juling. Til sammen har regjeringspartiene bare
støtte fra én av fem studenter.
Studentenes partibarometer
tekst Jor Hjulstad Tvedt

Regjeringspartiene slår ny rekord
i upopularitet blant studentene. På
vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO) har Sentio
spurt norske studenter om hva de ville stemt dersom det var stortingsvalg
i morgen. Den samlede oppslutningen rundt regjeringspartiene har ikke
vært lavere siden målingene startet i
2014.
Til sammen får Høyre, Venstre og
Kristelig Folkeparti 21,2 prosent av
studentenes stemmer. Det er mindre
enn hva Høyre fikk alene i samme undersøkelse i 2018.
Katastrofalt for høyresiden
I målingen får Høyre en oppslutning
på 13,5 prosent av studentmassen. Resultatet står i klar kontrast til støtten
partiet har i resten av befolkningen,
som ifølge Poll of polls’ gjennomsnittsberegning ligger på 24,4 prosent
for oktober.
Heller ikke den tidligere studentbastionen Venstre kan komme regjeringen til unnsetning. Partiet får en
oppslutning på 4,4 prosent, en tilbakegang på 1,7 prosentpoeng siden sist
måling i april.
I forbindelse med at Fremskrittspartiet trakk seg fra regjeringssamarbeidet i januar, ble ministerpostene i
Kunnskapsdepartementet omrokert.
Venstre mistet statsråden for forskning og høyere utdanning, da Henrik Asheim fra Høyre ble utnevnt til
denne posten. Samtidig ble Venstres
Guri Melby utnevnt som ny kunnskaps- og integreringsminister og fikk
det overordnete ansvaret med å lede
departementet.

Asheim ikke fornøyd
Universitas har spurt statsråd Asheim om hva han tror er årsaken til
den synkende oppslutningen. I en epost til Universitas svarer han at det
er vanskelig å finne forklaringer på
hvorfor målinger går opp eller ned.
Han viser til at Høyre har gjort det
svært bra på de siste meningsmålingene, også blant yngre velgere.
– Men denne målingen er på ingen som helst måte et tall jeg er fornøyd med, og Høyre skal jobbe hardt
fremover for å skape flere jobber,
kutte klimagassutslipp og inkludere
flere i arbeidslivet, skriver Asheim.
I vår ble deler av den ekstraordinære koronastøtten til studentene
gitt som lån, hvilket fikk blant annet
NSO til å reagere kraftig. På spørsmål om dette kan ha hatt utslag for
regjeringens popularitet, svarer Asheim at han tror det viktigste for
permitterte studenter var å få betalt
regningene sine.
– At færre enn antatt søkte om
tilleggslånet, kan tyde på at ting har
gått bedre enn vi fryktet, og det skal
vi være glade for, skriver studentenes
statsråd.
– Fører regjeringen en god nok
studentpolitikk?
– Med historisk mange studentboliger, justert studiestøtte utover
pris- og lønnsvekst og elleve måneders studiestøtte har studentene fått
bedre økonomi nå enn under Ap, SV

og Sp. I tillegg har vi lovfestet kravet
om at alle studenter skal ha tilgang på
studentombud. Så ja, jeg mener studentene har mange seire å feire de siste
årene.
Arbeiderpartiet overrasker
Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr
Støre er den som har størst grunn til
å være fornøyd med målingen. Partiet
hans går kraftig frem blant studentene.
Mens Ap har falt på de nasjonale
meningsmålingene det siste halvåret,
er utviklingen stikk motsatt blant studentene. I den samlede befolkningen
sank Aps oppslutning fra 24,9 prosent
i snitt i april, til 21,1 i oktober. Hos
studentene stiger derimot Aps popularitet fra 20,1 til 25,5 prosent i samme
periode, altså en fremgang på 5,4 prosentpoeng. Dette er den største bevegelsen på målingen og den eneste som
er utenfor feilmarginen.
Støre er godt fornøyd med utviklingen den ferske målingen viser, og tror

resultatet må ses i sammenheng med
hvordan koronapandemien har påvirket studentene.
– I en tid med mye usikkerhet tror
jeg verdier som sterke fellesskap, små
forskjeller og en velferdsstat som er
der når du trenger den, er kjennetegn
ved Arbeiderpartiets politikk som studenter verdsetter, sier Støre.
Han tror også at Aps studentpolitikk appellerer, og trekker frem hvordan partiet vil jobbe for en bedre
studenthverdag ved et eventuelt regjeringsskifte.
– Studentene får med seg at vi prio-
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or regjeringen
riterer dem høyt i våre budsjetter. Vi
vil bygge 3000 flere studentboliger, ha
mer praksis i utdanningen og gjøre det
lettere å få barn under studiene.
SV overrepresentert
Sosialistisk Venstrepartis popularitet
blant studentene skiller seg klart fra
befolkningen generelt. Mens partiet
har støtte av 6,9 prosent av befolkningen som helhet, svarer hele 15,5 prosent av respondentene at de ville stemt
SV dersom det var valg i dag. Støtten
har holdt seg stabil siden i våres.
SVs leder Audun Lysbakken tror
partiets popularitet blant studenter
skyldes at partiet leverer på områder
som opptar studentene.
– Mange studenter er opprørte av
de økende forskjellene i samfunnet.
Vi vil rydde opp i et boligmarked som
har gått amok, hvor studenter i dag er

Resultat 2018

Resultat høst 2019

Resultat høst 2020

+ Høyre: 21,9 %

+ Ap: 20,4 %

+ Ap: 25,5 %

+ Ap: 20,6 %

+ SV: 16,5 %

+ SV: 15,5 %

+ SV: 17,3 %

+ Høyre: 14,6 %

+ Høyre: 13,5 %

+ Venstre: 10,7 %

+ MDG: 12,6 %

+ MDG: 12,1 %

+ MDG: 8,3 %

+ Rødt: 9,5 %

+ Frp: 7,9 %

+ Sp: 6,9 %

+ Sp: 7,8 %

+ Rødt: 7,8 %

+ Rødt: 5,7 %

+ Venstre 5,6 %

+ Sp: 7 %

+ Frp: 4,9 %

+ Frp: 5,3 %

+ Venstre: 4,4 %

+ KrF: 2,8 %

+ KrF: 3,2 %

+ KrF: 3,3 %

+ Andre partier: 1 %

+ Andre partier 4,6 %

+ Andre partier: 3 %

Kilde: Undersøkelse utført av Sentio

Kilde: Undersøkelse utført av Sentio

på vegne av NSO og Universitas

på vegne av NSO og Universitas

utlevert til de store bolighaiene. Vi
vil også jobbe for studentenes rettigheter i arbeidslivet og for en styrkning av studiestøtten.
Lysbakken trekker også frem SVs
klimapolitikk, som han tror appellerer til unge velgere.
– SV er et parti for både rettferdighet og miljø, det tror jeg er noe
som gjør oss populære blant studentene.
MDG og Rødt på stedet hvil
Også Miljøpartiet De Grønne og
Rødt gjør det bedre blant studentene
enn blant befolkningen for øvrig.
Rødts oppslutning på 7,8 prosent er
uforandret siden forrige måling og er

med det 3,2 prosentpoeng høyere enn
landsgjennomsnittet.
Det er i synet på MDG studentene
skiller seg mest fra resten av befolkningen. Med en oppslutning på 7,7
prosent er partiet mer enn dobbelt
så stor blant landets studenter enn
den er i folket sett under ett. Her får
nemlig partiet kun en oppslutning på
4,4 prosent. Partiet går noe tilbake,
fra 12,5 til 12,1 prosent, men denne
nedgangen er godt innenfor feilmarginen.
NSO: Bruk året godt
– Nå har partiene et år på å vise studentene at de kan levere god studentpolitikk, sier NSOs leder Andreas

+ Av 1038 respondenter svarte
769 på spørsmålet
Kilde: Undersøkelse utført av Sentio
på vegne av NSO og Universitas

Trohjell til Universitas.
Han leder organisasjonen som representerer 240.000 studenter, og ber
partiene huske at studentene representerer en stor velgergruppe. Trohjell
ønsker ikke å kommentere hvorvidt
målingen sier noe om regjeringens
studentpolitikk, men viser til at studentpolitiske saker har fått mye oppmerksomhet i det siste.
– Det tror jeg studentene merker
seg, og jeg håper alle partiene bruker
tiden frem mot valget på å vise at de
kan levere overfor studentene, sier han
til Universitas.
Sitter på gjerdet
Dersom studentene fikk bestemme,
ville KrF havnet under sperregrensen,
med en oppslutning på 3,3 prosent.
Frp går frem på målingen, fra 6,3 til 7,9
prosent, mens Senterpartiet får støtte
fra 7 prosent av studentmassen.
Til Sentio svarer 3,7 prosent av respondentene at de ikke ville stemt hvis
det var valg i dag. Samtidig er 16,3
prosent av studentene usikre på hva
de ville stemt. Idet ukens Universitas
går i trykken, har de 320 dager på å bestemme seg.
universitas@universitas.no
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Disse sakene er viktigst for studentene

Engasjert: Dina Sollie, Simen Wårås og Vetle Dalvik leser til eksamen på Union Blindern. De fremhever blant annet boligpolitikk, fokus på
psykisk helse og velferdspolitikk som viktige saker for dem i neste års stortingsvalg. Foto: Hanne Jones Solfjeld

Økt studiestøtte, flere studentboliger, en tydeligere klima- og miljøpolitikk og et sterkere fokus på
helsepolitikk. Dette hadde vært resultatet om studentene fikk rent flertall i neste års stortingsvalg.
Valg
tekst Bjørn Winquist
foto Hanne Jones Solfjeld

I en undersøkelse gjennomført
av Sentio på vegne av Norsk
studentorganisasjon (NSO) og
Universitas har norske studenter
rangert hvilke saker de er mest
opptatt av frem mot stortingsvalget i 2021.
Kanskje ikke så overraskende
svarer 57 prosent av studentene
at de anser skole, utdanning og
forskning som det viktigste saksfeltet. På andre- og tredjeplass
følger miljø- og klimapolitikk og
helsepolitikk.
– Det er 250.000 studenter i
Norge, og vi ønsker at flest mulig av disse skal stemme. Un-

dersøkelsen gir partiene en god
pekepinn på hva studenter som
gruppe bryr seg om, sier Andreas Trohjell, leder i NSO.
På spørsmål om hvilke saker
som er viktigst ved neste valg
innenfor høyere utdanning og
forskning, svarer flest studenter
at rabatt på kollektivtransport
er viktig for dem. Deretter følger
økt studiestøtte og økt støtte til
høyere utdanning.
Studentsaker
– Undersøkelser viser at studenter har dårligere psykisk helse.
Høye utgifter i forbindelse med
leiepriser og kollektivtransport
bidrar til stress for mange og går
utover studiene. Det går utover
Norge som helhet, og jeg tror
vi har godt av å ta bedre vare på

studentene våre.
Det sier Dina Sollie (21), lektorstudent ved Universitetet i
Oslo. Universitas møter henne
på Union Blindern sammen med
to medstudenter som leser til offentlig politikk og administrasjon. Vetle Dalvik (30) sier seg
enig og legger til:
– Enkelte har det tøft som
student fordi man har en veldig
presset økonomi. Spesielt i de
store byene med høye leiepriser.
I motsetning til de to andre
sier medstudent Simen Wårås
(27) at studentrelaterte saker
ikke opptar ham nevneverdig.
– Jeg tror de fleste er ganske
fornøyd med høyere utdanning
i Norge. For meg er arbeid det
viktigste, deretter at skattene
ikke skal økes, forteller han.
Valgforsker: – Ikke så rart
Johannes Bergh, valgforsker og
leder av Stortingsvalgsundersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning, synes ikke det er
overraskende at studentenes egne
interesser opptar studentene.
– Vi er alle opptatt av det som

står oss nærmest. Studentene er ves, sier han.
Trohjell legger også til at stuselvsagt opptatt av sin egen økonomi. Mange har trang økonomi dentenes ønske om økt støtte til
og jobber og studerer samtidig. høyere utdanning generelt viser
Det gjør det til en aktuell sak i at studentene opplever at enkelte
ting må forbedres og jobbes videres liv, sier Bergh.
Han påpeker at studentene i dere med.
– Det viser at studentene bryr
stor grad merker hva slags politikk som føres når det gjel- seg om kvaliteten på studiene
der studiestøtte og kollektiv- som institusjonene kan tilby.
transport.
– Politikk handler om det Forandring over tid
nære og det lokale, og det kom- Sist studentene ble spurt hvilke
mer kanskje til uttrykk her, sier saker som opptar dem mest, var
i 2013. Siden den gang er det
Bergh.
spesielt én kaNSO-leder
tegori som har
Trohjell er heløkt betrakteler ikke overlig: miljø- og
rasket
over
klimapolitikk.
resultatene fra
– Det har
undersøkelvært en trend i
sen.
norsk politikk
– Når rabatt
og politikk i
på kollektivtransport og
Europa for øvDina Sollie, lektorstudent ved UiO
rig at klima og
økt studiestøtte
ligger på topp, så tenker jeg at det miljø har blitt en viktigere sak,
illustrerer et behov. Begge deler spesielt for unge. Studenter er
går på studentøkonomien, og jeg jo også unge, så det passer med
tolker det som at den ikke er god trenden, forteller Bergh.
nok, og at studiestøtten må heHan sier dette kom til ut-

Jeg tror vi har
godt av å ta
bedre vare på
studentene
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e i stortingsvalget
Hvilken sak er viktigst for
deg ved stortingsvalget i
2021 innenfor høyere utdanning og forskning?

Hvilken sak er viktigst for deg
ved stortingsvalget i 2021?
+ Skole, utdanning og forskning: 57 %

+ Rabatt på kollekivtrafikk: 50 %
+ Miljø/klimapolitikk (inkl. Lofoten
og oljeutvinning): 43 %

+ Økt studiestøtte (høyere
lån og stipend): 49 %

+ Helsepolitikk: 42 %
+ Økt støtte til høyere utdanning: 49 %
+ Velferdspolitikk (arbeid/pensjon/
+ Flere studentboliger: 40 %

trygd/fattigdom): 39 %

+ Mer støtte til forskning: 27 %

+ Familie/barn/ungdom: 35 %

+ Ja/nei til skolepenger: 15 %

+ Skatt og avgifter: 28 %

+ Nei til oljeforskning: 11 %

+ Innvandring og asylpolitikk: 28 %

+ Reversere konverterings-

+ Eldre og eldreomsorg: 27 %

ordningen: 5 %
+ Økonomi/næring (inkl. distrikt
og landbruk): 23 %

+ Annet: 1 %
+ Vet ikke/vil ikke svare: 10 %

+ Kriminalitet og trygghet: 22 %
+ Samferdsel og infrastruktur: 18 %

Kilde: Undersøkelse utført av Sentio
på vegne av NSO og Universitas
25. september–21. oktober

+ Annet: 1 %

Trygt uteliv: Styreleder ved Det Norske Studentersamfund vil jobbe for å skape trygge rammer for studenter som
ønsker å ta turen til Chateau Neuf i tiden fremover. Foto: Sindre Deschington.

Munnbindkrav på
Chateau Neuf: – Skal
mye til før vi stenger
Nye smitteverntiltak i hovedstaden skaper trøbbel for utelivsbransjen. Chateau Neuf holder fortsatt åpent, men munnbindet må på
om du skal besøke Oslos studenthus.

+ Vet ikke/vil ikke svare: 7 %
+ Vet ikke/vil ikke svare: 10 %

trykk ved fjorårets lokalvalg og
Kilde: Undersøkelse utført av Sentio
i stortingsvalget 2017 ved at de
på vegne av NSO og Universitas
25. september–21. oktober
unge i større grad stemte på miljøpartiene og ønsker en strengere
klimapolitikk enn de eldre.
– Klima og miljø har skapt en
slags generasjonskløft mellom rart at man krysser av på helseunge og eldre. Forskjellen mel- politikk når man ser rundt seg at
lom unge og eldre velgere har det er en pågående pandemi og
blitt større de siste tiårene, sier helsekrise.
Bergh.
– Da er det nesten et objektivt
De tre studentene på Union er faktum at helsepolitikk er viktig, konkluderer
relativt samstemte om at sakene
Bergh.
de er opptatt av,
For
kollokviegruppen på
ikke har endret
Union er det ikke
seg i så veldig stor
først og fremst
grad siden forrige
helsepolitikk som
valg. Men de har
har blitt aktuafått mer kunnskap til å begrunlisert som følge
ne
meningene
av koronapandemien.
sine siden sist.
– Pandemien
– Jeg har kanskje blitt mer EUhar tydeliggjort
vennlig nå enn
hvordan de med
Johannes Bergh, valgforsker
før. Jeg har nok
ressurser har det
også blitt mer polettere nå enn de
sitiv til byråkrati,
med mindre resfor jeg har skjønt at det er en vik- surser. I USA og Italia, hvor de
tig del av den norske velferdssta- ikke har samme sikkerhetsnett
ten, sier Wårås.
som Norge, ser man store forskjeller, sier Dalvik.
Han legger til at det har styrKorona påvirker
På tredjeplass finner man helse- ket hans syn på at ulikheter i
politikk med 42 prosent. Da stu- samfunnet er negativt, en analyse
dentene ble stilt samme spørsmål som støttes av Sollie:
i 2013, svarte kun 23 prosent, om– Samfunnskriser synliggjør
trent halvparten så mange, helse- hvor priviligerte enkelte grupper
politikk.
er sammenlignet med andre, sier
– Det er en sak som alltid har hun.
en viss aktualitet i norsk politikk.
– Man så det for eksempel
Helse- og velferdspolitikk går al- i forbindelse med munnbind:
dri av moten. Men det har nok hvordan noen har råd til å kjøpe
blitt spesielt aktuelt i år på grunn det, mens andre sliter med å få
av pandemien, sier Bergh.
det til med et stramt budsjett.
universitas@universitas.no
Han påpeker at det ikke er

Politikk
handler om
det nære og
det lokale, og
det kommer
kanskje til
uttrykk her

Koronatiltak
tekst Endre Ugelstad Aas

– Jeg er bekymret over at de åpne møteplassene for studentene snevres inn, uavhengig
av om det er å møtes på bar eller å ta en kaffe
sammen på dagtid, sier leder i Velferdstinget
i Oslo og Akershus (VT) Idun Kløvstad til
Universitas.
Mandag ettermiddag la byrådsleder i Oslo
Raymond Johansen (Ap) frem nye smittevernstiltak for hovedstaden. For kafé- og
utelivsbransjen innebærer dette et påbud om
bruk av munnbind innendørs for alle ansatte
og gjester som ikke sitter ved et bord, samt
stans i innslipp til utesteder etter klokken 22.
Videre reduseres antall deltakere på innendørs arrangementer uten faste sitteplasser
ned fra 50 til 20 personer.
DNS: – Holder aktiviteten oppe
Styreleder ved Det norske studentersamfund
(DNS) Ragnhild Vassbotn sier til Universitas
at de alltid vil føye seg etter smitteverntiltakene. Men hun tror uansett at de nye tiltakene vil by på utfordringer for driften av studenthuset.
– Dette vil naturligvis kreve mer økonomiske ressurser, men det skal mye til før vi
stenger. Målet vårt er å holde åpent så lenge
vi kan, sier hun.
Vassbotn understreker at DNS ikke har
måttet avlyse noen av sine egne arrangementer, og at de jobber med å tilpasse alle husets
arrangementer i tråd med de nye tiltakene.
– Studentforeninger foretar egne valg om
sine arrangementer, men vi hjelper dem gjerne med å holde aktiviteten oppe i så stor grad
som mulig.
Vassbotn forteller videre at DNS jobber
med nye retningslinjer for foreningene som
benytter seg av huset, men påpeker at kravet
om faste sitteplasser kan gå utover foreningene som driver med impro og teater.
Munnbind på Neuf
Vassbotn fremhever likevel påbudet om
munnbind innendørs som det umiddelbart

mest utfordrende å ta stilling til. Fra og med
torsdag vil DNS innføre et munnbindpåbud
for alle ansatte og gjester som befinner seg
i Chateau Neufs lokaler, så fremt man ikke
befinner seg rundt et bord eller på et arrangement.
– Hvordan vil dere håndheve munnbindpåbudet?
– Vi ser på ulike måter for å håndheve dette
på uten å bruke for mye ressurser. Blant annet vurderer vi å selge engangsmunnbind til
innkjøpspris i baren, ettersom vi ikke ønsker å
avvise folk i døren, sier styrelederen.
Vassbotn forteller videre at hun har forståelse for at et munnbindpåbud både av praktiske og økonomiske hensyn kan føre til at færre
studenter velger å ta turen til Chateau Neuf,
men håper studentene fortsatt har behov for
sosial kontakt i trygge rammer utenfor studiene.
VT-leder: Viktig med felles løsninger
VT-leder Kløvstad tror derimot ikke at et
munnbindpåbud vil skremme studentene fra
å besøke Chateau Neuf.
– Studenter er en ekstremt tilpasningsdyktig gruppe som allerede har vært flinke
til å bruke munnbind på kollektivtransport
den siste måneden. Som nevnt tidligere er
imidlertid ekstrakostnaden en bekymring. I
tillegg kan det godt hende studenter nå vil
bevege seg mindre, etter at det ble oppfordret
til mindre mobilitet, sier hun.
Kløvstad fremhever at det blir viktig i
tiden som kommer, at studentene, utdanningsinstitusjonene og samskipnadene går
sammen om å finne løsninger på hvordan
studenter kan møtes innenfor smittevernreglene.
– Det er ingen lett oppgave, spesielt når
byrådet i tillegg oppfordrer om digital undervisning og begrenset mobilitet, men det
er ingen tvil om at vi sammen må se på hva
som kan gjøres fremover, avslutter hun.
universitas@universitas.no
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Ønsker mer fokus på rasisme i
UiOs arbeid mot diskriminering

Kritisk: Mohaméd Awil er leder for African Students Association UiO. Han etterspør at UiO i større grad benytter seg av faglige og menneskelige ressurser i universitetets arbeid mot rasisme.

African Students Association ønsker å inkludere
fagpersoner og folk som har opplevd rasisme, i
arbeidet med UiOs retningslinjer. – Ja takk begge
deler, svarer UiO-rektor Svein Stølen.
Rasisme
tekst Endre Ugelstad Aas
foto Isabel Svendsen Berge

African Students Association
(Asa) lanserte i starten av oktober
kampanjen #HvaNåUiO, som tar
utgangspunkt i saken om Adam
som Universitas avdekket i 2017,
gjennom en serie med artikler.
Der kom det frem at en ansatt
i eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo (UiO) hadde opplevd
å bli utsatt for rasistisk hets fra
kolleger og diskriminering på arbeidsplassen over en tiårsperiode.
UiO har uttalt overfor Universitas at de ikke har mulighet til å
kommentere personalsaker, men

kampanjen retter ifølge leder i Asa
Mohaméd Awil også søkelys mot
alle former for systematisk rasisme og diskriminering ved UiO.
I et leserbrev skrevet av Asastyret i Universitas 12. oktober
ble det i denne sammenheng lagt
frem en rekke krav om forandring fra foreningen, rettet opp
mot UiOs etiske retningslinjer.
Blant kravene som ble etterspurt,
var et tydeligere fokus på rasisme
i universitetets retningslinjer mot
trakassering.
Etterspør fagpersoner
I et tilsvar til Asas leserbrev publisert i Universitas to dager senere
med tittelen «Rasisme er uakseptabelt» skriver rektor ved UiO

Svein Stølen at universitetet har
revidert sine etiske retningslinjer
og målrettet jobber med å gjøre
dem kjent. «I retningslinjene står
det spesifisert at diskriminering
på bakgrunn av blant annet etnisitet ikke skal forekomme», skriver
Stølen videre.
Awil mener det er positivt at
UiO tar et tydelig offentlig standpunkt mot rasisme, men han stiller seg likevel spørrende til hvorvidt fagpersoner med kompetanse
på rasismefeltet inkluderes i utviklingen av retningslinjene.
– UiO har mange kjempeflinke
forskere som kan masse om rasisme. Dette er noe som går veldig
dypt og har en lang historie, spesielt i Norge med fornorskingspolitikk og slavehandel i Karibia, sier
Awil.
Han mener man trenger perspektiver fra eksperter og personer som selv har følt på rasisme,
når man utformer retningslinjer
knyttet til rasisme.

– Dette er ikke ment som en
kritikk mot byråkrater, men jeg
mener det er problematiske sider ved at en byråkrat sitter og
skriver en handlingsplan mot
rasisme uten å ta inn innspill fra
folk som enten har følt rasisme
selv på kroppen eller har et faglig
grunnlag for å si noe om feltet,
sier Awil og legger til at han oppfordrer universitetet til å se på
rasisme som enhver annen sak.
– Man trenger eksperter, og
man trenger innspill fra folk som
har følt rasisme på kroppen, som
kan noe om dette, fortsetter han.
Arbeider bak kulissene
Stølen sier til Universitas at UiO
har mye fagkompetanse tilgjengelig på området, og at universitetet aktivt arbeider med å ta
denne i bruk, blant annet gjennom opplæring av ledere.
– Vi har blant annet hatt et
mangfoldseminar for koordineringsgruppen for likestilling og

dekanmøtet, hvor ledergruppen
fikk innspill fra interne og eksterne eksperter med ulike nasjonaliteter og med kyndig kompetanse på feltet, sier han.
Stølen presiserer at det viktigste arbeidet som gjøres på UiO
på dette feltet, ikke alltid er det
som klarest skinner gjennom
utad.
– Et viktig aspekt her er verdien av selve prosessen: diskusjonene du har før man kommer
frem til en konklusjon i form
av retningslinjer og regelverk. I
denne sammenheng er det altså
viktig å trekke frem det overordnede bevisstgjøringsarbeidet
som ligger til grunn for slike
prosesser, fortsetter han.
– Et av innspillene fra Asa går
på å inkludere personer som har
opplevd ulike former for diskriminering på kroppen i mangfoldsarbeidet ved UiO. I hvilken grad
har dette blitt gjort?
– Svaret på dette er ja. Jeg tror

| NYHET |

torsdag 29. oktober 2020

Tilbudsguiden
AKTIVITETER

FORENINGER

post@samfunnsokonomene.no
www.samfunnsokonomene.no
tlf: 90 86 75 20
OPPLEV OSLOS HEFTIGSTE ESCAPE
ROOM !
Øvre Slottsgate 18, 0157 Oslo
Tlf.: +47 923 10 970
Bruk rabattkoden "Student30» og få
30% studentrabatt.
Tilbudet gjelder på dagtid søndagfredag for grupper på 4+ spillere ved
bestilling på: oslo.escapehunt.com

Studerer du samfunnsøkonomi?
Bli medlem av Samfunnsøkonomene –
fagforeningen eksklusivt for
samfunnsøkonomer.
Vi tilbyr blant annet kræsjkurs, juridisk
rådgivning, karriererådgivning samt
tilgang til Akademikernes bankavtale
med Danske Bank.
Kun 300 kr i året.

AVIS
Vil du jobbe i finans og teknologi ?
Bli studentmedlem nå !
Få gratis forsikring på mobil, nettbrett,
PC og deg selv.
Finansforbundet
Dronning Eufemias gate 16
0191 OSLO

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

www.finansforbundet.no

KORONATESTING

50 % studentrabatt på Dagsavisen

abo@morgenbladet.no
www.morgenbladet.no

Du kan teste deg for koronavirus
innen kort tid på vår teststasjon på
Ensjø.

Tlf: 23 33 91 80

50 % studentrabatt på Morgenbladet

Stor prosess: UiO-rektor Svein Stølen fremhever det daglige arbeidet universitetet gjør internt med opplæring og
bevistgjøring om mangfold og trakkasering som sentralt i UiOs arbeid mot rasisme. Arkivfoto: Odin Drønen.

dessverre at flere deltakere på for
eksempel mangfoldseminaret har
opplevd ting som ikke er helt som
de burde være. Vi vet jo at etnisk
diskriminering finnes i samfunnet.
Han legger til at vi må unngå å
havne i en situasjon hvor enhver
person ikke har mulighet til å
mene noe om rasisme og trakassering:
– Dette dreier seg om grunnleggende menneskelige forhold,
som vi må forholde oss til på lik
linje, sier han.
– Vi trenger både fagkunnskap
og de personlige erfaringene.
Derfor sier jeg som Ole Brumm:
Ja takk, begge deler, legger UiOrektoren til.
Vil ha eget rasisme-punkt
Under UiOs retningslinjer mot
trakassering på UiOs hjemmesider står det spesifisert at alle
ansatte og studenter ved UiO
«[s]kal møte hverandre med respekt og stoppe alle former for
mobbing, maktmisbruk, rasisme, trakassering, diskriminering
og seksuell trakassering». Awil
og Asa skulle imidlertid sett at

rasismebegrepet ble omtalt i
form av et eget avsnitt i denne
sammenhengen. Stølen mener på
sin side at det kan være uheldig
å komme i en situasjon der man
lager et eget opplegg for alle former for diskriminering.

Man trenger
eksperter, og
man trenger
innspill fra
folk som har
følt rasisme på
kroppen, som
kan noe om
dette
Mohamed Awil, leder i African Students
Association UiO

– Jeg tror heller det handler
om hvordan vi som institusjon
kan ta tydelige standpunkt utad

og dermed bidra til samfunnsutviklingen, og ikke minst det vi
gjør internt for å skape forandringer, sier han.
– Siden i vår med framveksten
av BLM-bevegelsen og økt søkelys
på systematisk rasisme i offentligheten. Hvordan forholder UiO seg
til slike strømninger i samtiden i
arbeidet med etiske retningslinjer
og regelverk mot trakassering og
diskriminering?
– For meg handler dette om
menneskerettigheter, og jeg tror
derfor vi må se på det i et lengre perspektiv. Vi ser en utvikling hvor samfunnet faktisk går
i riktig retning. Se bare på hvor
kontant norsk toppfotball har
håndtert tilfeller av etnisk diskriminering den senere tiden – det
var ingen selvfølge for bare tre år
siden, sier Stølen og legger til:
– Som universitet har vi også
et viktig samfunnsansvar, og det
er viktig at UiO er med på drive denne utviklingen fremover.
Som leder er det også mitt ansvar
å være en tydelig stemme utad på
vegne av alle studenter og ansatte
ved institusjonen, avslutter han.
universitas@universitas.no

Bestill her:
www.morgenbladet.no/student

Bestill time på forhånd og ta testen
ved drive-in /walk-in.
Testen koster 795 kr.
Les mer på kry.no

BEMANNINGSBYRÅ

Tilbudsguiden
-

For studenter i Oslo

TANNLEGER

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

Tilbudsguiden

*Studentrabatt gjelder ikke
implantater, tanntekniske utgifter, og
estetisk behandling

-

Gode tilbud
til studenter
i Oslo

For timebestilling:
www.tb51.no
22 46 42 89
post@tb51.no
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STUDENT I RISIKOGRUPPEN OPPLEVER INTERNETTRØBBEL I SIO-BOLIG

– Sosialt isolerende
SiO-beboere opplever fortsatt internettrøbbel etter bytte av nettleverandør i august. Henriette (30)
er i risikogruppen for alvorlig forløp ved koronasmitte. Hun kan verken studere eller være sosial
uten internett.
Internettrøbbel
tekst Maria Jostad
foto Jonas Been Henriksen

– Jeg er avhengig av internett til
alt. Fra å bestille mat til undervisning og for å ha kontakt med
venner, sier Henriette Nielsen
(30).
Nielsen har funksjonsnedsettelse og er derfor i høyrisikogruppen for koronaviruset.
Hun studerer bachelor i klarspråk ved Universitet i Oslo og
har bodd i en ettromsleilighet
tilrettelagt for rullestolbrukere
på Vestgrensa siden august.
Mandag 31. august byttet SiOboligene internettleverandør fra
Lynet til Telia på Vestgrensa. Det
var starten på flere måneder med
ustabilt internett for Nielsen.
– Dette har vært utfordrende for meg siden jeg sitter fast
hjemme akkurat nå, sier hun.
Direktør i SiO Bolig Gunn
Kirsti Løkka opplyser overfor
Universitas at de er klar over at
noen beboere har opplevd internettrøbbel.
– SiO har byttet leverandør i
forbindelse med dette arbeidet
har noen dessverre opplevd problemer med sin internettilkobling, skriver Løkka i en e-post.
– Kjempekaos
Universitas har fått innsyn i epostene Nielsen og de andre beboerne fikk tilsendt fra SiO da de
varslet om leverandørbytte. Der
sto det blant annet at installeringen ville foregå mellom klokken
8.30 og 17.00 31. august. I tillegg
informerte de om at beboerne
under installasjonen kunne oppleve ikke å ha internett i en periode på inntil to timer, men at
SiO skulle gjøre sitt beste for at
nedetiden ble så kort som mulig.
– Det var kjempekaos mens
de byttet. De hadde null kontroll
på hva som skjedde. Telia skyldte
på SiO, og SiO skyldte på Telia,
sier Nielsen.
Nielsen endte med å være helt
uten internett fra mandag til fredag uken under installeringen.
– For min del var den uken
veldig vanskelig. Jeg er avhengig
av internett ettersom jeg ikke
kan være fysisk til stede på forelesninger. Enda mer frustrerende

er det at jeg bruker internett for
å være sosial med vennene mine,
siden jeg ikke kan møte opp til
noe fysisk.
Fortsatt ustabilt
På ettermiddagen fredag 4. september fikk Nielsen en ny e-post
fra SiO der det sto at Telia hadde
løst fellesfeilen som berørte fjerde, femte og sjette etasje i bygget.
– Men internettet er fortsatt
veldig ustabilt. Bildet og lyden
på forelesninger kan fryse helt,
sier Nielsen.

Det har vært
utfordrende
for meg siden
jeg sitter fast
hjemme
Henriette Nielsen (30), UiO-student

Hun forteller at internettet
blir spesielt dårlig når mange i
studentbygget er tilkoblet samtidig. I enkelte situasjoner har
Nielsen endt opp med å bruke
mobilen som trådløs ruter.
Løkka skriver at de har stor
forståelse for at beboerne blir
frustrerte når internett ikke fungerer som det skal.
– Vi vet at god internettforbindelse betyr mye i studiehverdagen, særlig nå. Da campus
stengte, økte vi nettkapasiteten
på studentbyene, skriver Løkka.
Nielsen forteller at SiO har
bedt beboerne om å ta kontakt
med Telia dersom de fortsatt
skulle oppleve problemer med å
koble seg på internett.
Nielsen har tatt kontakt med
Telia ved flere anledninger.
– Men Telia skylder på SiO
og at SiO ikke vil gi dem oversikt over hver enkelt leietaker på
grunn av personvernforhold og
GDPR [EUs personverndirektiv,
journ. anm.].
Nielsen forteller at hun ikke
lenger orker å ta kontakt med
SiO, og at hun heller vil bruke
den energien hun har på studiene.

Isolert: Henriette Nielsen (30) er i risikogruppen for koronaviruset og er derfor avhengig av internett for å studere og være sosial.

Universitet ikke et alternativ
Nielsen sier hun ikke har fått
noen informasjon fra SiO om
eventuell kompensasjon for de
dagene hun var helt uten internett. Det mener hun at hun burde ha fått.
– Jeg får jo ikke det produktet
som jeg betaler for, sier Nielsen.
Løkka opplyser overfor Universitas at studenter som har
hatt ekstra internettutgifter, kan
levere kvittering til SiO og få refundert penger.
– Det er ikke et alternativ å dra
til universitetet og følge undervisningen derfra?
– Nei, som funksjonshemmet
er det ikke et alternativ for meg
å oppholde meg på et offentlig
sted på grunn av koronapandemien, sier Nielsen.
– Det er svært sosialt isolerende når nettet er såpass dårlig.

Jeg har hatt skypesamtaler med
venner som har blitt brutt, avslutter hun.
Løkka skriver at SiO, sammen
med Telia, fremover vil følge situasjonen tett for å sikre stabilt
nett.
– Vi oppfordrer alle studenter
til å melde inn alle feil knyttet til
internett til Telia slik at de kan
utbedres, skriver Løkka.
Daniel Barhom, informasjonssjef i Telia Norge, skriver i
en e-post til Universitas at Telia
jobber tett sammen med SiO for
å sikre at studentsamskipnadens
beboere har godt og stabilt internett.
– Når det gjelder den konkrete beboeren i denne saken,
må vi bare beklage at hun ikke
har fått god nok hjelp fra oss. Vi
vil umiddelbart undersøke saken
hennes nærmere og bistå henne

på best mulig måte.
Barhom skriver at det er viktig
at beboere som opplever eventuelle utfordringer med nettet, tar
direkte kontakt med Telias kundeservice, slik at Telia får sett på
saken.
– Beboere identifiserer seg
hos oss ved å gi adresse og leilighetsnummer, og vi får på den
måten undersøkt nærmere hva
som eventuelt forårsaker feilen.
Ved behov for en tekniker tar
vi beboerens navn og telefonnummer, slik at vår tekniker
vet hvem de skal kontakte ved
ankomst i den aktuelle studentbyen.
universitas@universitas.no
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Eneste alternativ: Etter klokken 18 er Bunnpris Blindern det eneste alternativet for å få tak i en matbit på campus.

BEGRENSEDE ÅPNINGSTIDER PÅ SERVERINGSSTEDENE TIL SIO:

– Man kan ikke spise brødmat hver dag
Alternativene for å stilne sulten er begrenset ved
SiOs serveringssteder denne høsten.
SiO Mat og drikke
tekst Anna Krokene
foto Hanne Jones Solfjeld

– Jeg synes først og fremst det
er veldig klønete at Frederikke
holder stengt, sier Anders Reff
(35) student i nordisk på lektorprogrammet ved Universitetet i
Oslo (UiO)
12. mars stengte Studentsamskipnaden SiO dørene til sine
serveringssteder. SiO drifter
42 spisesteder og kaffebarer på
ulike
utdanningsinstitusjoner
i Oslo. Flere av serveringsstedene opererer med begrenset
åpningstid, og 19 av dem holder
fortsatt stengt.
Alternativer til Frederikke
Frederikke spiseri er UiOs største serveringssted. For øyeblikket kan studentene benytte seg

av åpningstidene fra klokken
11–14 mandag til fredag. Det
største spisestedet ved Oslomet
Pilestredet Campus, Annas spiseri, stenger klokken 15.
Fredrik Refsnes, direktør for
SiO campustjenester, har ansvar
for SiO Athletica og SiO Mat og
drikke. I en e-post til Universitas
trekker han frem Union Blindern og Tacoteket som alternativer, i tillegg til lunsjtilbudet ved
Frederikke.
– Med dette har vi et tilbud
fra klokken 09.00–18.00 på Frederikke-huset, skriver han.
Student Reff er imidlertid
ikke fornøyd med alternativet.
– Det svindyre alternativet
Union er en vits, sier Reff.
Han forteller videre at han har
vært der én gang, men synes at
valgmulighetene er dårlige når
det man kan velge mellom er
pizza eller en «svett» cæsarsalat.

– Jeg har dratt hjem tidligere på
grunn av mangel på mat, sier Reff
og legger til:
– Man kan ikke spise brødmat
hver dag.
Kaffe? Still deg i kø
Olav Helle (26) er også student i
nordisk ved lektorprogrammet
og bruker Georg kaffebar som eksempel på et sted det kan bli mye
trøkk:
– Det er det eneste alternativet
på huset, sier han.
– Der kan det bli lang kø. Det
blir mye folk på et lite område.
På spørsmål om smittevern og
åpningstider svarer Refsnes:
– Åpningstidene våre handler
først og fremst om når studentene
er på campus. Smittevern skal vi
ivareta uansett åpningstider. Vi
har dialog med lærestedene om
når forelesninger holdes, åpningstider på biblioteker og lesesaler,
samt andre faktorer som påvirker
tilstedeværelse på campus.

Når nettene blir lange
I takt med at vi nærmer oss eksamenstid, blir dagene på lesesalen lengre for mange studenter.
Til vanlig, også med korona,
holder Universitetsbiblioteket
meråpent til klokken 22. Men på
grunn av den pågående vekterstreiken er de nå nødt til å stenge
klokken 18.

Det svindyre
alternativet
Union er en vits
Anders Reff (35),
student ved UiO

Søstrene Hele (26) og Leyla
(24) Rahim studerer henholdsvis
pedagogikk og lektor. De pleier
stort sett å ha med matpakke på
universitetet.
Hele Rahim peker på at det
sosiale begrenses i tråd med

åpningstidene når man pleier å
møtes på Frederikke.
– Med færre muligheter blir
lunsjpausene kortere, sier hun.
– Som regel handler vi det vi
trenger, på Bunnpris, og hvis vi
ikke har noe sted å sitte, spiser
vi på grupperom, legger Leyla
Rahim til.
Universitas spør Refsnes om
det er planlagt å gjøre endringer
slik at studentene kan forvente et
bedre tilbud utover kvelden og i
helgene.
– Vi ser fortløpende på justeringer av tilbudet vårt, og noen
justeringer av åpningstider har
det vært. Signalene fra både lærestedene og myndighetene er
derimot tydelige; det legges opp
til mer digital undervisning og
mer hjemmekontor. Vi er avhengig av flere studenter og ansatte
på campus for å utvide dagens
tilbud eller gjenåpne flere av
våre steder, skriver Refsnes.
universitas@universitas.no
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Et smertens vennskap: Eksamenstiden er stressende for alle. Jonas Kinge Bergland tenker at den felles lidelsen skapte et slags samhold da han var student.

KJENDISENS EKSAMENSTIPS:

– Allier deg med smartingene
Fyll, selvtillit og ofringer til eksamensguden. Et
utvalg kjente fjes serverer deg dette semesterets
heteste eksamenstips.
Eksamenstips
tekst Guro Aasaaren
foto Isabel Svendsen Berge

– Ikke tro at du er flinkere enn
du egentlig er. Vær nysgjerrig, og
finn ut av de tingene du er usikker på, heller enn å tro at du allerede kan det, sier lege og komiker
Jonas Kinge Bergland.
Bergland var selv ferdigutdannet lege ved Universitetet i Oslo i
2009. Han legger til at det er viktig å spise ordentlig mat, få nok
søvn og ha det ryddig hjemme
under eksamensperioden. Hvis
ikke det funker, kan du også kopiere Bergland og ofre penger til
«eksamensguden» i en selvvalgt
fontene:
– Vi pleide å sette av tidspunkter i kollokviejobbingen til å gå
lange turer, og på veien pleide vi
å ofre penger til eksamensguden i
en fontene innerst på riksen.

Skippertak er ingen undergang
Sexolog og P3-programleder
Tuva Fellman beskriver seg selv
som en «skikkelig skippertaktype» under studietiden. Hun
elsket å studere og ville gjerne
være på universitetet så mye hun
kunne, men hun leste bare den
siste tiden før eksamen. Fellman
prøvde å holde roen og unngå å
havne i panikkmodus når eksamenstiden nærmet seg.
– Jeg ble veldig
opptatt av å tenke
at de aller fleste
får det til. I tillegg
prøvde jeg å ikke
bli for opptatt av
karakterer.
Det
handler mye om
å senke forventningene. Får du panikk, lærer du
ingenting.
Fellman presiserer samtidig at
det er viktig å ta seg tid til ting
du synes er gøy i eksamenstiden,
så ikke dagene blir for tunge.

– Da jeg studerte, var det
noen som syntes det var superviktig å trene, men jeg syntes det
var superviktig å gå ut å drikke
øl i hvert fall en eller to dager i
uken. Det er viktig å ta seg tid til
å dra på fylla, sier radioverten.
Ikle deg fullstendig selvtillit
Også sykepleier og komiker
Lars Berrum var en skippertakstudent. Han forteller at eksamenstiden hans besto av mye
jobb og en god dose noia for å
mislykkes. Samtidig mener han
at han fant studieteknikken som
funket, når tiden begynte å renne ut.
– Det er lurt
å tenke seg til
hvilke temaer
som mest sannsynlig kommer
på eksamen, og
Tuva Fellman, radiovert så fokusere på
det først. Så tok
jeg det jeg hadde mindre tro på
at vi fikk spørsmål om, senere.
Det kan slå jævla feil, men det
gikk greit for meg.
Berrum mener han hadde
«ganske ‘stang inn’ på sykeplei-

Det er viktig
å ta seg tid til
å dra på fylla

estudiet», og forteller at trikset
Fellman mener at man burde
er å ikle seg fullstendig selvtillit. sette opp få, men gode økter hvor
Selv valgte Berrum en noe utra- du leser og forbereder deg. Samdisjonell måte å
tidig er hennes
møte en av stubeste tips å sette
diets vanskeligav tid til å diskuste eksamener
tere pensum med
på:
medstudenter.
– Da gikk jeg
– Ikke spør de
som ikke er så
med en selvlaget
gode, du må allit-skjorte
hvor
ere deg med den
det sto «jeg ler
beste på kullet.
av pensum ha
Allier deg med
ha ha», så alle
smartingene. Når
skulle se at jeg
hadde fullstenJonas Bergland, komiker og lege jeg surret med lesingen, lærte jeg
dig selvtillit på
plutselig veldig
en vanskelig eksamen. Ja, jeg var den typen, av- mye av de andre.
slutter han.
Berrum mener på sin side at
man alltid må avslutte lesingen
– Allier deg med smartingene klokken 18.
På spørsmål om hva studentene
– Da kan man det man kan,
bør gjøre dagen før eksamen, og alt annet er det bare å gi totalt
sier Bergland at man burde ko- faen i, og så drikker man to glass
ble helt av.
rødvin på kvelden og slapper
– Trikset er å lese mye tid- av. Så går man i seng og tenker
lig, og ikke sovne i forelesninger at hvis man ikke får sove i natt,
som jeg gjorde. Når man først så har ikke det noe å si, sier Berhar kommer til dagen før eksa- rum.
men, må man ta fri. Én frikveld
Han avslutter med å si at det
må det gå an å ha, sier Bergland. viktigste tross alt er ikke å stryke.

Når man først
har kommet
til dagen før
eksamen, må
man ta fri

universitas@universitas.no
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SIO-HELSE TIPS UNDER EKSAMENSTIDEN:

– Ivareta deg selv som menneske!

Please clap: SiO-rådgiver Taran Bing Lorentzen mener studenter bør klappe seg selv mer på skulderen og våge å tro at eksamen går bra.

SiO-rådgiver Taran Bing Lorentzen gir deg tipsene
som sikrer at psyken din også kommer helskinnet
gjennom eksamensperioden.

Bladene faller, og markeringstusjene flyr over sidene i lysets hastighet. Kaffe kjøpes, og kollokvier
møtes. Eksamenstiden gjør igjen
sitt inntog for studenter, og det
samme gjør for mange stresset og
angsten. Hvordan skal man mestre den uunngåelige eksamenstiden?
– Ivareta deg selv som menneske! Spis godt og få nok søvn,
gjør koselige ting du setter pris
på, og hjelp deg selv før du hjelper andre, sier SiO-rådgiver Taran Bing Lorentzen.

arbeid i kollokvien. Men nærkontakten må vike for pandemien,
og etter byrådets anbefaling om
maksgrense på ti nærkontakter i
løpet av én uke, kan det i år bli
vanskelig å lese sammen til langt
på kveld.
Lorentzen poengterer viktigheten av det sosiale aspektet ved
eksamenstiden, som mange studenter nå går glipp av:
– Vi mennesker henter motivasjon og emosjonell støtte hos
andre mennesker, men situasjonen gir oss begrenset mulighet,
sier SiO-rådgiveren,
– Man bør finne seg noen man
kan klemme og kose litt ekstra
på, men som du også kan betro
deg til. Snakk om hvordan du har
det!

Klem godt på én venn
Felles fiende styrker allierte, sies
det. Når du vet at du må møte fienden i Inspera en skumret morgen i desember, er det trøst og
hjelp i å minnes timene med sam-

Start dagen med en dusj
Er du kanskje en av dem som
jobber best under press i et eksamenslokale? Som kjent har de
fleste institutter og fakulteter ved
Oslos
utdanningsinstitusjoner

Eksamenstress
tekst Saga Eline Jonsson Hoff
foto Jonas Been Henriksen

besluttet å ha hjemmeeksamen eller Facebook, sier Lorentzen at
i høst. Lortenzen påpeker at det det er viktig å være raus med seg
varierer hva som er foretrukket selv:
– Forbered deg på selve dagen,
av hjemmeeksamen og skoleeksamen blant studenter, men at les oppgaven grundig, og dispousikre rammer kan forvirre selv ner tiden din. Sett deg inn i de digitale eksamenplattformene. Lag
den mest stødige student.
Lorentzen foreslår at man kan deg en liten plan, prioriter opplåne en venns leilighet å skrive gavene du kan best. Ikke glem å
eksamen fra, om dette får en til bevege deg og få frisk luft, fortå jobbe bedre. Om man derimot setter Lorentzen.
Dessverre
er komfortabel
er nok ikke
med å skrive
frisk luft og en
fra hybelen, er
kald dusj redhennes tips å
ningen om du
starte
dagen
allerede er på
godt.
etterslep. To
– Å skrive
uker før eksaeksamen i pysj
men diskuterer
mens du drikker varm te, er
kanskje dine
kanskje ikke
medstudenter
det lureste. Ta
neste års penTaran Bing Lorentzen, rådgiver i SiO
sum mens du
deg en dusj og
fremdeles klør
stå opp. Hold
på rutiner eller skaff deg nye til- deg i hodet og går for den kjente
passet situasjonen. Det gjelder for taktikken: Du starter med første
øvrig under hele den eksamens- ukes pensum og jobber deg fremforberedende perioden, fortsetter over.
Det er jo ingen hemmelighet at
Lorentzen.
skippertak for mange er en hyppig brukt, om ikke foretrukken,
Beveg deg
Når eksamensdagen så ankom- studieteknikk. Mange studenmer og du må skjerpe sansene for ter skimter kanskje ingen annen
å skrive heller enn å bla på VG utvei enn å lide seg gjennom ti-

Å skrive
eksamen i
pysj mens du
drikker varm
te, er kanskje
ikke det lureste

mevis med lesing, energidrikk,
søvnløse netter og kaffemage.
Lorentzen, derimot, synes studenter bør være greiere mot seg
selv enn som så.
– Våg å tenke at det kan gå bra,
og innstill deg på at man ikke
vil ta skade av verken stress eller
eksamen. Henger du etter, kan
stresset skjerpe deg til å prestere
det beste du kan, så du i det minste kan bestå, sier Lorentzen.
Ring en medstudent
Glem heller ikke at de tilsynelatende superstudentene rundt deg
trolig har et par tips og triks i ermet, og ikke vær redd for å rådføre deg med dem. Lorentzen råder
deg til å ta kontakt med noen du
stoler på og du vet jobber godt.
Hun forteller videre at stress,
selv om det kan virke motiverende og skjerpende, ikke må gi
studenten skylapper for alt annet.
For den faktiske sannheten er
jo at eksamen vil komme. Lorentzen mener det er viktig å eksponere seg for det faktumet. Ved å
snakke om det på en realistisk
måte kan vi kanskje avskrekke
eksamen enda mer. Kanskje kan
vi lære til vi skimter eksamensperioden neste semester også.
universitas@universitas.no
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Stedene du drar til n
Koronarestriksjonene har ført til intens kamp om
lesesalplassene. Det byr på utfordringer for eksamensklare studenter. Men ikke fortvil: Universitas
har sjekket ut syv friske alternativer for deg.

For den syvsovende student

tekst Silje Lien Sveen og Alvilde Overaa
foto Hanne Jones Solfjeld

Om du digger lesesalen,
men ikke får plass
Det er ingen hemmelighet at vi
studenter er trøtte sovedyr som
gjerne starter dagen rundt middagstider. Mastermind på Grønland tilbyr sene åpningstider,
sentral beliggenhet, studentvennlige ølpriser og leseomgivelser av
en helt særegen art. Dersom eksamenslesing kombinert med pilsing høres tiltalende ut, er dette
utvilsomt stedet for deg. Lokalene er åpne, fargerike og byr på
deilig bakgrunnsmusikk!

Mastermind
+ Adresse: Schweigaards gate 17
+ Åpningstider hver dag: 14.00–00.00

Studentvennlig stuestemning

I hjertet av Oslo finner du Sentralen Kafé, som på mange måter
bærer preg av et universitetsbygg.
Kafeen består av romslige bord,
et godt utvalg stikkontakter og
gode kaffe- og lunsjpriser. Universitas’ utsendte slo av en prat
med to studenter som kunne bekrefte den gode arbeidsatmosfæren, særlig om man er av typen
som trives med bakgrunnsstøy.

Sentralen Kafé
+ Adresse: Øvre Slottsgate 3
+ Åpningstider: mandag–
fredag: 08.00–19.00
+ lørdag–søndag: 11.00–17.00

Eksamensspesial

På hjørnet av Aleksander Kiellands plass finner du den litt
bortgjemte baren Tre Stuer & Bar.
Den er perfekt for for deg som
foretrekker å lese i en avslappet
og lun atmosfære. Baren bærer
dessuten preg av en vintage-stil
som muligens kan sprite opp kreativiteten til semesteroppgaven.
Dersom du vil unne deg litt ekstra i en hektisk eksamensperiode, er det også store muligheter
for å bytte ut den tørre brødskiva
med pasta og lasagne!

Tre Stuer & Bar
+ Adresse: Darres gate 1
+ Åpningstider hver dag: 11.00–00.00
+ Kjøkkenet stenger 22.00
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når lesesalen er full
Til den arbeidsomme student!

Midt på Tøyen Torg ligger en
stilren lunsj- og kaffebar, initiert
av Tøyen Startup Village (TSV
Workbar). Med sitt unike konsept er TSV Workbar et friskt
pust fra den til tider tunge stemningen på lesesalen. Gjestene kan
skryte av god arbeidsatmosfære
og akustikk som hindrer at rommet fylles av distraherende samtalestøy. Kafeen byr på alt en
student måtte trenge: kaffe, wifi
og stikkontakter. Merker du etter
hvert at bokstavene begynner å
stokke seg, kan du hvile øynene

Tøyen Startup Village
+ Adresse: Hagegata 22
+ Åpningstider: mandag–
fredag: 08.00–18.00
+ lørdag–søndag: 10.00–18.00

på et av kunstverkene som utstilles på kaffebarens vegger.

Kafé, bar og platesjappe

Gjemt i en bakgård ved Karl Johan finner du en kafé, bar og
platesjappe i ett! Bare Jazz byr på
lune og avslappende omgivelser
og stemningsfull musikk som holder deg med selskap. I jazzbaren
får du kaffe til greie priser og pils
til den som skulle trenge det i en
hektisk eksamenstid. Stedet har
ikke wifi, men som en av stedets
gjester påpeker, er dette perfekt
for deg som er av den prokrastinerende typen.

Bare Jazz
+ Adresse: Grensen 8
+ Åpningstider: mandag–
tirsdag: 11.00–18.00
+ onsdag–lørdag: 11.00–23.00

Pust ut

Et par gode steinkast fra Majorstukrysset ligger Pust kaffebar, en deilig stueforandring fra lesesalen. God
bordplass, internettilgang og tilgjengelige stikkontakter gjør stedet svært
godt egnet til studiearbeid. For deg
som synes lesesalen blir for stille, kan
Pust by på diskret bakgrunnsmusikk
som bidrar til en behagelig arbeidsatmosfære. Dersom du trenger å roe
ned nervene som følger med eksamensforberedelsene, er Pust kaffebar
midt i blinken.

Pust kaffebar
+ Adresse: Slemdalsveien 1
+ Åpningstider: mandagfredag: 08.00–18.00
+ lørdag: 11.00–17.00
+ søndag: 12.00–17.00

På eventyr utenfor Ring 2

Dersom du er lei av metervis
med lange køer på Deichman
Bjørvika eller den tette luften
på Blindern, vil Universitas anbefale å trekke ut av sentrumboblen. Deichman-biblioteker
som Lambertseter, Bjørnholt
og Bøler er alternative steder

for deg som trenger et miljøskifte. Bibliotekene tilbyr et variert utvalg av leseplasser, og om
tilfellet er at det jobbes med en
gruppeoppgave, er det også mulig å booke grupperom på flere
av filalene! Det er faktisk verdt
noen t-banestopp ekstra.
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utenriksredaktør:
grieggina@gmail.com

Gina Grieg Riisnæs
926 01 046

Studenter frykter vo

ARKIVFOTO: MATTHIS KLEEB SOLHEIM

New York: En Hillary-supporter er skuffet over valgresultatet på valgnatten utenfor The Midtown Manhattan Convention Center i 2016.

Mens Tyler (25) stemte på Demokratenes kandidat i 2016,
prøvde Meghan (24) å overbevise alle om å stemme på Trump. I
år stemmer de begge likt, men det har kostet Meghan forholdet
til sin egen far.
Valget i USA
tekst Caisa Linea Hagfors

– Før kunne jeg gråte bare ved tanken på
hvor mye jeg elsker landet mitt og friheten vi har her. Jeg trodde det var det beste
landet i verden. Nå kan jeg knapt tro at jeg
kunne være så blind, forteller Meghan Nino
(24) på telefon til Universitas fra Scottsdale
i Arizona.
I 2016 hadde Nino, som opprinnelig
er fra en liten by utenfor Fresno i California, en «Make America Great Again»skyggelue på hodet. Hun stemte på

Trump, som resten av familien sin. Hun
studerte landskapsarkitektur ved Arizona
State University og hadde god kontakt
med familien hjemme i California. Rett
etter Trump-seieren var hun i lykkerus.
Fire år og det Nino selv kaller en
livshistorie, senere forteller hun at hun
knapt kan tro hvor hjernevasket hun var.
Nå jobber hun til daglig med å spre antiTrump-budskap på sosiale medier og til
familien og andre hun treffer.
– Jeg trodde virkelig det skulle bli en
stor forandring med Trump, og at han
ikke var som andre politikere. At han var
en del av folket, slik som han sa. Men jeg

ble lurt. Han har gjort alt for seg selv, ingen andre, konstaterer Nino og fortsetter:
– Sannheten i dag er at dette er et land
fylt av hat og diskriminering, og lederen
av landet har presset oss i en retning med
mindre frihet.

Jeg har vokst
opp i en by
hvor alle tror
Trump er Gud
og svaret på alt
Meghan Nino (24)

Homofil, religiøs og republikaner
3. november er det valgdag i USA. Dagen
før Universitas snakket med Nino, for-

håndsstemte hun. Denne gangen stemte
hun imidlertid ikke på kandidaten fra sitt
eget parti.
For Nino kom det politiske vendepunktet da hun kom ut av skapet og fikk
seg kjæreste for et år siden. Da tok det
ikke lang tid før hun innså at presidenten
hun hadde stemt frem, vil fjerne flere av
rettighetene hennes som homofil.
Det har vært vanskelig for Nino. Hun
er fortsatt religiøs.
– Alle rettighetene til LHBTQ-miljøet
jeg er en del av, har blitt angrepet under
Trump. Jeg har lyst til å kunne gifte meg
med kjæresten min, mens Trump vil ta
fra oss den retten. Uansett hva han sier, så
handler ikke dette om religion, det handler om å undertrykke grupper som ikke
kan forsvare seg.
Nå frykter hun hva som vil skje dersom han blir gjenvalgt.
– Hvis han vinner, får jeg det nok tra-
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Det valget har imidlertid kostet henne
dyrt. Hun er oppvokst i en velstående, religiøs og Trump-elskende familie.
– Jeg har vokst opp i en by hvor alle
tror Trump er Gud og svaret på alt. Det
er vanskelig å få noen til å endre synet sitt
på ting der, selv min egen familie.
Nino aksepterer ikke at de fleste i familien hennes stemmer på Trump. Nå
har 24-åringen bestemt seg for å bryte
kontakten med alle venner og familiemedlemmer som gjør det. Inkludert hennes egen far.

Blod: Jusstudent Tyler David Daguerre (25) er
livredd for at valget skal ende i voldelig konflikt.
Han er særlig redd for sine mørkhudede venner og
er bekymret for at politiet ikke vil beskytte de som
trenger det.

velt med å gifte meg før det blir ulovlig.
Jeg har forberedt meg på at det kan skje.
Bryter med familien
Nino er fortsatt registrert republikaner. Hun
ønsker å minimere innflytelsen til nasjonale
myndigheter og ha lavere skatter, slik som
republikanerne flest, men ikke hvis det går
på bekostning av menneskerettigheter. Det
mener hun er tilfellet med Trumps politikk,
og det var avgjørende for at hun ikke stemte
på ham i år:
– Republikaner eller ikke, når alt kommer til alt, så velger jeg mennesker over
penger, sier Nino.

Jeg tror
dessverre ikke
rettferdigheten
vil vinne her
Tyler David Daguerre (25)

– De er kanskje ikke homofober selv,
men de vil ha en leder som er det. Selv om
de aksepterer legningen min, så stemmer
de på en som vil fjerne rettighetene mine.
Jeg tror ikke helt de skjønner betydningen av politikken de ønsker, sier Nino.
Professor i amerikanske studier ved
Universitetet i Oslo Randall J. Stephens
tror også at Nino kan ha grunn til å frykte for noen av rettighetene sine dersom
Trump får fire nye år.
– Nominasjonen av den svært konservative høyesterettsdommeren Amy Coney Barrett er et eksempel på dette. Hun
har uttalt seg negativt til likekjønnet ekteskap, og med Barrett i høyesterett er det

gode grunner til å tro at det kan skje endringer på denne fronten, sier Stephens.
Frykter borgerkrig
På lang sikt frykter Nino å miste sine rettigheter som homofil. På kort sikt er det uro,
vold og opptøyer hun frykter mest nå.
– Det kommer nok til å bli voldelig
opp mot valget, og det skremmer meg.
Her jeg bor, kan man kjøpe seg våpen etter en bakgrunnssjekk som tar tretti sekunder. Jeg tror nok ikke jeg kommer til
å forlate huset mitt i dagene etter valget,
forteller Nino.
Den bekymringen deler også Tyler David Daguerre (25). Daguerre er demokrat
og studerer juss i Boston i Massachusetts.
Han er fra samme lille by som Nino i California.
Før han flyttet til Boston, studerte han
statsvitenskap i San Francisco og deltok
i Black Lives Matter-demonstrasjonene i
sommer.
Valgdagen tilbringer han som frivillig i stemmelokalene.
– Jeg er livredd for at det kommer
til å være mye vold etterfulgt av valget. Jeg kan ikke slåss, og jeg eier ikke
våpen, mens den andre siden er tungt bevæpnet, forteller Daguerre og legger til:
– Jeg er særlig bekymret for hva som
kan skje når politiet er på deres side også.
Jeg tror dessverre ikke rettferdigheten vil
vinne her. Politiet blir stadig mer voldelig, og jeg tror vi kan være i nærheten av
en ny borgerkrig, selv om jeg selvsagt håper det ikke vil skje.
Professor Stephens tror også vi kan
regne med å se voldelige sammenstøt
mellom velgergrupper i forbindelse med
valget.
– Jeg kan ikke si noe sikkert, men
jeg tror dette er et realistisk scenario.
Trumps politikk og retorikk appellerer til
vold, og mye tyder på at dette er noe politiet flere steder i landet nå forbereder seg
til å være med på, sier Stephens.

Hvis han vinner, får
jeg det nok travelt
med å gifte meg før
det blir ulovlig
Meghan Nino (24)

Snudde: Meghan Nino (24) var en stor Trump-tilhenger for fire år siden. Da hun
kom hun ut av skapet, forandret alt seg: – Nå går jeg rundt og advarer folk mot å
stemme på Trump.
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Aktiv stemmehindring
Stephens tror koronakrisen har ført til at
flere amerikanere føler seg mer direkte påvirket av politikken nå enn tidligere. Han
mener dette er én av flere faktorer som bidrar til at valget i år kan få rekordhøy valgdeltakelse.
Daguerre opplever at valget av Trump
endret manges forståelse av politikk, og
at flere unge nå samler seg i full styrke
mot presidenten.
– Vi stemmer om demokratiets overlevelse. Joe Biden er lang fra perfekt, men
angrepet på institusjonene våre har blitt
så tydelig under Trump-administrasjonen, forteller han.
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old og diskriminering
Politisert domstol: Randall J. Stephens, professor i
britiske og amerikanske studier ved UiO, tror USAs
høyesterett kan spille en sentral rolle for LHBTQmiljøets rettigheter fremover.

Han peker på hvordan Trump allerede
har forsøkt å hindre folk i å stemme ved
å fjerne den såkalte post-stemme-funksjonen. Jusstudenten tror at det store
spørsmålet i dag ikke er hvorvidt folk vil
stemme, men om de får lov til det.
Mange stater har lover som gjør det
vanskelig å ta til valgurnene. Majoriteten
av statene tillater for eksempel ikke folk
som har sittet i fengsel, å stemme.
– Da kan du jo bare tenke deg når vi
har over to millioner mennesker i fengsel, mesteparten mørkhudede og latinamerikanere, sier han.
Videre peker Daguerre på hvordan det
i år er langt færre stemmelokaler enn i
2016, og at stemmereglene varierer stort
fra stat til stat.
Professor Stephens mener at stemmerundertrykkelsen det amerikanske
folket opplever, ikke er noe som har
skjedd ved et uhell.
– Det har blant annet blitt lekket
opptak hvor republikanerne diskuterer
hvordan de skal gjøre dette, peker han
på.
Tviler på demokratiet
Daguerre synes ikke lenger det er riktig å
kalle hjemlandet sitt et demokrati.
Han tror Biden hadde vunnet dersom det ikke var så vanskelig for mange å
stemme. Per 28. oktober leder Biden solid
med rundt 52 prosent på meningsmålingene, mot Trumps 43.
Daguerre har for lengst vraket ideen
om USA som frihetens største forkjemper. Han mener landet i dag representerer alt annet enn frihet.
– Først og fremst er det et land for de
få hvite, rike og privilegerte. Sånn sett er
det et system jeg har nytt godt av, som
hvit mann fra en velstående familie. Men
jeg deler ikke lenger stoltheten og patriotismen til amerikanerne.
universitas@universitas.no
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Pjusk president? Selv om det ble spekulert i at Donald Trump ble hardt rammet av covid-19 tidligere i høst, sto det ikke på energien i kveldens tv-sendte debatt.

En drøm om stjerner og striper
Å drømme om en oransje president eller en tørr
og kjedelig liberalist: Dette er de som ser på
valget i USA med et blikk utenom det vanlige.
USA-feber
tekst Aksel Rogstad
foto Isabel Svendsen Berge

– Donald Trump: Yay eller nay?
Spørsmålet er strengt tatt ikke nødvendig
å stille; Philip Sverre, nestleder i Foreningen
for alle konservative studenter (Faks), har
på seg den ikoniske røde skyggeluen med
budskapet «Make America Great Again»
trykket på. Han er tidlig ute med å presisere
at han ikke stiller seg helt ukritisk til den
sittende presidenten, men det er ingen tvil
om hvem han hadde gitt sin stemme.
– Jeg liker Trumps politikk med at man
setter sin nasjon først, og at man ønsker å
beskytte sine grenser, sier Sverre.
Vi har benket oss i stuen i et studenthus
på Fagerborg, spretter en pils hver og tar en
skål. På tv-en figurerer de to eldre herrene
som kniver om nøkkelen til Det hvite hus
for de neste fire årene, i den siste presidentdebatten før valgdagen 3. november.

Konstruerte narrativer
I Donald Trump ser Sverre en president
som har nådd ut til Amerikas marginaliserte arbeiderklasse, og han trekker det frem
som steinen som vippet vektskålen i 2016.
Når politikereliten mister bakkekontakten,
må det et friskt pust til, noen som tør å si
det som det er. Presidentens krasse retorikk
og bruk av kallenavn for sine meningsmostandere, som «Crooked Hillary», ser Faksnestlederen ikke på som et problem:
– Jeg synes Hillary var ganske crooked.
Det har også vært noe av oppfatningen
blant arbeiderklassen, og du skal faktisk representere en befolkning som du går til valg
for, sier han.
– Trenger Norge en Trump?
– Vi trenger en person som har de samme realpolitiske instinktene. Foreløpig har
vi ikke så mange av dem, selv om vi har
noen som tør å snakke rett fra levra med
det jeg mener er gode instinkter.
Det svært negative bildet av den oransje

mann i Det hvite hus som dominerer nyhetsbildet, mener Sverre er et konstruert
narrativ fra en partisk presse som plasserer
ytringer i en ufullstendig kontekst. Han går
ikke med på at presidenten er en rasist, og
påstander om at han er en mannsjåvinist,
særlig inspirert av et lydopptak lekket i
valgkampinnspurten i 2016 hvor Trump
sier det bare er å «gripe dem i fitta», mener
han blir for enkle:
– Det blir ett lydopptak der og da, det var
locker room talk. Jeg tror vi menn kan finne
på å si mye rart oss imellom.

Man snakker om
åpenhet, men jeg
føler ikke at jeg blir
møtt med det
Philip Sverre, Trump-tilhenger og nestleder i
Foreningen for alle konservative studenter

– Et venstreorientert ekkokammer
Som uttalt Trump-tilhenger er ikke Sverre
akkurat i folksomt selskap – han nevner
blikkene han får når han viser seg ute med
den røde luen. Han sier han gjerne skulle ha

fått med seg flere til tv-kvelden, men akk:
Det er rett og slett ikke så mange av dem.
Debatten på tv-skjermen er merkbart
mer sivilisert i tonen enn kandidatenes forrige opptreden sammen, og det er nettopp
en sivilisert debatt i møte med meningsopponenter Sverre etterlyser. Han påpeker
at Faks ble stiftet i 2017 nettopp for å skape
et rom hvor konservative stemmer kan utveksle og dyrke perspektiver, selv om det
ikke kryr av Trump-tilhengere der heller.
– Jeg føler akademia har blitt et venstreorientert ekkokammer. Man snakker om
åpenhet, men jeg føler ikke at jeg blir møtt
med det, sier han og legger til:
– Det er altfor lett å slenge navn mot
dem som ikke er enig med deg, at du for
eksempel er rasist hva enn du sier. Det er
helt legitime innvendinger mot islam, for
eksempel, uten at du er rasist av den grunn.
Han peker på exphil som en mulig arena
hvor studenter kan få tygge på perspektiver
de vanligvis ikke blir servert:
– På pensum går det for eksempel an å
legge inn Edmund Burke [konservatismens
ideologiske grunnlegger, journ.anm.]. Hvis
du kan få Burke på eksamen, vil du sette deg
ned og lese konservative tanker også.
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Jo, nå skal du høre
På Youtube finnes det videoer fra LiberOg mens to menn står på scenen og peker tarianernes landsmøte i 2016 hvor deres
på hverandre, lusker det en tredje kandidat nominerte kandidat det året, Gary Johnsom håper på sin andel av stemmene: Det son, blir buet av salen for å mene at man
libertarianske partiet, USAs tredje største ikke bør ha lov til å kjøre på veien uten
parti, setter sin lit til professor Jo Jorgen- førerkort. Årnes skjærer en grimase når vi
sen når de søker et samfunn med radikalt nevner episoden.
mindre statlig regulering. Født i småbyen
– Er det lov å si at de virker som en litt
Libertyville ønsker hun å befri amerika- gæren gjeng?
nerne fra statens lange arm, med politikk
– Det er veldig mange flere liberalister
som en inntektsskatt på null prosent og i USA enn medlemmer i Libertarianerne,
ingen våpenlover.
og vi i Norge ser ikke
– Jos beste kvalitet er at
på partiet deres som et
hun er litt tørr og kjedelig
eksempel å følge. Libesom person.
ralisme er ikke anarki.
Det sier Bård Årnes, 2.
Han snakker med
nestleder i Liberalistisk
sukk om hvordan USAs
ungdom. Som rettsvitenlibertarianske parti for
skapstudent
drømmer
ofte blir en konkurranse
han om en president som
i å være mest dogmatisk
drastisk bygger ned det
på flest mulig spørsmål.
Bård Årnes, rettsvitenskapstudent og
store lovverket. Men han
Under førerkortdebat2. nestleder i Liberalistisk ungdom
lar det stå med drømmene;
ten i 2016 ble det for ekpå meningsmålingene kan
sempel sagt: «Hva er det
Jorgensens oppslutning i prosentpoeng neste, en lisens for å kunne riste brød i min
telles på én hånd.
egen brødrister?»
Blant valgløftene til «JoJo» finner vi en
– Har du en favorittpresident?
fullstendig oppløsning av utdanningsde– Calvin Coolidge. Han var veldig tørr
partementet. Årnes mener tanken godt og veldig kjedelig, svarer Årnes.
kan overføres til Norge:
– På lengre sikt bør alle universitetene «Du vet best selv»
i Norge driftes privat. Hvis man ikke har Han synes det kjipeste med Norge er ennoe konkurranse, blir det veldig vanskelig hetsskolen, og slik vil han oppsummere liå sørge for at man skal forbedre seg.
beralismen i én setning: «Du vet best selv.»
Han er ikke bekymret for at et liberaliTilbake i tv-stuen anklager Trump Joe
sert utdanningsmarked fører til klasseinn- Bidens sønn for å ha deltatt i et korrupdelinger hvor ikke alle har lik rett til lik sjonsplott i Ukraina. Sverre er ikke enig i at
utdanning:
folk alltid vet best selv.
– Nå tror jeg mulighetene og evnene til
– Jeg kaller meg konservativ fordi jeg
å utdanne seg selv er mer mangfoldig og anerkjenner menneskets feilbarlighet. Vi
billigere enn noen gang før. Tanken om må lære av våre forfedre, og vi må forstå at
akademia som en stor sentral institusjon det er noen ting som bare bor i oss.
virker for meg som et utdatert konsept.
Han mener man børe være konservativ
Veiene til utdanning er veldig mange flere, fordi «ting har en naturlig og vakker bestående orden som er verdt å bevare». Histoog det trenger ikke å være kostbart.
rien viser vei, og han fremhever Winston
Han legger til:
– Man kan lære på Khan Academy nok Churchill som sitt store historiske forbilde:
matte til å håndtere det meste på Blindern en som «alene bekjempet og sto imot nazismen i 1940 og sa ‘nei, vi kjemper videre’».
med ok glans, tror jeg.

På lengre
sikt bør alle
universitetene
i Norge driftes
privat

Rød på hodet, blå i hjertet: – Blå er min favorittfarge, jeg synes det er synd at demokratene har okkupert
den fargen, sier Philip Sverre om Joe Bidens slips.

– Kong Olav er kanskje den nordmannen jeg liker best. Og Carl I. Hagen som
nummer to.

Kong Olav er kanskje
den nordmannen jeg
liker best. Og Carl I.
Hagen som nummer to
Philip Sverre, Trump-tilhenger og nestleder i
Foreningen for alle konservative studenter

Konservative i skapet
Få dager før valgdagen ligger Trump rundt
ni prosentpoeng bak Biden på meningsmålingene. Sverre tror det var mange i
2016 som ikke var ærlige om å stemme på
en kontroversiell kandidat som Trump, og
at utfallet i år koker ned til om det samme
er tilfellet nå.
– Hadde du spurt for et år siden, hadde

jeg ikke vært i tvil om at det går mot gjenvalg. Men med alt som har skjedd det siste
året, er ingenting gitt lenger!
– Tror du det er mange skapkonservative
i Norge?
– Ja, i den forstand at de ikke har satt
seg ned og reflektert dypt over hva de mener. Hadde de gått noen runder med seg
selv og sett hvor det leder hen, ville de kanskje sett at de til syvende og sist likevel er
konservative.
Han tror det også er stadig flere «som
setter spørsmålstegn ved det bestående
narrativet». Med utbredt internett kan ikke
pressen bare drive samtalen på egen hånd,
mener han.
– Trump hadde aldri blitt valgt uten
internett.
«Thank you to those watching tonight.»
Kristen Welker fra NBC avslutter kveldens
debatt med å minne amerikanere i de tusen hjem på å stemme den første tirsdagen
i november, i en nasjon som går noen runder med seg selv.

Better dead than red: Trump-tilhenger Philip Sverre sier han har sine beste samtaler med venner han er politisk uenig med. – Hvis min tilstedeværelse kan få folk til å
debattere og tenke, ønsker jeg det velkommen.

kultur@universitas.no
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Hete tips om debatter i andre redaksjoner

Hurv
Språkengasjementet lever på
NMBU. I siste utgave av Tuntreet jamrer journalist Simen
Walbækken Tangen seg over
bruken av ordet «kohort»,
som ifølge ham verken er presist nok eller i tråd med norske språktradisjoner.
«Det jeg foreslår, er at vi
bytter dette tungvinte og tvetydige kohort-begrepet med
ordet hurv. Begrepet hurv
har et litt uklart opphav, men
betyr enkelt og greit en forsamling med folk», skriver
Tangen.
Hurv, altså, det spørs vel
om du får med deg språkrå-

det på den. Hvordan klinger
ordet i en typisk setning?
«Jeg kan si ‘jeg hører til
den hurven der!’, jeg kan
henge med en hurv med
folk. [...] Kohort føles sterilt
(ikke noe gærent med det
altså), mens hurv føles både
hyggelig, varmt og koselig»,
skriver Tangen. Selv om ordet «hurv» kan gi grobunn
for noen fine karantenedikt
fra livsbejaende instapoeter:
«Bli med i min hurv – du vakre spurv ...», tror jeg du må
nøye deg med «kohort» inntil videre. Men du skal ha for
forsøket.

Elskovstoner
«Hvorfor er jeg et menneske
som folk er komfortabel med
å ha sex foran?», spør Even
Gullerud i siste utgave av Peikestokken. Siden barneskolen
har nemlig Gullerud vært i
besittelse av den (u)heldige
nådegaven av å befinne seg der
det skjer, uten helt å skjønne
hvorfor.
«Jeg elsker at folk elsker
hverandre, og ville aldri sette
en stopper for det. Hva med
når jeg ligger rett ved siden
av? Er jeg motsiende ved å
sette en stopper for det, eller er
jeg bare et normalt menneske.
Jeg vet ikke lenger hva som

901 95 375

er normalt», reflekterer Gullerud. Heldigvis har han en
løsning på lur når stønningen
i nabosengen går på bekostning av nattesøvnen, nemlig
dårlig musikk:
«Nå hører jeg på James
Blunt, og stemmen hans er
mye mer irriterende enn å
høre små stønn fra bestevenninnen som ligger i sengen
ved siden av meg», skriver
Gullerud.
Selv foretrekker jeg Darudes «Sandstorm» når det knirker urovekkende rytmisk i
overkøya, da går det fort unna,
gitt.

Hvor er kjeppen i hjulet, Stølen?
Vi har ni år på oss for å nå klimamålene
Klima
Julianne Sørflaten Grovehagen,
leder for Grønn liste UiO

I forrige utgave av Universitas kunne vi lese at
Øystein Liverød har valgt å si opp jobben som
miljøsjef ved Universitetet i Oslo (UiO). Dette
er trist for alle som anerkjenner at UiO må leve
opp til sitt klimaansvar. Liverød har hatt
et unikt engasjement,
stå-på-vilje og har vært
en pådriver for at UiO
skal systematisk kutte
sine utslipp. UiO mister med ham en utrolig
ressurs og ildsjel.
Vi i Grønn liste er glad

Vi trenger å få oversikt over hvor stort utslipp
hele institusjonen har, og vi trenger at klima prioriteres på alle nivå av universitetet. Hvordan skal
vi få til noe om vi ikke har systematikk rundt bærekraftsarbeidet? Klima er en sak som er primær
og trumfer alle andre saker, og det må gjenspeiles
i alt institusjonen gjør. La meg påminne oss om
at vi faktisk bare har ni år igjen på å nå målene
våre. Det er veldig lite tid. Jeg mener det dermed
er berettiget av Liverød å være så utålmodig som
han forklarer at han er.
Vi trenger en konkret
tiltaksplan, slik at klimagassregnskapet videreutvikles. Men, vi vet
jo alt dette. Jeg føler vi
gjentar det i det uendelige. I Strategi 2030 er
et av målene nettopp:
«UiO skal redusere eget
klimafotavtrykk og legge
til rette for at ansatte og
studenter tar miljøbevisste valg.» Det betyr at
vi må få konkrete tiltak
som omhandler blant annet hvordan ansatte og studenter reiser og spiser, for å nevne noe.

Vi trenger å få oversikt
over hvor stort utslipp
hele institusjonen har,
og vi trenger at klima
prioriteres på alle nivå
av universitetet

for at klima og miljø er
prioritert inn i Strategi
2030. Vi er ikke blinde
for hva UiO hittil har
fått til, for det er jo mye bra, som blant annet at UiO
har opprettet grønne studietilbud og har fått grønne
forskningssentre, slik som nevnes i artikkelen. Vi har
kommet langt siden Grønn liste ble opprettet i 2015.
De fleste konkrete klimatiltakene, som reduksjon av
energiforbruk, endring av bilpark og kildesorteringsgrad, er det orden på. Men nå kommer det vanskelige. Vi skal endre vanene våre, og da trenger vi sterkt
og tydelig lederskap.

Det jeg egentlig lurer på nå, er hvor det stopper. Svein

Stølen, hvor er kjeppen i hjulet? Hvorfor går det så
tregt? Det vil jeg gjerne ha svar på. Vi har jo nesten
ingen tid på oss i det hele tatt!
debatt@universitas.no

Ukas tweets:
Dæven Døtte @Landsbroderen
Alle disse årene har jeg sagt at jeg tisser. Lite visste jeg at jeg var femi.
Sleng inn en «Hit the John» neste gang. Da henter du deg greit inn.

Elin L’Estrange @elinlestrange
Hva er din kriseplan hvis Trump blir gjenvalgt? Min er å se
West Wing i stedet for nyheter fram til 2025
I samme periode skal jeg bare lese falske nyheter. Nei, vent ... det gjør jeg
jo allerede!

Viktigere å klippe snorer
enn å redde kloden?
Klima

allerede har.

Ida Marie Brualøkken Søndrol,
styremedlem i Oslo Grønne studenter

Utslippene fra å bygge eksisterende boliger har allerede skjedd. La oss ikke doble utslippet ved å rive dem
og måtte sette opp nye. Vi er nødt til å ta vare på byggene vi allerede har, og sørge for at de kan leve lengst
mulig. Slik sparer vi både penger og planeten for
utslipp. På pressebildene ser det kanskje flottere ut
å åpne nye studentboliger enn å sørge for at
gamle boliger får leve
lenger. I klimaregnskapet vil derimot rehabilitering slå nybygging
ned i støvlene. Nå må
bare regjeringa legge
pengene på bordet.

R u n a R @runarfu
Musikkinstituttet i Kasakhstan heter Borat Due
Og ledes for øvrig av Dr. Yamak som har bevist at hjernen til Mozart var på
størrelse med et ekorns.

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

Til tross for at gamle studentboliger over hele landet er mer enn klare for oppgradering, bevilger
ikke Solberg-regjeringen
en krone til rehabilitering
i det nye statsbudsjettet.
Kanskje fordi det ser bedre
ut i media å være den som
klipper snora på nye boliger, enn den som sørger
for at gamle bygg ikke må
rives?

Vi er nødt til å ta vare
på byggene vi allerede
har, og sørge for at de
kan leve lengst mulig

Med dagens støtteordninger er

det billigere å rive gamle studentboliger og sette opp
nye enn det er å rehabilitere eksisterende bygg. Dette
stimulerer til en utdatert og miljøfiendtlig bruk-ogkast-holdning, som ikke passer seg i dagens samfunn. Vi må i stedet fokusere på å ta vare på det vi

Drit i snorklippinga,

Asheim. Vi har en klode å redde!
debatt@universitas.no
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Forskning og kompetanse kan redde kloden
Honoursprogrammet
Vilde Marie Ystmark, Knut André Sande og
Elin Engerbakk, Liberal liste UiO

Venstrealliansen (VA) stiller seg kritiske til honoursprogrammet ved UiO i et leserbrev i Universitas 18. oktober. Vi i Liberal liste mener satsningen på tverrfaglighet
og bærekraft er et viktig grep av UiO for å bidra til de
kloke hoder som trengs for å arbeide med klimakrisen
og innovasjon.
Honoursprogrammet er inndelt i to bachelorstudier med ho-

vedtyngde i realfag og humaniora samt et felles tverrfaglig honoursemne. Det legges også opp til at studenter tar
flere studiepoeng per semester enn ved andre studier. Om
problemet for VA er at studieprogrammet er for lite og
«elitistisk», kan man jo spørre seg om man ikke skal legge
ned integrert master i nanoteknologi ved NTNU – der er
det også få plasser og høyere snitt enn honoursprogrammet. I motsetning til andre anerkjente studieprogrammer
på verdensbasis krever ikke honoursprogrammet skole-

penger fra studentene. Sånn sett er det et studieprogram
som er åpent for alle uavhengig av økonomi.
Venstrealliansen mener at barn fra arbeiderklassefamilier ikke får den samme
muligheten til å gå på studieprogrammet. Per nå
reguleres opptak av karaktersnitt fra videregående skole. Uavhengig av
hvilken sosiokulturell bakgrunn man har, er det lik
mulighet til å jobbe hardt
for å komme inn på et studieprogram. Samtidig har
man et fortrinn om man
kommer fra en akademisk
familie som kan hjelpe
med skolearbeid – men vi kan ikke legge ned eksempelvis medisin og psykologi av den grunn. Liberal liste
mener løsningen heller ligger i å endre opptaksreguleringen enn å fjerne studieprogrammer med høyt snitt.

Venstrealliansen bekymrer seg for at honoursprogrammet

bidrar til økt klasseskille, og viser til opptøyene mot klimaavgiftene i Frankrike. Politisk polarisering er imidlertid mer komplekst enn at man kan legge skylden på et
studieprogram.

Den tverrfaglige satsningen
på honours gir studenter
innsikt i hvordan klimatiltak
mottas av befolkningen og
hvilke løsninger som kan
være mulige

Å

forhindre klimakrise
kommer alle til gode.
Den tverrfaglige satsningen med honours gir
studenter innsikt i hvordan klimatiltak mottas av
befolkningen, og hvilke
løsninger som kan være
mulige. Det er heller ingen motsetning mellom
satsning på bærekraft
på honoursprogrammet
og økt implementering av bærekraft ved andre studieprogrammer. Vi trenger all den kompetansen vi kan få for å
redde kloden.
debatt@universitas.no

Ukas sitat:

Fra hotellrommet i fjerde etasje sender Lars (24)
lengselsfulle blikk på burgersjapper og pizzarestauranter
VG–journalist Line Fausko setter tonen for intervjuet med koronafaste
«Lars», som i mange dager har levd på brød og rett i koppen på karantenehotellet City Living i Trondheim sentrum.

Ikke et elitestudium:
Mange fag må tenke sammen om klimakrisen
Honoursprogrammet
Ursula Münster, leder for Oslo School of
Environmental Humanities og fagansvarlig for
Honours-tillegget i Environmental Humanities
and Sciences
Frode Helland, dekan, Det humanistiske fakultet

I innlegget «Vi redder ikke kloden med elitestuder» i
Universitas 18. oktober kritiserer representanter for
Venstrealliansen det nye honourstillegget i Environmental Humanities and Sciences for å være et elitestudium med for få studieplasser. Vi ønsker alt engasjement
og diskusjon rundt våre studietilbud, som hele tiden er
under utvikling, velkommen. Innlegget reiser noen viktige punkter som vi gjerne vil svare på.

i at den nåværende klimakrisen er så alvorlig at alle fag og
læreplaner ved universitetet bør tematisere den og bidra til
å bygge en grønn omstilling.

Det er ikke slik at tilbudet
om honours-tillegg havner
i konflikt med pengebruk
til andre studenter eller tar
opp begrensede ressurser

Vi er helt enige i at vi trenger et radikalt skifte på klima-

fronten. Honourstillegget, med foreløpig kapasitet på 25
studenter, er kun et første steg for å imøtekomme et behov
hos engasjerte studenter som ønsker å forstå miljø- og klimautfordringene bedre og mer tverrfaglig. Vi er også enige

Universitetsutdanning bør være åpen for studenter fra alle
bakgrunner. Alle masterstudenter ved UiO kan søke om
opptak til honourstillegget. Dette er ikke et elitestudium,
men et faglig tillegg på 20 studiepoeng for studenter som er

særlig interessert i å få mer kunnskap om klima- og miljø i
et tverrfaglig perspektiv. Honourstillegget i Environmental
Sciences and Humanities må ikke forveksles med honoursprogrammet, som er et tverrfaglig bachelorprogram som
kombinerer humaniora og realfag.
Det er ikke slik at tilbudet om honourstillegg havner i konflikt med pengebruk til andre studenter eller tar opp begrensede ressurser, slik det hevdes. De studentene som tas
opp på honourstillegget, er allerede masterstudenter ved
forskjellige programmer og gjennomfører dette i tillegg til
sitt hovedemne. Tilbudet er del av, og finansiert gjennom,
den tverrfaglige satsingen «Oslo School of Environmental
Humanites» ved Det humanistiske fakultet.
Honourstillegget som starter opp våren 2021, er det første av
sitt slag i Norge. Vi ønsker at tilbudet blir en suksess, slik
at det kan utvides og tilbys til flere.Ved å integrere miljøtenkning i sine respektive fagområder håper vi at de studentene som deltar, kan bidra til et bredere engasjement for
en grønnere og mer bærekraftig verden.
debatt@universitas.no
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Langvarig discodans Monoton svevepop
Med Ultraflex’ debut-album
er det bare å riste løs på
stuegulvet. Men hold på
moovesa, for variasjonen er
mager.
Kari Jahnsen, også kjent som Farao og Katrín
Helga Andrésdottir, også kjent som SpecialK, fant hverandre gjennom en felles lidenskap for hverandres musikk. Sammen har de
skapt Ultraflex og gir nå ut debutalbumet –
«Visions of Ultraflex».

Visions of Ultraflex
Artist: Ultraflex
Plateselskap: Street Pulse
Slippes: 30. oktober

Rask beat. Stønning. Et småfrekt og til tider ubekvemt preg over det hele. Likevel
tar jeg meg selv i nok en gang å drømme
meg tilbake til livets gladere dager, da du
var lame hvis du motsto litt disko på en
lørdag.
Muligens er det den sterke, gjennomgående

Ultraflex’ lydbilde kan beskrives som en

elektrisk cocktail av moderne disko og
futuristisk boogie. I bakhodet har undertegnede at den New York-baserte artisten
Okay Kaya, kjent for sitt mer melankolske uttrykk i pop- og indieverdenen, har
filmet og regissert en trilogi av musikkvideoer som følger duoens debutslipp. Dette
gir en viss forventning.
«Get fit» er det første som møter en. Okei,
interessant, tenker jeg. «Get fit, get ripped, get together, get kids» er nærmest
den eneste teksten i låten, men repetisjonen fenger. Ubevisst begynner jeg å vrikke
på foten under bordet i SV-kantina. Etter
hvert går også skuldrene i takt til musikken, som er funky og tydelig. Jeg forstår
raskt at dette er housemusikk, og drømmer om kvelder som varer til etter tolv.
«Full of lust» er den første låten som åpnes
med tekst, ikke bare en lang beat. «You’re
not really my type, but this is your night,
can’t find a guy that I like and you’re the
second best – alright!» Spenstig tekst.

beaten som får meg til å tenke at låtene
ligner hverandre. Kanskje er det også jeg
som ikke kjenner sjangeren godt nok, for
det finnes subtile faktorer som skiller dem.
«Never forget my baby» er svevende i sin
fremtoning, men setter ikke fart på dansefoten som de andre. I «Papaya» overdøves
bakgrunnsbeaten av jazztoner og det som
kan høres ut som saksofonspill. Sistnevnte
er uten tekst, men får besøk av nynnende,
flørtende stemmer. Gjennomgående i albumet snakkes, eller hviskes, tekstene i
stor grad ut.
Melodisk kjennetegnes housemusikk

av
korte, gjentagende, rytmiske og melodiske strukturer – og «Visions of Ultraflex»
er intet unntak. Jeg sliter med å skille låtene tydelig fra hverandre og er i tvil om
hvorvidt lydeffektene, beaten og rytmen
er originale for sin sjanger. Med det sagt
har duoen skapt et fengende univers, som
nok vil falle i god jord hos rave-elskende
danseløver.
Thale Heidel Engelsen
anmeldelser@universitas.no

Etter sommerens suksess med singelen «Woman»
slipper Marbles nå sitt selvtitulerte debut-album.
Dessverre er sommeren over, og med den forsvinner
også gleden over den lette sommerpoppen.
MARBLES
Albumet starter med den orginale tittelen
«Forever in love». Her ledes vi inn i et kjent
og kjært musikkunivers, der den noe oppbrukte og monotone drømmepoppen er
altomfattende. Det føles som å bli plassert
på et flyvende teppe. Men i stedet for å bli
sendt på en verdensomspennende reise
sitter følelsen av å være i et filmstudio
med grønne vegger, der halvslappe spesialeffekter legges på i ettertid, igjen.
Andre låt og sommerens store singel, «Woman», tenner albumets lunte. Men lydene
som strømmer ut i oppfølgeren «Skip
this» virker dessverre som et meningsløst
forsøk på å gi albumet et kunstnerisk løft,
og lunta slukkes igjen for en liten periode.

Artist: Marbles
Plateselskap: Tik Records
Slippes: 23. oktober

svevende følelsen man ellers sitter med,
forsvinner noe. Dessverre drukner de i
albumets ensformighet, og lyspunktene
blir ikke spennende nok til å løfte albumet som helhet. Det er synd, for det finnes mye uforløst potensiale som kunne
gjort denne skiva sterkere.

Misforstå meg rett, det er absolutt mulig å
danse til dette. Undertegnede kjenner at
det tidvis kan rykke litt i en rusten dansefot, og det skal gis skryt der skryt er fortjent. De hissige maskintrommene, som
innleder et av albumets høydepunkter,
«Butterfly», er medrivende og morsomt
å høre på. Men igjen: Alt føles dansbart i
disse stillesittende tider.

Marbles lydbilde kan til tider minne om
noe denne anmelderen kunne svevd
rundt i byen til. Tekstmessig inneholder
det alt det man kan kan be om, og i de
periodene vokalen ikke druknes i synthen, som i «Too far» med Harald Lassen, bæres albumet fremover. Men det
forblir likevel med denne følelsen av noe
som kunne ha blitt noe stort. Lunta til en
popeksplosjon er tent, men slukkes igjen
av en lite kreativ produksjon som gjør at
helheten kulminerer i monoton svevepop.
Sanger som «Woman» og «Butterfly» har
helt klart sin lytteverdi, men de drukner
dessverre i sine kollegers ensformighet.

Heldigvis finnes det flere lyspunkter på

Jørgen Brevik

albumet, som de hakket mer lekne «Lovers again» og «She’s so». Her er tempoet
jekket et par hakk opp, og den monotont

anmeldelser@universitas.no

Bok:

Flat handling i god innpakning
Karina Karlsen Aase debuterer med godt språk om en
blass studenttilværelse i regnbyen, men med en statisk
handling savner jeg mer kjøtt på beinet.
I debutromanen Lidefjes følger vi 23 år
gamle Kathrine, en nokså alminnelig bergensstudent, gjennom romjulen. I en ytre
handling av fester, lite penger og x antall
dagen derpå får vi innblikk i Kathrines
tanker og vennskap, og forelskelsen i
Lidefjes: en medstudent fra høye akademiske kretser, som føles alt for god for
ekspønkeren Kathrine.
Det er en kunst å formidle godt om livet
som skjer mens vi venter på de store øyeblikkene – noe om den draumen me ber
på. Aase evner det med velskrevne skildringer, slik som av det første møtet med
Lidefjes: «Bladene hadde vært matte paljetter i gult og grønt. De raslet modig som
om de aldri skulle falle fra treets armer.
Verden hadde luktet lunken jord.» Dette

er ren behagelig lesing, og hun treffer
godt med både overførte og faktiske betydninger.
Kapitlene er inndelt i dager, hvor vi gjen-

tatte ganger blir med på fest og møter de
samme vennene. Dessverre tråkkes de
samme stiene litt for ofte, fra et gulvkaldt
kollektivt til jobben på kantina, universitetet på høyden og fester i trange smau
– og så hjem igjen. Her forblir handlingen noe flat i mangel på spenningstopper,
men forfatteren vet heldigvis å fylle tomrom med matnyttige passasjer og refleksjoner, som løfter lesningen som helhet.
Aase tar flere ganger i bruk vittige similer

og politiske stikk om omgivelsene, som
mannen i pønkesjappa som ser ut som

Lidefjes
Forfatter: Karina Karlsen Aase
Forlag: Cappelen Damm
Sjanger: Roman

han har «tilbrakt de siste tredve årene på
vandring gjennom Vest-Berlins alternative klubbscener». Ironisering over å føle
seg bedre enn middelmådige mennesker helt lik en selv og galgenhumor om
å hoppe fra Puddefjordsbroen får også
plass: «Herfra kan man seile med hodet
først ned i vannet, eller asfalten. Alt ettersom hvor sikker man var på hva man
ville.»
Tittelkarakteren Lidefjes ankommer byen

med Bergensbanen litt på overtid. Heller
enn å snu handlingen på hodet fremstår
han som en biperson og representant for
ulykkelig kjærlighet. Men, så er det jo
ikke så stort, det heller – for uten frisk
innsikt i forelskelsens evige runddans sitter jeg bare igjen med den samme historien om alle i tyveårene.

Velskrevne skildringer gjør Lidefjes til et
verdig tidsfordriv, men den er ingen
åpenbaring av en bok. Er du student med
pensumlister lengre enn Problemveien,
hadde jeg ikke satt den på prioriteringslisten.

Saga Eline Jonsson Hoff
anmeldelser@universitas.no
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Teater:

(følg spillelista på spotify)

Universitas anbefaler

Fride Selnes Jensen, anmelderredaktør

Kaspara – Våken
Nydelig sårt fra en nykommer å følge med på.

Eirik Aas – Nero
Første singel siden debutplata, og med helt ny sound?

Isak Shorty – Askemann
«Du er født, du er aske» – Mørkt, men sant.

Embla and the Karidotters – Burn the City Down
Razikas trommis med helt egne greier, det digger vi!

Kulturkalender uke 44
On the Record

FOTO: PRESSEFOTO

Det beste kan skje klokken 04.00
«04:00 – en slags musikal» er en lavterskel musikal for både
teatergjengere og de litt mer skeptiske, med en garanti om å få
sanger på hjernen og kanskje en liten tåre i øyekroken.
Å komme inn på Den andre scenen er som å komme
inn i ditt andre hjem. Scenen er omgjort til en stue,
som med Ikea-møbler og vintagelamper kunne vært
hvilken som helst studentleilighet. Femten minutter
før forestillingstart kommer de to skuespillerne inn
for å stemme pianoet og gjøre seg klare, og man kjenner med én gang at her kan man senke skuldrene og
lene seg godt tilbake i setet, med et deilig glass vin og
en pose popkorn.

04:00 – en slags musikal
Hvor: Det Andre Teatret
Med: Camilla Klaudiussen og Mathias Luppichini
Regi: Mats Eldøen
Komponist: Håvard Antonsen Gressum
Spilles: Hver fredag og lørdag t.o.m. 21. november

men det er verken livet eller kjærligheten heller.
Det første nummeret er en lett og impropreget kore-

ografi med tilhørende tekst om koronaregler i salen.
«Ikke gå fra plassen din, vinen kommer til deg», synges det i litt sure toner, og skuespiller-duoen svinger
seg rundt i en koreografi som kan ha tatt maks ti minutter å lage. Vi får raskt bekreftet nettopp hva vi har
i vente – en slags musikal og en kveld som er både
underholdende og avslappende.
Stykket er en kjærlighetshistorie mellom «han og henne». Det er en historie om hvor vanskelig det er å være
sårbar med en annen og åpen om hva man føler. Vi
følger paret i omtrent to år, etter et tilfeldig møte en
tidlig morgen (eventuelt en sen kveld) klokken 04.00.
Tidspunktet går igjen som en gjennomgangsmelodi i
stykket, og vi minnes på det vi alle har erfart – at både
det verste og beste kan skje oss i de sene nattetimene.

«04:00 – en slags musikal» er gjenkjennelig for enhver som har vært forelsket. Hvis du bestemmer deg
for å ta turen, vil jeg derfor først gi deg en liten advarsel: Det kan ende med at du revurderer absolutt alle
valg du har tatt i kjærligheten.

Ingeborg Albert Rikheim
anmeldelser@universitas.no

Mathias Luppichini og Camilla Klaudiussen har god
kjemi på scenen, og sammen gjør de historien troverdig: Selvfølgelig møter en sosialt klein fyr en
sprudlende dame på nach. Selvfølgelig har «hun»
forpliktelsesproblemer. Og selvfølgelig klarer de ikke
å kommunisere med hverandre. Vi har sett det så
mange ganger, men det treffer oss likevel. For hvem
er vi egentlig i et forhold?

Vega inviterer til to visninger av
dokumetarfilmen «On the Record»,
om metoo og hiphopbevegelsen.
Filmen forteller en historie om
trakassering og kvinneforakt i den
amerikanske musikkbransjen, men
handler også om afroamerikanske
kvinners kamp for å bli hørt i metoodebatten. Vel verdt å få med seg!

Hvor: Vega Scene
Når: 4. og 11. november
Pris: 130 kroner

7, 14 og 21/11

Hva jeg snakker
om når jeg snakker om løping
«Man bør kunne få glede av tekstene
uten å ha studert litteraturvitenskap ved
UiO og gått til innkjøp av utelukkende
Amalie Skram- og Haruki Murakamibøker», skrev Universitas anmelder om
albumet «Ny Tromme». Nå skal poet
og skuespiller Frederik Høyer, som
leverer i samme sjangerlandskap, sette
opp et stykke inspirert av nettopp – du
gjettet det – Haruki Murakami.

Hvor: Det andre teatret
Når: Lørdag 7., 14. og 21. november
Pris: 195 kroner

10/11

Folk flest bor ikke i Oslo
Det kommer kanskje overraskende
på noen, men folk flest bor faktisk
ikke i Oslo. Men hva slags liv leves
der ute, utenfor markas grenser?
Hvilke historier kan fortelles derfra?
Forfatterne Adelheid Seyfarth og
Bjørn Hatterud kommer til Deichmanske for å snakke om bygda som
ikke finnes i samtidslitteraturen.
Hvor: Deichman Bjørvika
Når: 10. november

16–17–19/11

Lynch-uke på Cinema Neuf
Cinema Neuf dedikerer en liten uke til
kultregissøren og mannen bak blant
andre «Twin Peaks», David Lynch.
Lynch fascinerer både som menneske
og regissør og er spesielt kjent for et
surrealistisk, drømmeaktig uttrykk og
harmoniske fasader som skjuler et indre
mørke. Kanskje noe å kjenne seg igjen i?
16.11. Blue Velvet (35mm)
17.11. Inland Empire
19.11. Wild at Heart (35mm)
Pris: 40 kroner

Ukas anbefaling

Guro Aasaaren, journalist i Universitas

Klemmen du savner
Hvem: Kalde sjeler Hva: Din nye bestevenn Hvorfor: Vinteren kommer

Vi har alle vært der. Leselista er lang,
eksamen er litt for nærme, og selv
ikke den rykferske kaffen fra SiOkantina gjør noe for å varme opp den
stressa sjelen din. Og hva er egentlig greia med at det alltid er så sjukt
kaldt på lesesalen? Fortvil ikke, jeg
har løsningen du har ventet på i alle
år. La meg introdusere deg til det tre
meter lange skjerfet. Er det et teppe,

er det et skjerf? Det eneste jeg vet,
er at det kommer til å bli din nye bestevenn. Uansett hvor på kroppen
du fryser, er skjerfet langt nok til å gi
deg den gode varme klemmen du har
lengtet etter i et halvt år. I manko på
nye studievenner kan teppeskjerfet
bli din nye følgesvenn gjennom vinteren.

Anna Serafima Svendsen Kvam, journalist i Universitas

Ukas advarsel

Kaffetørke
Hvem: Deg i eksamenstida Hva: Tid for termos Hvorfor: Stengte kantiner

Skuespillerne stopper iblant opp for å beskrive omgivelsene, og gir med det publikum en følelse av å være
en del av historien. En følelse som topper seg når vi
får i oppgave å kore med til stykkets refreng. Dette
fungerer sjelden blant kalde nordmenn, men skuespillerne sjarmerer, og alle stemmer i.
Som selvutnevnt musikalnerd vil jeg på ingen måte beskrive stykket som noe mesterverk. Tonene blir sjelden truffet, og koreografien er nærmest ikke-eksisterende, men regissøren klarer å gi publikum en følelse
av at det ikke er så farlig. Musikalen er ikke perfekt,

4/11 og 11/11

Vel kan det være at sene kvelder på
Fredrikke, hvor vi drukner semesterets sluttspurt-stress i overprisede kyllingvinger, ikke blir 2020-novembers
refreng. Verre er det at mulighetene
for å bedrive koffein- og sukkerorientert selvtrøst i en ensom eksamenstid,
hvor alle vennene du kunne ha fått,
har størknet fast på hjemmekontoret,
er betydelig innskrenket etter klokken 15. Skal du helgardere deg mot
FOTO: PRESSEFOTO

en situasjon hvor behovet for inntak er
akutt og veien til Bunnpris innebærer
en regn- og vindbefengt ferd på sleipe
blader, så er det to ting som gjelder:
termos og matpakke. Og – skulle du,
som jeg, være vinneren av den fjerde
termosen på rad som lekker, varsler
jeg herved om at det å tørke kaffesøl
med de ellers hendige antibac-serviettene er omtrent like effektivt som å ta
gulvvasken med tannbørste.

Ad notam

Universitas oppsummerer uka

Vi spør

av KongeSaga

Onkel Trump
I semesterets ellevte utgave av
Universitas kan vi blant annet
lese om en student som synes
USAs president Donald Trump
er nokså ålreit. Nå kan Ad notam-redaksjonen avsløre at lederen av den lyssky studentorganisasjonen «Trump is almost
my uncle» er ingen ringere enn
komiker Lars Berrum. Berrum
og hans tilhengere som tror seg
til tanken om at Trump er Guds
fetter.
Ad notams utsendte møter
Berrum i en storsal utsmykket
i klassisk rokokkostil, hvor han
sitter i en stressless av skinn,
ikledd monokkel og sjakett.
Han patter på en vannpipe.
– Nyfrelst eller nyliberalist:
Her er det rom for alle, sier
Berrum med sin dype røst.
Berrum har ikke mye å si om
konspirasjonsteorien i seg selv,
men mener en hel del om at det
snart er Halloween.
– Vi venter på at tiden snart
er inne. Trump vil dra av seg

masken kvelden 31. oktober og
vise seg i lakenkjole og sandaler, og da begynner vår tid, sier
han før han tar et drag av vannpipen. Gandalf kan kanskje lage
skip av røykskyer, men Berrum
vet å simulere Det hvite hus.
Han får god hjelp av gruppens sekretær, Trude Drevland,
som spankulerer inn i en rød
latexdrakt og kommenterer at
de er mange stemmer om saken. Medlemstallene vokser
for hver dag, og Jan Bøhler er
det nyeste tilskuddet. Hun sier
de har erstattet konseptet «noplatforming» med «all-platforming», og Berrum nikker ivrig.
– En av våre fanesaker er å
erstatte exphil med en eksamen
i å mene ting, ja, hva som helst,
sier Drevland.
– Hvordan skal det gjennomføres i praksis?
– Akkurat det mener jeg
ikke så mye om, sier Drevland.

Ukas studentvin
Freshman: Går du på polet og ber
om «mye vin for pengene», så er
nok denne en av de du blir pushet.
Fargen er lekker dyprød, den har
en jordaktig rund duft og en friskt
krydret smak med kort varighet.
Med andre ord svært lett å
svelge og perfekt hvis du
ennå er en rødvinsskeptiSynne Hellevang,
ker. Saladini Pilastri Rosso
vinanmelder i Universitas
Piceno fungerer utmerket
som bordvin og er antagelig veldig lik den billigste
vinen man får servert på en ok+ restaurant. Panelet
mener dette er en prima studentvin som vil passe like
godt til biff som frossenpizza.
Vinvurderingen skjer i samråd med redaksjonen i Universitas.

Saladini Pilastri Rosso Piceno 2019
Pris: 130 kroner
Land: Italia
Alkohol: 13 prosent

Øl på kjøkkenkran?
Bryr studenter seg om annet enn billig øl og tilbud på Bunnpris? Leder i NSO
Andreas Trohjell tror svaret er ja. Her gir han deg svaret på alt du ikke visste at
du lurte på, som hvorvidt fiskerinæringen vil bestå. Og hvorfor skriver Universitas kun om lesesalene innenfor ring tre?
– Heisann! Det er Kari Flåsen
som ringer fra nettavisen Khrono
her. Snakker jeg med Andreas Trohjell, leder i NSO?
– Hei, ja.
– Jeg har fått høre at Universitas
lager en sak på hva studenter er mest
opptatt av frem mot stortingsvalget,
og at du har stilt til intervju der?
– Mmm, det stemmer.
– Har forstått av undersøkelsen
at studentene er veldig opptatt av
klimapolitikk. Men vet studentene
at dette kan gå utover andre næringer? Hvis alle skal spise bønner, så
vokser vel ikke Norges nest største
næring, fiskerinæringen?
– Jeg tenker ikke at det er motsetninger mellom de tingene. Undersøkelsen gjenspeiler hva studentene er opptatt av. De vil være
med på å forme tingene som påvirker deres liv og hverdag.

– Synes du ikke for øvrig at bergensstudentene er litt vel underrepresenterte i «Norges største studentavis», som de kaller seg? Det er
jo studenter utenfor ring 3 også!?!?
– Universitas er jo Norges største studentavis og dekker flest studenter. Vi har hatt et langvarig og
godt samarbeid dem.
– Med den kritiske innfallsvinkelen som Khrono-journalist vil jeg
kanskje si at undersøkelsen er litt vel
overfladisk. Hva er det studentene
EGENTLIG bryr seg om? Har dere
undersøkelser på noe konkret?
– Ikke noe mer spesifikt enn undersøkelsen som viser temaene og
hva de er opptatt av. Innad i hver av
bolkene kan man se hva de mener
om hvilke temaer som er viktig.
– Ja, hvis bergensstudentenes Blå
liste hadde fått det som de ville, så
hadde vi kanskje sett el-sparkesykler

KVISS CORBIN
2. Den franske presidenten Emmanuel
Macron fikk nylig beskjed av den tyrkiske
presidenten Recep Erdogan om å sjekke
sin mentale helse. Hva var Macrons uttalelse som fremprovoserte uttalelsen?
3. Hvilken by ligger lengst nord av mongolske
Ulan Bator og ukrainske Kiev?
4. Hvilket tilnavn har den norske kongen Håkon Adalsteinsfostre?
5. Hvem leder Statistisk sentralbyrå?
6. Hva er kleptokrater?
7. Den amerikanske byen Philadelphia ligger
i staten Pennsylvania, men byens navn
stammer fra da dagens Amman var under gresk og romersk styre. Hvor ligger
Amman?
8. Hva heter mannen som tar over som Boli-

vias president 8. november?
9. Hva heter året der amishfolket får være en
del av det øvrige samfunnet?
10. Hva heter karakteren i «Braveheart» spilt
av Brendan Gleeson?
11. «Get your stinking paws off me, you damned dirty ape!» Fra hvilken film stammer
sitatet?
12. Hva heter serien laget av sønn Dan Levy
og far Eugene Levy som gjorde stor suksess på årets Emmy-utdeling?
13. Hvilken sesong av tv-serien «The Walking
Dead» er aktuell nå om dagen?
14. Hvem spiller hovedrollen i filmen «Saturday Night Fever»?
15. Hvor mange låter fra filmen «Saturday
Night Fever» gikk helt til topps på singellisten til amerikanske Billboard?
16. Hvilken artist ble blant annet kalt The

SVAR/DOM

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

Godfather of Soul, Mr. Dynamite og the
Hardest-Working Man in Show Business?

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

17. Hvem står bak maleriet «Nattevakten»
fra 1642?
18. Norgesvenn Willy Brandt blir tildelt Nobels fredspris, Charles Manson blir dømt
til livstid i fengsel, Qatar blir uavhengig,
Lasse Kjus og Märtha Louise blir født,
mens Nikita Khrusjtsjov og Jim Morrison
dør. Hvilket år er det snakk om?
19. Michael Schumacher ble nylig vippet av
tronen som Formel 1 Grand Prix’ mestvinnende mann. Hva heter den nye kongen
av sporten?
20. Denne klubben har kun hatt ett år på
øverste nivå i engelsk fotballiga i en sesong der Jan Åge Fjørtoft var deres toppscorer. De vant ligacupen i 1969, deres
hjemmearena heter County Ground, og
de rykket nylig opp til League One. Hva
heter klubben?

Rebus

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

av Gabriel Corbin-Arntzen,
journalist i Universitas

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

1. Flamur Kastrati. 2. «Islam er i krise». 3. Kiev (Ca. 3 grader lenger nord). 4. Den gode. 5. Geir Axelsen. 6. Statsledere som stjeler fra statskassen. 7. I Jordan. 8. Luis Arce. 9. Rumschpringe. 10. Hamish. 11. «Planet of
the Apes». 12. «Schitt’s Creek». 13. 10. 14. John Travolta. 15. 6 («How Deep Is Your Love», «Stayin’ Alive»,
«Night Fever» og «Jive Talkin’» av Bee Gees, «A Fifth of Beethoven» av Walter Murphy og «If I Can’t Have You
av Yvonne Elliman»). 16. James Brown. 17. Rembrandt. 18. 1971. 19. Lewis Hamilton. 20. Swindon Town.

1. Hva heter Kristiansund-spilleren som er i
nyhetsbildet på grunn av et homofobisk
utbrudd under en kamp?

i Karasjok også. Mener du dette er
verdig studentpolitikk?
– Altså, jeg tenker at jeg ikke
skal mene noe om hva listene mener er god studentpolitikk, men det
er viktig å få gjennomslag for hva
man bryr seg om. Det var en sak
som engasjerte mange.
– Men hva tenker du egentlig om
Universitas? Litt tabloid gjeng der,
eller? Synes kanskje det er litt mye
SiO i monitor, litt barnslig og sutrete, kanskje? Og har hørt nok fra
Svein Stølen nå.
– Jeg tenker at det ikke er opp til
meg å mene noe om det.
– Til slutt: Vil du vurdere din stilling som leder i NSO og talerør for
studentenes hjertesak: øl på kjøkkenkran?
– Eh, nei, det tror jeg ikke jeg
skal si noe om.
– Den er god. Vi snallast!

av AntiRebus Rebusklubb
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