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Støtt Foodorasyklistene

I

denne ukens Universitas kan du lese om studenter som har
skiftet ut den rosa drakten med gule streikevester. Siden mai
har Foodora vært i forhandlinger med Norges Transportarbeiderforbund (NTF), en del av Fellesforbundet, som organiserer flesteparten av Foodoras ansatte. De ansatte har ifølge FriFagbevegelse forsøkt å få til en tariffavtale i tre år, og nå har begeret
forståelig nok rent over. 19. august ble 102 Foodora-syklister tatt
ut i streik. Blant dem er 43 studenter.
Å levere mat for Foodora er en fleksibel og gunstig deltidsjobb, og tiltrekker seg følgelig studenter. Undersøkelse på
undersøkelse viser at studenter er avhengige av deltidsjobb for å
få hjulene til å gå rundt. Denne desperasjonen kan resultere i at
man i blind lykke over å tjene penger, ikke stiller krav til arbeidsgiver i frykt for å miste jobben. Dette utnytter arbeidsgiverne.
I dag må Foodora-syklistene
dekke alle arbeidsrelaterte utgifter selv. Vedlikehold av sykkel og forsikring på mobil, for
eksempel. Ting de er fullstendig
avhengige av for å kunne gjøre
jobben sin. Det minste Foodora
kan gjøre, er å betale for dette.
Student ved Oslomet, Abraham
Girma Kelecha, mener også
at de fortjener et vintertillegg,
når de sykler rundt i Oslos
snødekte, glatte gater.
– Vi risikerer livet vårt når det er dårlig vær, sier han.
Vi skal være så innmari glade for at noen gidder å trosse
naturkrefter på sykkel for å levere sushi på døra vår.
Det er dessverre ikke første gang Universitas skriver om
studenter som utnyttes på arbeidsplassen. I februar i år streiket
en gruppe deltidsansatte ved Godt Brød i Nydalen på grunn
av dårlig lønn og arbeidsvilkår. Men de fikk innfridd krav om
minstelønn! Godt Brød- og Foodora-streiken kan vitne om en
positiv trend.
– Jo mer organisert vi er, jo sterkere er vi, og jo mer kan vi
være med å endre arbeidssituasjonen vår, sier Kelecha. I løpet av
streiken har flere meldt seg inn i Fellesforbundet, forteller han.
Har pipa fått en annen lyd? Kanskje er det ikke så langt til
68-ernes «sitt ned»-aksjoner likevel.
Denne ellers så dølle studentgenerasjonen ser ut til å endelig
ha funnet stemmen sin. De gjentatte klimastreikene bygger også
opp under denne hypotesen. Kanskje er det håp likevel.
– Vi streiker til vi får det vi vil, sier student Osama Mourad.
Mens forhandlingene pågår er det minste vi kan gjøre å gå det
ekstra kvartalet for å hente kleine-pizzaen vår selv.
Universitas heier på dere!

Studenter er
avhengige av
deltidsjobb
for å få hjulene til å gå
rundt

universitas@universitas.no

På NRK Super danset norske toppolitikere
med pandaer og diskuterte bompenger og
skolepolitikk på en hyggelig måte. Barna er
nok fornøyde, men som student blir jeg sjalu.

Leverpostei,
brød og sirkus
kommentar
Kristoffer Solberg, journalist
i Universitas

kanskje ikke like staselig. Hvorfor er de mektigste politiske aktørene villige til å drive valgkamp
rettet mot barn og deres foreldre, og hvordan fikk
NRK det til?

De to siste spørsmålene er ikke så vanskelig å
man
leser
mediene
og besvare. Ikke bare er familiene en velgergruppe polifølger politiske debatter, kan det synes tikerne vil falle i smak hos, men dagens barn og unge
som om høstens kommunestyre- og er også fremtidens velgere. Da er det fint å markere
fylkestingsvalg er et slags skjebnevalg for seg allerede i dag. En god politisk taktiker ser lenger
Norges retning fremover. Da er det fint å se at både enn sin egen nesetipp, hen bygger parti for årene
statsminister Erna Solberg og de øvrige partilederne fremover. Selvsagt var det jo også NRK som skulle
på Stortinget, minus Siv Jensen som ble erstattet få en slik debatt på plass. Det er vanskelig å se for seg
av Sylvi Listhaug, har tatt seg tid til å være med på andre norske medieaktører som har gode nok konNRKs partilederdebatt for barn. Det er bare synd at takter og store nok seertall til å lure Bjørnar Moxnes
og Sylvi Listhaug til å
vi studenter ikke har et
ta high-five på lufta,
eget program på statskanalen. Unge har jo
eller få statsminister
P3, så det er lov å håpe.
Erna Solberg til å forklare hvorfor hun helst
Går du inn på NRK
vil lukte leverpostei
sine nettsider kan du få
hele tiden fremfor
mulighet til å oppleve
makrell i tomat.
noe fantastisk, nemlig
Supernyttdebatten.
Og da sitter man
Som politisk engasjert
der da, og koser seg
student er det flere tanmed det som utvilsomt er en koseker som melder seg når
lig, god og viktig
man ser en slik debatt.
Kristoffer Solberg, journalist i Universitas
politisk debatt. Oppe
Den første er faktisk at
i all gossinga er det
dette er en meget god
likevel et spørsmål
TV-produksjon,
på
nivå med Debatten, bare rettet mot barn da. Den som kommer snikende: «Hadde vi fått samlet den
andre er at det er forfriskende å se politikere følge samme gjengen ved et norsk universitet?». Jeg tror
reglene til debattlederne og oppføre seg svaret er nei. For å strekke ut en hånd til våre meksømmelig overfor hverandre. Den tredje tanken er tige herrer og fruer kan man jo hevde at norske

D

ersom

For å si det med
familieminister Kjell
Ingolf Ropstads lett
omskrevne ord: «Klarå
du ein tulledebatt, så
klarå du to»

Arkivaren
Whaat, vanlige folk på
televisjonsapparatet??
I 2001 var realityprogrammer et nytt
fenomen. Universitas var på saken og
dekket denne «demokratiseringen av
fjernsynsmediet». I saken tas det fram den
store problematikken med at realitydeltakere raskt går i glemmeboken. I Norge var
det fortsatt ingen som spesialiserte seg på
denne underlige tendensen, så Universitas
nådde ut til en ekspert fra söta bror for å få
svar. «Man kan sammenligne realitystjerner
med en kartong melk: Først drikker man
mye og synes det er jævlig godt, så surner
den og da er det bare å helle ut innholdet».
Ehm, kan noen plis fortelle meg utløpsdatoen på Petter Pilgaard?
Universitas 2001, nr. 4
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ILLUSTRASJON: ØYVIND HOVLAND

utdanningsinstitusjoner er altfor varierte til at en lignende
type debatt er mulig. Det kan godt tenkes. Strekker man ut
en hånd til kan man nevne at det er mange politikere som
besøker ulike høyskoler og universiteter. Ikke bare i løpet av
valg, men også for å feire nye forskningsprosjekter og lekre
nybygg.
Om man derimot skal bruke hendene til å tukte litt, så kan

man påstå at politikerne i stor grad overser studentene.
Jada, utdanningsminister Iselin Nybø skriver velvillig
debattinnlegg i denne studentavisen, men Nybø er ingen
Erna. På TV-debatter og i partiprogrammer hører man
stadig om «kunnskapssamfunn» og «innovasjon», hva nå

Historiske skråblikk av
Teresa «the researcher» Cissé

enn det betyr i konkret politikk. De fleste studenter har
faktisk stemmerett, og vi er en betydelig velgergruppe.
Under stortingsvalget i 2017 var aldersgruppen 20–24 år den
med aller lavest valgdeltagelse, med kun 64,3 prosent, ifølge
Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette betyr at det er mange
potensielle stemmer å hente for politikerne blant studenter,
særlig med tanke på at mange ennå ikke er folkeregistrert
i Oslo, noe som kanskje kan endres av en plutselig politisk
vekkelse. Det er viktig å understreke at studenter ikke er noen
ensrettet gruppe. Mange bryr seg ikke oppriktig om det man
kan kalle studentpolitikk. På en annen side er studiegjeld,
frafallstall, boligpolitikk og utdanningstilbud temaer som er
svært viktig for mange studenter, men også for politikerne,

Øyeblikket

dersom de er litt mer fremsynte enn bompengedebatten
tyder på.
Alle liker fest og moro, og dersom valgkampen uansett
skal være brød, leverpostei og sirkus, vil jeg gjerne invitere
alle partilederne til å la oss studenter ta del i moroa. Har
vi litt flaks får vi Oslomet-rektor Curt Rice som ordstyrer, noen raffe P3-jingler mellom innslagene og Svein Stølen, Tore Sagen og leder for Framtiden i våre hender, Anja
Bakken Riise, i ekspertpanelet. Alt direktesendt på Universitetsplassen i 2021. For å si det med familieminister Kjell
Ingolf Ropstads lett omskrevne ord: «Klarå du ein tulledebatt, så klarå du to».
debatt@universitas.no

av Gabriel Skålevik

TIPS OSS:
tips@univerisitas.no

UTTEGNERE:
Aleksander Naug
Synne Hellevang
Erlend Peder

DESKJOURNALIST:
Teresa Eltervåg Cissé

Astrologiskolen Herkules + BI = sant?
Man kan vel tørre å påstå at Handelshøyskolen BI er godt kjent for
sine noe spenstige markedsføringsstrategier. Starten på BIs contenteventyr startet kanskje i 2008 da de lanserte Fremtidstesten.no, hvor
man kunne spå sin egen fremtid. En ansatt ved BI var meget optimistisk
til dette nye reklame-sjakktrekket. «Når folk ser at BI står bak et slikt
lekent og lekkert konsept, håper vi de vil bli mer åpne for å se skolen
utenfor rammene av den firkantede boksen som den ofte plasseres i av
utenforstående. Vi håper at testen kan bidra til å mykne opp BI litt, sier
han». Altså, mission completed, BI! Dere blir bare mer lekne, lekre og
stiligere i stilen med årene!
Universitas 2008, nr. 8

KORREKTURSJEF:
Lena Jarstad

Hvem er Ganja: Burde noen si ifra om hva en coffeeshop er i Amsterdam?

Universitas støttes av Velferdstinget,
som står uten redaksjonelt ansvar.
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Fire av ti seksuelle overg
rammer stipendiater
18 ansatte ved universiteter og høgskoler svarer
at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep i en
ny kartlegging.

Trakassering i akademia

#Metoo
tekst Rasmus Gorset Berg
foto Emeline Pischedda

+ 13 prosent av respondantene oppgir
å ha blitt mobbet eller trakassert
i sitt nåværende arbeidsforhold i

– Jeg er skuffet over at vi ser disse
tallene nå. Vi er alle enige om at
det er ikke slik vi vil ha det i våre
universiteter og høgskoler, sier
forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) til
Universitas.
I kjølvannet av metoo-bevegelsen har Universitetet i Oslo (UiO),
Universitetet i Agder (UiA) og
Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO)
kartlagt omfanget av mobbing
og trakassering i universitets- og
høgskolesektoren. Nesten 18.000
ansatte i akademia svarte på
spørsmål om mobbing og trakassering som kan ha funnet sted i
arbeidsforholdet de siste tolv måneder.

løpet av de siste 12 månedene.
+ 13 prosent svarer at de tror
kjønn er årsaken og 7 prosent
tror det er etnisitet.
+
73 prosent av hendelsene var verbalt.
34 prosent var ikke-verbal, men
gjennom blikk eller liknende. Fysisk
trakassering tilsvarer 3 prosent.
+
1.6 prosent av respondentene oppgir
å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt nåværende arbeidsforhold
i løpet av de siste 12 månedene.
+
Undersøkelsen registrerer 18 tilfelller
av seksuelle overgrep i forbindelse
med respondentenes arbeidsforhold
i løpet av de siste tolv månedene.

Flere kvinner enn menn
13 prosent svarer at de har opplevd
mobbing eller trakassering i løpet
av siste tolv månedene. Det er flere
kvinner enn menn og flere eldre
enn yngre som oppgir å ha blitt
trakassert. I nesten halvparten av
tilfellene er det kollegaer som står
bak mobbingen og trakasseringen.
Nesten 300 personer svarer
at de har blitt utsatt for seksuell
trakassering. Det er flere menn enn
kvinner som svarer at de har blitt
utsatt for dette. Menn står bak 79
prosent av alle tilfellene av seksuell
trakassering. Alle som oppga sjef
som overgriper var kvinner, og
alle som oppga student som overgriper var menn.
Videre kommer det frem at fire
av ti seksuelle overgrep rammer
stipendiater.
– Strider mot norsk lov
– Denne undersøkelsen er gjennomført i etterkant av metoo-kampanjen, og likevel ser man disse
tallene. Ett tilfelle er fremdeles ett
tilfelle for mye. Undersøkelsen
viser at vi har noe å jobbe med
fremdeles, sier Nybø.
En ny lovendring trer i kraft
nå i august – den understreker
først og fremst universitetene og
høgskolenes ansvar for å forebygge
og forhindre trakassering og
seksuell trakassering.
– For studentene har vi også innført studentombud, og det er blant

+
Stipendiater opplever 39 prosent
av de rapporterte overgrepene.
Kilde: Nasjonal rapport om mobbing og trakassering i universitets- og høgskolesektoren.

annet fordi metoo-kampanjen
viste behovet for studenter å ha
noen å snakke med, sier Nybø og
vektlegger:
– Viktigst av alt, dette er en oppførsel som strider mot norsk lov.
Ingen trenger å være i tvil om at
dette ikke er greit.
– Vi beklager
13 prosent av alle som svarte ved
UiO oppgir å ha blitt mobbet
eller trakassert i løpet av de siste 21
månedene. Seks personer rapporterer om seksuelle overgrep.
Svein Stølen, rektor ved
UiO, mener funnene i undersøkelsen er alvorlige for
de som er rammet og for
arbeidsfellesskapet.
– Vi beklager at ansatte har
blitt utsatt for mobbing, trakassering og seksuell trakassering, sier
Stølen til Universitas.
– Kartleggingen har avdekket
at ansatte i sektoren har opplevd
handlinger som er alvorlige lovbrudd, særlig gjelder dette opplevelse av trusler, tvang og press

Lovendring: Universitetene og høgskolene får ansvar for å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering. Her er
Iselin Nybø på pressekonferanse om kartlegging av mobbing og trakassering i universitets- og høgskolesektoren 22. august.

til seksuell omgang, som er å regne som voldtekt. Dette er svært
alvorlig, og skal ikke forekomme.
Han fremhever kurset i håndtering og forebygging av trakassering og seksuell trakassering som tilbys til ledere, ved
fakultetene og ved instituttene
,som et viktig tiltak for å angripe
den uønskede kulturen. I tillegg
ble det gjennomført kurs på verneombudsamlingen ved UiO før

Vi beklager at ansatte har
blitt utsatt for mobbing,
trakassering og seksuell
trakassering
Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo
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grep i akademia

Krever informasjon: Jusstudent Ina Ytterstad Bjørnrå ønsker
lettere tilgang på informasjon om varslingsprosedyrer.

Ønsker mer åpenhet
I mars lanserte UiO retningslinjer mot trakassering. Jusstudent Ina
Ytterstad Bjørnrå etterlyser mer åpenhet rundt
prosedyrer og vurderinger av varslingssaker.
Trakassering
tekst Anna Stensrud
foto Odin Drønen

– Vi vet ikke hvordan studenter
som varsler blir møtt. Det står det
lite om i forbindelse med disse retningslinjene. Det er et stort informasjonsbehov.
Det sier jusstudent Ina Ytterstad Bjørnrå (28). Hun tok kontakt med Universitas etter å ha
lest om den nye kartleggingen av
mobbing og trakassering blant ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Bjørnå tror det kan være
vanskelig å si ifra om at man har
blitt trakassert.
sommeren. Å bruke Si fra er viktig for studentene, mener Stølen.
Si fra er varslingssystemet til
UiO, der studentene kan si hva
de er fornøyd med, hva som kan
forbedres eller om det er kritikkverdige forhold å varsle om i læringsmiljøet.
– Vi har alle et ansvar, men
det største ansvaret hviler på
meg og på ledere innover i
organisasjonen. Vi må angripe
denne styggen på samfunnets
og universitetenes rygg aktivt og

uten å nøle, sier Stølen.
– Åpenbart en jobb å gjøre
11 prosent av Oslomet sine
ansatte har opplevd mobbing og
trakassering det siste året.
– Jeg får vondt av å vite dette.
Vi har åpenbart en jobb å gjøre
med å bygge den profesjonelle
kulturen som vi ønsker å ha, sier
rektor Curt Rice til Universitas.
Rice fremhever videreutvikling
av Oslomets Si ifra-system, revidering av interne retningslinjer

og rutiner og kurs i konflikthåndtering som viktige tiltak de har
gjennomført. I tillegg kurser de
lederne i håndtering av saker om
seksuell trakassering, og har lagt
inn informasjon om trakassering
i appen de har utviklet som heter
sikresiden.no.
– Det er klart at de enkelte
tilfellene er alvorlige, men vel så
alvorlig er funnet om at folk ikke
vet hvor de skal henvende seg for
å kunne si ifra, sier Rice.
universitas@universitas.no

Jobb aktivt
med å bevisstgjøre studentene om hvordan prosedyren
foregår
Ina Ytterstad Bjørnrå, jusstudent ved UiO

– Det å ha kunnskap om hvordan du blir behandlet og hvilke
reaksjoner det kan få, er grunnleggende for å vurdere om du skal

ta det store steget å si ifra, sier
Bjørnrå.
– Tatt for lang tid
Bjørnrå har flere ganger tatt kontakt med UiO angående konsekvenser av varsling og brudd på
retningslinjene. Hun er ikke fornøyd med svarene hun har fått.
Det var først etter at Universitas
tok kontakt med UiO at fikk hun
et mer konkret svar.
Bjørnå mener det har tatt altfor
lang tid, og har en klar oppfordring til UiO:
– Jobb aktivt med å bevisstgjøre studentene om hvordan
prosedyren foregår. Om man har
blitt trakassert er man i en sårbar
posisjon og nettopp derfor er det
viktig å ha informasjonen om behandling lett tilgjengelig, sier hun.
UiO: – Meld fra om brudd
Universitas stilte følgende spørsmål til UiO:
Hvordan følges retningslinjene
mot trakassering opp?
Hva er gjenstand for helhetsvurderingen av saker?
Har dere noen kjøreregler på
hvordan saker vurderes?
Personaldirektør ved UiO, Irene Sandlie, skriver følgende i en
e-post til Universitas: «Dersom
konklusjon fra en varslingssak er
at det har skjedd alvorlig brudd
på tjenesteplikter, skal en eventuell personalsak registreres som en
egen sak, og følges opp i tråd med
statsansatteloven og forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Det
vil være naturlig å se nærmere på
hvor alvorlig bruddet på retningslinjene er og hva som kan være
en forholdsmessig konsekvens av
dette».
universitas@universitas.no
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Pensjonert professor
med knallhardt
pensumsoppgjør
Tidligere jusprofessor Jo Hov anklager gamle
kollegaer for «kompiskorrupsjon» og avtaler på
bakrommet.

Professorstrid
tekst Kristoffer Solberg
foto Odin Drønen

Jodel-hets og illsinte professorer.
Det er ikke første gang Universitas har skrevet om konflikter
på Det juridiske fakultetet ved
Universitetet i Oslo. Tidligere har
Universitas omtalt jusprofessor
Benedikte Høgberg som skjelte
ut studentene sine etter anonyme
meldinger på Jodel.
I fjor omtalte vi masterstudenter som fryktet for sin rettssikkerhet ved færre eksamensforsøk. Nå har én professor og én
førsteamanuensis blitt beskyldt
for å fremme egeninteresser fremfor godt pensum.
På en nyopprettet nettside
går tidligere jusprofessor Jo Hov
(78) langt i å hinte om at avtaler på bakrommet har vært en
medvirkende faktor til at hans
pensumbok, Rettergang i sivile saker, har blitt avfeiet til fordel for
Anne Robberstads bok Sivilprosess.
Det var Rett24 som først omtalte saken.
– Dårlig skikk
Jo Hov bekrefter og understreker
påstandene han kommer med på
sin nettside overfor Universitas.
Han mener Anne Robberstad,
som først godkjente boken hans,
trakk godkjennelsen tilbake etter
et halvt år for å fremme sin egen
bok.
Han mener det vitner om dårlig skikk og hemmelighold mellom kollegaer.
– I et normalt kollegialt forhold, ville innvendingene kommet
i forbindelse med godkjennelsesspørsmålet. Her godkjenner Robberstad først boka forbeholdsløst,
så stryker hun den i all hemmelighet etter seks måneder, forteller
han.
Hov tok da kontakt med Maria
Astrup Hjort, nåværende fagansvarlig i sivilrett, som ba ham om
å komme med en revidert utgave
for å rette manglene i boka. Han
etterfulgte dette, og fikk positive
tilbakemeldinger for revisjonen.
Hjort snudde etter et møte med

Robberstad, mener han.
– Så ringte Hjort umiddelbart
før påske. Hun hadde hatt et møte
med Robberstad hvor hun var blitt
oppmerksom på flere feil i den nye
utgaven.
Han mener selv han har tilbakevist innvendingene punkt for
punkt på nettsiden sin.
– Det er et par småfeil der, men
det er vanlig. Ingen doktorgrad
ville blitt underkjent av noe sånt,
mener Hov.
– Feid av banen
På nettsiden hinter Hov til at Robbestad og Hjort har et nært vennskapelig forhold som han mener
har påvirket prosessen med boken. Robbestad har tidligere vært
veileder for Hjort.
– Men dette du kaller «kompiskorrupsjon» på nettsiden din,
er ikke det utrolig vanskelig å
påvise?

Jeg ble feid
av banen i
de offisielle
kanalene
Jo Hov, professor emeritus i rettsvitenskap

– Jo, det er jo kanskje et av problemene. Som Gerhardsen visstnok sa en gang om beslutninger i
Arbeiderpartiet: noen har snakket
sammen, sier Hov.
– Hvorfor valgte du å lage en hel
nettside?
– Jeg ble feid av banen i de
offisielle kanalene, sier han.
– Jeg ønsket å dokumentere, i
detalj, både overfor studentene og
andre, at påstanden om at boka
vart utdatert og full av feil, ikke
holdt stikk.
Kjenner seg ikke igjen
Maria Astrup Hjort mener anklagene Hov fremmer er grunnløse.
– Det er skrevet et notat til
Programrådet for master i rettsvitenskap hvor jeg forklarer min
vinkling av saken, sier hun og

refererer til den.
– Jeg har kort og godt gjort en
faglig vurdering og endret faglig
synspunkt.
Hjort kaller påstandene om
kollegial korrupsjon «vivvas», og
forklarer at sivilprosess er et lite
fagfelt.
– Vi er ikke så mange som
skriver i sivilprosess, det at jeg
tok over som faglærer
grunner i at jeg var den
eneste faglig ansatte
som hadde faget som
hovedfelt,
forklarer
hun.
Hjort understreker
at hun at gjort en faglig vurdering og at hun
ikke ønsker å kommentere de øvrige påstandene i media.
Universitas har vært
i kontakt med Anne
Robberstad, hun er kjent med kritikken, men ønsker ikke å kommentere den.

til pensum, uten å ha med konkurrentenes alternativer.
– Det er noe av det viktigste
med denne saken. Faglærer godkjenner egne bøker og prøver å
skvise ut konkurrentene. Sånn
har det vært hele mitt liv ved Det
juridiske fakultetet. Vi måtte lese
professorenes bøker pliktskyldigst da jeg var student, sier Hov.

Her sparker Hov
nedover mot en
yngre kvinnelig
førsteamanuensis

– Skittentøysvask
Professor og studiedekan ved
Det juridiske fakultet, Erling
Hjelmeng, omtalte forrige uke
noen av Hovs påstander som
en «offentlig skittentøysvask» i
Advokatbladet. Hov avfeier disse
påstandene og mener nettsiden
var hans siste mulighet til å få sitt
budskap hørt.
Hjelmeng selv står for uttalelsen.
– Når det gjelder å ta opp
saken til debatt i offentligheten er
det Hov sin rett som alle andres,
sier Hjelmeng.
Han påpeker at det å ikke vinne
frem, ikke er god nok grunn til
utsagnene på nettsiden.
– Det blir å blande kortene.
Her sparker Hov nedover mot en
yngre kvinnelig førsteamanuensis,
Hjort. Det synes ikke jeg er innafor. Når det gjelder Hovs personlige forhold til Robberstad så ligger det en del påstander som ikke
har noe med saken å gjøre. Jeg står
for at jeg kalte det offentlig skittentøysvask, sier han.
Hjelmeng understreker at Hov
har all rett til å diskutere hvordan
man går frem med pensum. Han
trekker selv frem uenigheter om
pensum ved de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen som et eksempel.
Universitetsproblem
Et av de mange problemene som
tas opp på Hov sin nettside er professorer som gjør sine egne bøker

Erling Hjelmeng, studiedekan ved Det juridiske
fakultet

Han tror ikke problemet
er unikt for Det juridiske
fakultetet, men at det går igjen
overalt i akademia.
– Bakgrunnen er nok faglig
prestisje. Professorene ønsker
å fremstå som Norges største
eksperter i sitt felt. Ulempen er
at mange også ønsker å skaffe seg monopol på sine egne
bøker.
Jubel på Jodel
Hov forteller at han nylig har
lært seg å bruke den anonyme
forum-tjenesten Jodel, hvor
han opplever støtte fra en rekke
jusstudenter.
Han håper det vil gå et rykte
om at boka er god slik at
studentene leser den, uavhengig om den havner på pensumlistene.
– Har du et økonomisk
motiv?
– Jeg kunne kanskje tjent litt
penger på dette, men jeg har god
nok økonomi, saken handler
ikke om penger.
– Er det egen prestisje da? Du
nevner jo disse faktorene selv.
– Det er ganske unaturlig for
meg å gå offentlig ut på denne
måten. Jeg er lavmælt av natur
og har aldri prøvd å skvise ut
konkurrenter.
universitas@universitas.no

Frustrert: Den tidligere jusprofessoren Jo Hov (78) mener det er
et tilbakevendende problem at
professorer gjør sine egne bøker til
pensum.
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Advarer mot
pizzabranner

FOTO: TRYG FORSIKRING

Det er natt til søndag, neste
utbetaling fra Lånekassen er altfor
langt unna, men dette er ikke en
tid for økonomiske bekymringer
– du trenger nattmat. Du lusker
innom Jokern på hjørnet, slenger
pizzaen under armen og rett inn i
ovnen i SiO-boligen din. Pizzaen
frister, men det gjør også sengen.
Fem minutter kan ikke skade,
tenker du. Nei, det skader ikke
frem til de usle kvadratmeterne i
studentboligen din fylles med røyk
og brannalarmen går av i hele bygget – og du sitter igjen med en heftig regning fra Brannvesenet, som
spolerer hele neste månedsbudsjett.
Minst én gang i uken må
Bergen brannvesen rykke ut til en
studentbolig, som følge av matlaging. Sist uke holdt det på å gå galt,
da de måtte evakuere 20 personer
midt på natten. Årsaken var en student som hadde satt en pizza i ov-

FORLAGENES

STORE

BOK
SALG

nen, og sovnet. Ikke vær like kjip.
– Dessverre ser vi at såkalte
pizzabranner skjer litt for ofte. Å
lage nattmat etter en tur på byen er
ikke ufarlig. Kjøp heller nattmaten
på vei hjem, det er langt tryggere,
sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring i en pressemelding.
I tillegg er det nær 10.000
studenter som ikke har røykvarsler
i boligen sin, viser tidligere spørreundersøkelser foretatt av Tryg
Forsikring og Norsk brannvernforening. De samme undersøkelsene avdekket at vel én av fem
studenter bor i bolig uten slukkeutstyr, eller at de ikke vet hvor det
er. Én av fire studenter har kun én
rømningsvei eller de vet ikke om
flere, samt at ni av ti studenter aldri
har deltatt i brannøvelse i boligen.
Prisen for en pizza har aldri
vært høyere.
universitas@universitas.no

Med bøker fra:

JÓN KALMAN STEFÁNSSON
TIMOTHY SNYDER
CARLO ROVELLI
ANNE BITSCH
JARED DIAMOND
TORE KVÆVEN
RAGNAR HOVLAND
OLAUG NILSSEN
TOR JONSSON
PATTI SMITH
LOTTA ELSTAD
WITOLD GOMBROWICZ
KARL OVE KNAUSGÅRD
MONA HØVRING
TOVE DITLEVSEN
HARUKI MURAKAMI
STEPHEN HAWKING
HAN KANG
SIMONE DE BEAUVOIR
HENRY D. THOREAU
og mange, mange flere

5.–7. SEPTember
ÅPNINGSTIDER

TORSDAG 11 ‒ 21
FREDAG 11 ‒ 21
LØRDAG 11 ‒ 17

FILMENS HUS
DRONNINGENS GATE 16

PAX OKTOBER SAMLAGET SPARTACUS DREYER KONTUR
HUMANIST MANIFEST OMNIPAX HEINESEN PEGASUS
FLAMME PRESS SOLUMBOKVENNEN MEMO
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– Vi streiker til vi får
De rosa syklistene
krever nå tariffavtale.
Nesten halvparten av de
streikende er studenter.

Foodora-streiken
+ Startet tirsdag 19. august etter brudd
i forhandlingene mellom Norges
Transportforbund i Fellesforbundet og
Foodora, som har pågått siden mai.
+ Foodora-syklistene og NTF

Lønn

krever tariffavtale.

tekst Stine G. Bergo
foto Øyvind Aukrust og Odin Drønen

+ Foodora mener de ikke har mulighet til å gå med på kravene.

– Vi streiker til vi får det vi vil,
sier Osama Mourad (22) til
Universitas. Han jobber som
Foodora-syklist, og studerer
helseservice ved Norges miljø–
og biovitenskapelige universitet
(NMBU). Han har dratt rett fra
Ås til Youngstorget.
Bak ham står to partytelt, og
et drøss med andre streikende.
Noen fikser sykler, andre deler
ut kaffe, vafler og rosa lapper
med oppfordringen «Støtt Foodora-syklistene».
– Mange tror kanskje vi bare
vil ha litt høyere lønn, men vi
forteller folk at vi vil ha tariffavtale. Alle ansatte i Norge har rett
til å ha det, sier Mourad.

Vi må kjempe
for gode
arbeidsvilkår.
Foodora gir
det ikke av
seg selv
Johanna Neumann, student

Ifølge arbeidsmiljøloven er en
tariffavtale en avtale mellom en
fagforening og en arbeidsgiver
eller arbeidsgiverforening om
arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.
Siden mai har Foodora vært i
forhandlinger med Norges Transportarbeiderforbund (NTF), som
er en del av Fellesforbundet, som
organiserer 85 prosent av Foodoras 600 ansatte. 19. august brøt
samtalene sammen. 102 Foodorasyklister byttet ut de vanlige rosa
t-skjortene med refleksvester
med Fellesforbundets logo på.
Blant dem er 43 studenter.
– Jeg tror det er mange studenter fordi unge trenger penger, sier Johanna Neumann (28).
Hun studerer massasjeterapi ved
Institutt for helhetsmedisin.
Gjennomsnittalderen
hos
Foodora-syklistene i Oslo er 25
år.
– Foodora utnytter unge.
Unge tenker ikke nødvendigvis
på arbeidsvilkårene på en arbeidsplass, de tenker at de kan
tjene penger, sier hun.

Kilde: Norsk folkehelseinstitutt

– Umotiverende
Student ved Oslomet i anvendt
datateknologi, Abraham
Girma Kelecha, har jobbet
i Foodora i over tre år.
– Jeg jobber her fordi det er
fleksibelt. Det er bare derfor jeg
er her, for å være helt ærlig. Det
passer bra å kunne velge arbeidstider når han er student, sier Kelecha.
Syklistene må dekke alle arbeidsrelaterte utgifter selv, som
for vedlikehold av sykkel og forsikring på mobil.
– Jeg synes også at vi fortjener
bedre lønn, og vintertillegg, for
det er særlig vanskelig å sykle
da. Det er umotiverende at det
er samme lønn hele tiden. Vi risikerer egentlig livet vårt når det
er dårlig vær, særlig når det er
glatt på veiene, sier Kelecha.
Tallstrid
Foodora-syklistene tjener en
grunnlønn på 120 kroner timen.
For hver levering, får de et tillegg på 15 kroner. Om lørdagene
stiger tillegget til 20 kroner, og
søndagene til 25 kroner. Et av
kravene fremstilt av NTF er en
økning av grunnlønnen.
– Ett forslag vi la på bordet,
som Foodora takket nei til, var
lønnsøkning på cirka 6–7 prosent, sier klubbleder i Foodora,
Espen Utne Landgraff.
Han forklarer at det tilsvarer
inflasjon i pris fra 2016 til 2019.

Solidaritet: Student ved Oslomet, Abraham Girma Kelecha, mener det er viktig å være med på Foodora-streiken.

– I tillegg ville vi ha 5 kroner
mer per levering i kompensasjon
for bruk av egen sykkel, telefon
og utstyr.
Daglig leder i Foodora, Carl
Tengberg, mener lønnen i dag er
bra – også for studenter.
– Lønnen kommer også til å
øke gjennom lønnsforhandlinger år etter år, sier han.
Han har ikke svart Universitas på hvorfor grunnlønnen ikke
har økt de siste tre årene.

Arbeidsvilkår: Det er første gang
Johanna Neumann, massasjeterapistudent, streiker.

– Tåpelig fra Foodora
Tengberg mener at forslaget fra
NTF er urimelig.
– Det er mye som er relevant
for oss i kravene som er satt fram

av NTF, men en effektiv lønn på
319 kroner ville gjort at vi ikke
har mulighet for å gi fast jobb. Vi
håper å gi så mange mennesker

Jo mer
organisert
vi er, jo
sterkere er vi
Abraham Girma Kelecha, student

som mulig så bra vilkår som mulig, sier han.

Tengberg mener 319 kroner
er den effektive lønnen som
ville vært gjeldende om Foodora
fulgte det første forslaget til Fellesforbundet, men Landgraff
mener de ikke har fremmet en
lønnsøkning på 319 kroner.
– Foodora gikk med en gang
hardt ut og sa vi hadde voldsomme krav. De har mildt sagt
ikke noe med våre forslag å gjøre, og det vet foodora selv også.
Så det er tåpelig fra deres side,
sier Landgraff.
Lønnsoppgjørsgeneral i Fellesforbundet, Jørn-Henning Eggum, er enig med Landgraff.
– Bedriften [Foodora, red.
anm.] må selv svare for fanta-
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det vi vil
sitallene de har kommet med.
Studentene på Youngstorget
Dette tallet er på mange må- mener det er viktig å være med
ter en avledningsmanøver for å på streiken.
fjerne oppmerksomheten fra det
– Selvfølgelig. Vi trenger soegentlige kravet, mener han.
lidariteten. Jo mer organisert
Eggum er enig i at
vi er, jo sterkere er vi,
Foodora burde beog jo mer kan vi
tale for arbeidsvære med å endre
VISSTE DU?
relatert utstyr,
arbeidssituasjoog mener det
nen vår, sier
Det tyske selskapet Foodora
er et problem
Kelecha.
etablerte seg i Oslo i 2015.
at
Foodora
Neumann
Selskapet er i dag til stede
ikke er med i
synes det er
i Oslo, Bergen, Trondheim,
Stavanger og Kristiansand.
en arbeidsgiviktig å være
De samarbeider med 800
verorganisamed å være
restauranter og har
sjon.
fagorganisert
over 600 ansatte.
– Da er det en
så man kan være
rekke ulike tariffavmed på streiken.
taler klare som de kan
– Du må kjempe for
velge mellom. Men når de ikke gode arbeidsvilkår. Foodora gir
er det, må vi på mange måter det ikke av seg selv.
lage en særegen avtale for dem,
– Fortsetter du å jobbe her om
så derfor er det vanskeligere. Vi du ikke får tariff-avtale?
er jo opptatt som forbund om å
– Vi tenker ikke noe på hva
generere en riktig tariff-avtale. som skjer da. Vi tror at FellesforTelefonen min er på døgnet bundet klarer å få gjennom krarundt, så om arbeidsgiver vil vene våre. Vi er mange, nå er vi
nesten 150 som er medlemmer i
ringe, er jeg er klar.
Fellesforbundet.
Mourad håper streiken snart
– Vi trenger solidariteten
Ytterligere 40 syklister går ut tar slutt.
– Jeg er veldig glad i sykkel.
i streik 6. september, hvis ikke
partene i Foodora-konflikten Jeg håper vi får det vi vil, så jeg
kommer fram til en løsning før kan komme tilbake til jobben,
sier han.
det.
universitas@universitas.no

Utgifter: De streikende Foodora-syklistene vil blant annet ha kompensasjon for at de betaler jobbrelaterte utgifter selv.

Studentenes
miljøfestival 2019

ISÁK JON OLAV
FROM SCRATCH FØKKEFJORD
SELMA KLOSSMAJOR

Studentenes
miljøfestival 2019
3. september | Vilhelm Bjerknes’ hus

10:00

13:00

Åpning v/ miljøsjef
Øystein Liverød

Bike Kitchen inviterer til lunsj

10:15
Teknologiske løsninger eller
verdirevolusjon? To løsninger på
klimakrisen. Foredrag v/ professor
Thomas Hylland Eriksen

11:00
Presentasjon av Insj UiO

11:15
TBA

11:30
Neste steg etter å ha erklært

CHATEAU NEUF |

4. SEPTEMBER

CC: GRATIS

klimakrise: Klimajobber. Foredrag
v/ Andreas Ytterstad, leder av
Concerned Scientists

12:00

14:15

Blågrønne byer - hvordan kan
byene bidra i klimakampen?
Foredrag v/ professor
Anne-Karine Thoren

14:30

Korleis økonomane reddar klimaet.
Foredrag v/ professor
Linda Nøstbakken

14:45

Hvis klima er så viktig - hvorfor
gjør vi da så lite? Foredrag v/
professor Per Espen Stoknes

15:15

Tema TBA v/ zoolog Petter
Bøckman

Prisutdeling av UiOs bærekraftspris

15:45

for beste masteroppgave 2019 v/

Workshop med START UiO

prorektor Gro Mo

17:00

12:45

Presentasjon av UiOs nye Klimahus

Stands og mingling m/ mat
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Sykkelentusiast: Miljø og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) var på plass på sykkelloppis på sitt gamle studiested, Blindern.

– Fuck oljepengene, vi
må satse på fremtiden
Byråden vil gjøre Oslo
til en nullutslippsby og
oppfordrer studenter til
å hive seg på sykkelen,
universitetsansatte til
å kutte flyturer og UiO
til å droppe Equinoravtalen.
Miljø
tekst Anna Stensrud
foto Charlotte Førde Skomsøy

– Vi skal kutte utslippene i Oslo
med 95 prosent innen 2030. Og
det er, som seniorforsker Borgar
Aamaas ved klimaforskningssenteret CICERO kaller det, ufattelig,
ekstremt ambisiøst. Men helt nødvendig, sier miljø og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) til
Universitas.
Den nye klimastrategien som
byrådet lanserte for et par uker
siden, er en av de eneste i verden

som er i tråd med Parisavtalens 1.5
graders-ambisjon.
Berg mener at valget står mellom de som er villige til å gjennomføre den grønne politikken
som trengs for å nå nullutslippsmålet, og de som sier de er for
målet, men samtidig vil bygge
motorvei på kryss og tvers av
hovedstaden.
En bedre by å bo i
– Det å gjøre Oslo til en nullutslippsby, gjør også Oslo til en
bedre by å bo i. Studentene vil
merke klimapolitikken fordi en
by med mindre utslipp også er en
by med mindre biltrafikk, ren luft,
med mer plass til studenter, buss
og trikk.
Byråden ønsker å se flere
syklende studenter. Torsdag var
hun på plass på sykkelloppis på
Blindern, der studentene kunne
velge og vrake blant 300 sykler.
– Det er overraskende få
studenter som velger sykkel i dag.
Jeg er fra Oslo, og som student
husker jeg at det var en terskel
for meg å begynne å sykle i byen,

Den grønne politikeren er klar
i sin tale:
– Fuck oljepengene, vi må
satse på fremtiden. Jeg synes at
det er helt galt at Equinor skal få
grønnvaske seg med noe støtte til
forskning på fornybar energi, samtidig som de
utvinner og
investerer
rekordmye i
fossil energi.
Hun har
også et godt
Grønnvasking
råd til de flyBerg reagerer
veglade unisterkt på at
ve rs ite t s an hennes tidligere
satte, som fløy
studiested, UiO,
like langt som
har en forskningsavtale
80 ganger turmed Equinor.
retur månen i
femårsavtalen,
fjor.
Lan Marie Berg, førstekandidat for Oslo MDG
som ble under– Jeg tror at
tegnet i januar
veldig mange
i år, går ut på at energiselskapet av reisene vi gjør, heller kan tas
årlig bevilger ti millioner kroner over videokonferanse. Noen gantil forskning innenfor energi- og ger er man nødt til å møtes, men da
klimarett, maskinlæring, strøm- er det viktig å tenke på hvordan vi
ning i geologiske strukturer og kan gjøre det miljøvennlig, og det
nye energisystemer.
gjelder alle.
fordi det virket litt skummelt, sier
hun og fortsetter:
– Jeg ble veldig overraska da
jeg endelig begynte å sykle i Oslo.
Plutselig åpnet det seg en helt ny
verden, der jeg ble kjent med byen
på en annen måte. Jeg skjønte
hvor de ulike
tingene lå, det
var billig, og jeg
fikk trening i
hverdagen.

Jeg ble veldig
overraska da
jeg endelig
begynte å sykle
i Oslo. Plutselig
åpnet det seg
en helt ny
verden

– Satser på fremtiden
Rektor ved UiO, Svein Stølen,
skriver til Universitas at hovedfokuset for avtalen med Equinor
er bærekraft og fornybar energi,
som på lengre sikt kan bidra til
bærekraftig utvikling i samfunnet
som helhet.
– For oss er det å satse på fremtiden, sier Stølen.
– Det er ofte viktig å samarbeide med sentrale aktører som kan
skape endring. Equinor er en slik
mulig endringsaktør. Avtalen er
vurdert grundig fra universitetets
side, og den gir fri og åpen forskning som er tilgjengelig for alle.
Når det gjelder de mange flyreisene til UiO-ansatte, er rektor
helt enig med Berg i at de bør fly
mindre.
– Dette er en av grunnene til at
vi nå jobber konkret med å få på
plass tiltak for å få ned våre klimagassutslipp generelt, ikke bare
knyttet til flyreiser. Hver og en av
oss må gå oss i selv og ta vår del av
ansvaret, også når det gjelder å fly
mindre.
universitas@universitas.no
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Ny satsning på klimaemne ved UiO
Studenter skal finne nye
løsninger for å gjøre Oslo til
en klimavennligere by.
Klima
tekst Mylena Kifle
foto Odin Drønen

I 2019 ble Oslo kåret til Europas miljøhovedstad. Med dette som bakgrunn har
et nytt miljøfokusert emne blitt lansert
ved Universitetet i Oslo. I emnet Citystudio Oslo skal studenter, med bistand
fra forskere, ansatte i Oslo kommune og
andre interesserte, jobbe fram eksperimentelle byutviklingsprosjekter.
Første i Europa
Vancouver var den første byen som etablerte Citystudio i 2011, siden har andre
byer i Canada og Australia fulgt etter.
Oslo blir imidlertid den første byen i
Europa til å lansere prosjektet.
Ideen kommer fra canadiske Jennifer Vallee, som i høsten 2017 startet på
en master ved UiO. Hun forteller at hun
hadde studert i Oslo i to måneder før hun
la frem ideen om å starte opp Citystudio
i Oslo til prorektor ved UiO, Gro Bjørnerud Moe.
– Inspirasjonen bak ideen kommer selvsagt fra at jeg selv har tatt dette
emnet i Vancouver. Annet enn det la
jeg fort merke til at Oslo og Vancouver
deler mange av de samme målene innen
bærekraft, sier hun til Universitas og
legger til:

– Jeg visste også at UiO lette etter nye
og innovative måter å engasjere studenter.
Vallee har nå blitt prosjektleder og
administrer hele emnet. Hun forteller at
Citystudio vil være ganske ulikt andre
universitetsemner.
– Vi er liten gruppe som møtes hver
dag og ønsker å få til det samme. I tillegg
forsøker vi å engasjere studentene på en
emosjonell og personlig måte. For å finne
frem til de viktigste ideene er åpenhet
mellom underviser og student essensielt.
Hun forteller videre at de ønsker
studenter som er engasjerte og motiverte
til emnet:
– Vi vil ha folk som vil utrette noe
meningsfullt. Vi har ikke tradisjonelle
forelesninger, så studentene må være
forberedt på å ta mye ansvar i hvor mye
utbytte de får av faget.
– Studenter har mye å by på
Prorektor Gro Bjørnerud Moe forteller at hun tror studenter i Oslo har mye
verdifullt å by på innen byutvikling og
bærekraft.
– Det vil være en unik mulighet
for å løse noen av utfordringene Oslo
kommune har. I tillegg vil det være en
mulighet for studentene å få praktisk
erfaring med tverrfaglig prosjektarbeid.
Moe legger til at studentene vil lære
om byutvikling, organisasjonsteori,
prosjektplanlegging og gjennomføring.
– Emnet passer for studenter som
er kommet et godt stykke på vei med
en bachelorgrad, eller har begynt på
mastergraden sin.

Engasjement: – Vi vil ha studenter som vil utrette noe meningsfullt, sier prosjektleder for Citystudio Jennifer
Vallee.

universitas@universitas.no

Best i bærekraft
Spekkhoggerdiett,
Polens rettssystem og
EUs bærekraftspolitikk
er temaene for årets
beste masteroppgaver
om bærekraft.
Bærekraftspris 2019
tekst Mikkel Ihle Tande

For andre gang deler UiO ut pris
for årets beste masteroppgaver tilknyttet FNs bærekraftsmål. De tre
vinnerne får 10.000 kroner hver
for prisen, som deles ut under Studentenes miljøfestival i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo
3. september. En av vinnerne er
Steinar Træen, som leverte masteroppgaven sin ved Det juridiske
fakultet i vår.
– I Polen angripes domstolene av myndighetene på en rekke
intrikate og kreative måter. De har
endret på hvordan dommere kan
disiplineres, slik at justisministeren har fått en viktig rolle og de har
allerede begynt å bruke dette politisk, noe som er veldig dramatisk,
forklarer Steinar Træen. Prisen

kom som en overraskelse.
– Jeg var kanskje mer overrasket da jeg ble nominert. Jeg
hadde i utgangspunktet ikke tenkt
at oppgaven min var så veldig
relevant for FNs bærekraftsmål,
men da jeg leste gjennom målene
skjønte jeg at de handler om veldig
mye forskjellig, sier Træen.
De 17 bærekraftsmålene ble
utarbeidet av FNs medlemsland
i 2015. Masteroppgaven må ha
klar relevans for ett eller flere av
bærekraftsmålene. Målet med
UiOs pris er å inspirere til originalitet og kreativitet i masterarbeidet, som bidrar til kunnskap og
innsikt i bærekraftig utvikling.

hoggere var litt utfordrende, men
veldig gøy! Hvallivet i Norge
er helt fantastisk, sier Andvik.
Spekkhoggernes diett har ikke
vært forsket på i Norge siden
2002. På den tiden antok man at
sild var det eneste de spiste, men
funnene til Andvik viste at dette
ikke er tilfelle, og at hva spekkhoggere spiser har stor betydning.
– De som spiser sel får i seg
høyere konsentrasjon av miljøgifter, som akkumulerer oppover
i næringskjeden. Det har store
konsekvenser for helsen, ikke
bare for spekkhoggere, men til
hele økosystemet, sier Andvik.

– Jeg visste jo ikke at oppgaven
min var god nok til å bli
nominert
Sigrid Jerpstad, sosiolog og prisvinner

Giftig spekkhoggerdiett
Prisen er delt av tre studenter,
fra tre ulike fakulteter. Biologen
Clare Andvik, tidligere McEnally,
flyttet fra England til Norge for å
studere hvaler.
– Å arbeide i felt med spekk-

EUs ansvar
Den tredje vinneren er sosiologen Sigrid Jerpstad. Oppgaven
hennes handler om EUs rolle i
forhandlingene av bærekraftsmålene.
– Det som kanskje overrasket

meg mest var at EU ser for seg
en mindre rolle internasjonalt,
når det kommer til hva slags oppgaver de skal ha for å finansiere
utviklingstiltak. EU ser for seg
en større rolle til fremvoksende
økonomier som Kina og India og
mener at de bør ta byrden i mye
større grad, forteller Jerpstad.
Selv om oppgaven handler
eksplisitt om FNs bærekraftsmål, ble Jerpstad overrasket over
nominasjonen.
– Jeg visste jo ikke at oppgaven
min var god nok til å bli nominert, jeg vet jo at det var mange
andre flinke studenter på UiO.
Dette sier juryen
om oppgavene:
«A Judiciary under Siege – An
Institutional Approach to Rule
of Law Backsliding in Poland»:
Træen forsøker å gi svar på om
det samme kan skje i Norge, som
har skjedd i Polen etter at Lov- og
rettferdighetspartiet kom til makten ved valget i 2015. For første
gang i Polens historie kunne ett
parti danne flertallsregjering helt
alene. For å gi svar mener juryen
at Træen anvender sofistikert
institusjonell teori av en kvalitet
som ikke bare er ekstraordinær,

men helt eksepsjonell.
«The effect of dietary preference on the levels of organohalogen contaminants and
mercury in Norwegian killer
whales»:
Arbeidet innebar planlegging og
utføring av feltarbeid, kjemisk
analyse av miljøgifter, utarbeiding av analytisk metode, statistisk behandling og tolking. Clare
tok selv initiativ til prosjektet
og skaffet kontakter nasjonalt
og internasjonalt. Arbeidet med
oppgaven og data har vært svært
omfattende.
«Who Should Bear the Burden?
The EU’s Approach to Responsibility for the Sustainable
Development Goals»:
Juryen gir Jerpstad skryt for å
bidra til viktig kunnskap om EUs
forståelse av egen rolle i implementeringen av FNs bærekraftsmål. Oppgaven belyser en interessekonflikt mellom ulike land,
vedrørende fordeling av byrdene
og ansvar for blant annet utslipp
av klimagasser. Slike analyser, fra
et politisk sosiologisk perspektiv,
har ikke vært utbredt i forskning
på EU tidligere.
universitas@universitas.no
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NY UNDERSØKELSE:

Økonomiske problemer går uto
Én av tre studenter
mener dårlig økonomi
påvirker skoleprestasjonene deres. – Urovekkende, men ikke
overraskende, sier økonomiprofessor.
Budsjett
tekst Øyvind Aukrust og Jantra Hollum
foto Øyvind Aukrust

– Når du bekymrer deg er det lett
å skyve alt unna, og så bare sette
seg ned og se på en sesong av
New Girl. Jeg tror at en presset
økonomi kan være med og bidra
til bekymring, sier sosialantropologistudent Karl Oskar Bjerke.
Universitas møter han og medstudentene hans utenfor SV-bygget
på Blindern.
En ny undersøkelse gjort på
oppdrag for Danske Bank av
meningsmålingsinstituttet YouGov, gir et dystert bilde av studentenes økonomiske situasjon. 38
prosent av studentene svarer «helt
enig» eller «enig» på spørsmål om
hvorvidt de mener økonomiske
bekymringer går utover studieprestasjoner, 18 prosent sier at de
ofte bruker kredittkort for å betale
regninger.
– Ekstase over storstipendet
Lars Oskar Vik, Karl Oskar Bjerke
og Martin Ness, som alle studerer
ved Universitetet i Oslo, kjenner
seg igjen i undersøkelsens funn.
De anslår alle at de jobber mellom
10 og 20 prosent utenom studiene.
– Hadde jeg hatt 3000 mer i
stipend tror jeg det hadde vært
bedre for karakterene. Nå er jeg i
ekstase over storstipendet, sier
Vik, og poengterer at med mer stipend kunne han også brukt mer
tid på frivillig arbeid som er relevant for studiene – for eksempel i
vervet han er studenttillitsvalgt i.
Martin Ness derimot er mer
avslappet, når det kommer til
penger.
– Det går jo fint. Jeg stresser
ikke så mye med min egen økonomi. Det er i helgene jeg jobber,
og da studerer jeg jo vanligvis
ikke så mye, forteller han.
– Urovekkende
Halvor Mehlum, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo,
sier tallene er urovekkende, men
ikke overraskende.
– Studentfinansieringen
er
ikke tilstrekkelig til å finansiere
heltidsstudenten. Mange løser
dette ved å arbeide ved siden av.
For noen kan sikkert en strukturert deltidsjobb gi gode rutiner i
hverdagen, men for mange går det
sikkert på bekostning av studiene.
Hvis det på toppen av det er slik
at bekymringen i seg selv virker

Jobbstress: Studentene Lars Oskar Vik (f.v), Karl Oskar Bjerke og Martin Ness mener de kunne konsentrert seg bedre om studiene om de ikke trengte å jobbe så mye.

stressende, er det ille, sier han.
Han poengterer at kredittkortgjeld som blir stående er ekstremt
kostbart.
– For eksempel vil det å sitte på
kredittkortgjeld på 25.000 i seks
år firedoble gjelda til 100.000.
Når en student skal etablere seg i

Det er bekymringsverdig at
økonomiske
problemer går
utover akademiske prestasjoner

NSO: – Ikke overraskende
Marte Øien, leder i Norsk
Stu d e nt org an i s a s j on ( N S O ) ,
mener det som kommer fram
i undersøkelsen stemmer godt
overens med tidligere funn.
– Vi syns det er bekymringsverdig at økonomiske problemer
går utover akademiske prestasjoner og studietilværelsen, men
samtidig er det ikke overraskende
tall.
Øien viser til at blant annet fjorårets studenthelseundersøkelse
(SHoT) ga lignende resultater.
– Den gjennomsnittlige studenten jobber deltid 12 timer i
uka. En undersøkelse fra SSB viser at hvis studenter jobber mer
enn 10 timer i uka, går det utover
akademiske resultater, sier hun.

Marte Øien, leder i NSO

boligmarkedet kan 100.000 i kredittkortgjeld være nok til at man
overhodet ikke klarer å få kjøpt
noe.

– Skaff oversikt
Cicilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom hos Danske Bank, oppfordrer studenter til å gå igjennom
alle utgifter og inntekter de har og
lage en plan.

– Jeg tror det handler mye om
å skaffe seg oversikt. Mange flytter hjemmefra for første gang, og
er ikke vant til å håndtere hele
økonomien selv. Det er jo ikke det
største beløpet man får i stipend
og lån, sier hun.
Selv om studentøkonomien er
knapp, tror hun mange kan spare
noen tusenlapper av storstipendet
ved å kjøpe skoleutstyr brukt og
kanskje arve noen møbler hjemmefra.
Tvetenstrand forteller at selv
om de visste fra før at studenter
gjerne har en ganske anstrengt
økonomi, ble de overrasket over
omfanget av økonomiske problemer. Hun mener særlig bruken av
kredittkort er bekymringsverdig.
– Rentene begynner fort å løpe.
Har du dratt kortet en gang, er det
lett å gjøre en gang til. Så ender du
opp med å betale renter gjennom
hele studietida fordi fadderuka ble
litt dyr.
universitas@universitas.no

Studentøkonomi
+ «Økonomiske bekymringer påvirker
skoleresultatene mine negativt»:
33 prosent ganske eller helt enig
+

«Jeg bruker ofte kredittkort for
å betale utgiftene mine»: 18
prosent ganske eller helt enig

+

«Det har hendt at jeg har
gått tom for penger i løpet av
semesteret»: 39 prosent

+

«Jeg har opplevd at regninger har
gått til inkasso»: 20 prosent

+

«Jeg bruker penger på ting som
klær, uteliv, kaffe, strømmetjenester
og lignende selv om jeg egentlig
ikke har råd til det»: 21 prosent
Kilde: Danske Bank sin
studentundersøkelse, 2019
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«Oslomet» kan bli forbudt

over studiene

Kulturminister Trine Skei Grande (V) lanserte
fredag 23. august forslag til ny språklov. Regjeringen vil stille krav til at det offentlige skal bruke et
klart, mottakerrettet og korrekt språk i kontakt med
innbyggerne.
– Jeg mener at språket som et av de fremste
uttrykkene for norsk kultur, har krav på vern. Jeg
er glad for at lovframlegget slår fast at den norske
staten er flerspråklig i dag og bør være det i fremtiden, sier kulturminister Trine Skei Grande i en
pressemelding fra departementet.
Språkrådet kan få myndighet til å forby navn
på statlige organer, hvis navnene er uten mening.
Kulturministeren mener det er udemokratisk om
folk ikke skjønner hva disse organene driver med.
Hun sier til NTB at det ikke bare handler om at
man lager amerikanske navn på norske universite-

ter, men at statlige råd, utvalg, enheter eller direktorat må ha beskrivende navn som gjør at man skjønner hva aktiviteten er.
Det kan altså se dystert ut for navnevalget til
Oslomet – storbyuniversitetet, som det allerede har
vært mye debatt rundt. Men rektor Curt Rice er klar
i sin tale:
– Alle norske universiteter har navn på norsk og
engelsk. Vi har et norsk navn som faktisk er beskrivende, så jeg ville vært takknemlig om kulturministeren og Språkrådet kunne tatt innover seg hva
hele navnet vårt er før de kommer med slik kritikk.
OsloMet [sic] – storbyuniversitetet er like beskrivende som Universitetet i Oslo, sier Curt Rice til
Khrono.
universitas@universitas.no

SØK OM MIDLER:

Osloforskning stipend med
søknadsfrist 15. september
2019
Hvem kan søke?
Masterstudenter og forskere
som er tilknyttet Universitetet i
Oslo
Hva kan du få stipend til?
Arbeid med masteroppgaver
eller prosjekter med Oslorelevant tema
Hvor mye kan du få?
Vanligvis 30 000 kr
Søknadsfrist 15. september
Søknadsinfo: www.uio.no/osloforskning

VI BESVARER 500 HENVENDELSER HVERT DØGN.
LIKEVEL ER DET EN AV TRE SOM IKKE FÅR SVAR.
EN SAMTALE KAN REDDE LIV.
VI TRENGER FLERE FRIVILLIGE. ER DET DEG?
Nytt kurs starter i Oslo 17. september 2019
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utenriksredaktør:
psolhe@gmail.com

Pernille Solheim
951 10 941

Hjemreise: Etter fire dager med debatter og workshops, tar studentene fra Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Polen, fergen tilbake over Tyrifjorden. Nå er de klare for å fortsette kampen mot anti-demokratiske endringer i hjemlandene sine

Demokrati i forfall
Hatprat og høyreekstremisme øker i Europa.
Internasjonale ungdomspolitikere og aktivister møttes på Utøya
for å finne løsninger.

Hatprat
tekst og foto Gina Grieg Riisnæs

– Jeg vil vise unge slovakere at med
den retningen Slovakia går i, kan vi
få angrep som det som skjedde her,
sier Erika Szabóová (33).
Hun er én av 23 ungdomspolitikere, bistandsarbeidere og aktivister fra Ungarn, Tsjekkia, Slovakia
og Polen, som tilbrakte fire dager
i august på Utøya.
For trettende år på rad, forfaller verdens demokrati. Det
fastslår Freedom House, en stiftelse som forsker på demokrati,
politisk frihet og menneskerettigheter, i sin Freedom in the
World-rapport fra 2018. Europa
er intet unntak. Derfor samlet
Wergelandssenteret, Utøya og de
norske ambassadene i de respek-

tive landene deltakerne på Utøya.
Der lærte de om hva de kan gjøre
for å stoppe anti-demokratiske
tendenser. Særlig ett tema viste
seg å være relevant for de fire landene: hatprat.

Du er enten
med dem,
eller mot dem
Anna Siegler, doktorgradstudent

Verbale angrep
– Jeg vil bruke verktøyene jeg
lærer her til å bekjempe hatprat
hjemme, fortsetter Szabóová,
under en pause i det tettpakkede
opplegget på Utøya.
Szabóová er en av få deltakere
som ikke er på øya som politiker.
Hun jobber i Alfatoun, en ikkestatlig organisasjon som arbeider
for å demokratisere skoler.
– Politikerne
trenger
oss
bistandsarbeidernes ekspertise. Vi
samarbeider med dem hjemme,
men vi får mye hat, sier hun.
Hatet, forteller hun, kommer
til overflaten under nasjonale TVsendinger, intervjuer med politikere og møter. Når Szabóová tar

taxi, forteller hun aldri hva hun
jobber med.
– Bistandsarbeidere er ikke
redde for fysiske angrep i Slovakia. Men ofte når for eksempel
taxisjåfører får høre hva vi jobber
med, angriper de oss verbalt, forklarer hun.
– De sier ting som: «dere er
fremmede agenter, dere fremmer verdier som ikke samsvarer
med kristne verdier, dere inviterer
immigranter, hvis innvandrere
kommer og voldtar alle kvinnene
i landet, er det deres skyld».
Journalistdrap og opptøyer
Det har vært et turbulent år i
Szabóovás hjemland. Drapet på
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Kunnskap er makt: For første gang under oppholdet, sitter deltakerne gruppert etter land. Her diskuterer gruppen fra Ungarn hvilke erfaringer de vil ta med seg hjem, i de
nye hegnhuset på Utøya.

gravejournalist Ján Kuciak og
hans forlovede Martina Kušnírová
i 2018 førte til store opptøyer i
Slovakia. Kuciak var i ferd med å
publisere en rapport som undersøkte samarbeidet mellom slovakiske politikere og den italienske
mafiaen, da paret ble skutt ned i
sitt eget hjem.
Etter store demonstrasjoner
mot regjeringens håndtering av
drapene, frasa daværende statsminister Robert Finco seg alle
politiske verv. I våres så landet ut
til å gå mot lysere tider, da antikorrupsjonsaktivisten
Zuzana
Caputová ble valgt som landets første president. Men etter
Szabóovás mening, har Slovakia
fremdeles en lang vei å gå for å få
demokratiet på rett spor.

e.

Freedom in the world 2018
+ Høyrepopulister får fotfeste i
regjeringer
+ Demokratiske regler fornektes
+ Land som ble mer demokratiske, glir
over i autoritære regimer
+ Autoritære regimer får mer makt
+ Marginaliserte samfunn står overfor
nye trusler
+ Unge mennesker som ikke husker
kampen mot fascisme og kommunisme, mister interessen for
demokratiet
Kilde: Freedomhouse

Ensom engasjert
Og det er ikke bare unge i Slovakia som er urolige for dagens
politiske klima. På spørsmål om
hun er bekymret for fremtiden
til landet hennes, svarer polske Karolina Anna Molska (18)
raskt:
– Ja. Jeg er veldig bekymret.
Molska er fra Warsawa, hvor
hun skal begynne å studere
internasjonal politikk og økonomi fra høsten av. Da hun først
begynte å engasjere seg politisk,
ble hun møtt med skepsis fra
familie og venner.
–«Du? Hvorfor? Blir du
betalt? Har du så mye fritid at
du vil bruke den slik?», fremhever hun som spørsmål hennes nærmeste stilte henne etter
at hun meldte seg inn i et politisk parti.
– Først og fremst skjønner
de ikke hvorfor jeg vil gjøre noe
gratis. Med mindre noen er veldig enige i partiets synspunkter,
blir det ikke sett på som positivt
å delta i politikken.

I Polen regjerer det konservative partiet Lov- og rettferdighetspartiet (PiS). Molska er oppgitt over den politiske debatten
partiet fører i landet.
– De kjemper ikke for noe,
bare mot noe. Alltid. For å
hindre at andre partier vinner.
Det handler ikke om hva de vil
med samfunnet. Hva de vil gi,
gjøre eller endre. De kjemper
bare for å beholde makten, sier
hun og legger til:
– Det er ikke veldig konstruktivt.
– Studenter har et ansvar
De siste par dagene, har derimot
vært konstruktive for Molska.
Hun er takknemlig for planer og
idéer hun kan ta med videre for å
hjelpe situasjonen i hjemlandet.
Men Molska synes det har vært

spesielt interessant å høre hva de
andre deltakerne mener om situasjonen i Polen.
– De andre har hørt om det
som skjer i hjemlandet mitt, og
kan gi nye perspektiver. Polen står
hjertet mitt så nær. Noen ganger

Vi må kjempe
hver dag for å
hindre at det
som skjedde
her på Utøya,
skal skje med
oss
František Kopřiva, student og politiker

vil jeg ikke se problemene vi har,
forteller hun.
Molska er oppgitt over jevnaldrende hjemme som ikke engasjerer seg politisk i landet. At unge
forlater Polen for å søke lykken
andre steder, mener hun er en stor
del av problemet.
– Unge og studenter har et
ansvar. Vi er den første generasjonen som kan jobbe internasjonalt. Det er ikke lenge
siden Polen ble med i EU, så vi blir
den første generasjonen som ser
resultatet av samarbeidet.
Den ungarske orbanisasjonen
Situasjonen i Polen blir sammenlignet med utviklingen i Ungarn.
Der skryter statsminister Victor
Orbán og hans «Orbanisasjon»
av å ha bekjempet det liberale
demokratiet. Ungarer og doktor-

Tankekors: Det store problemet, og det enda større spørsmålet, de unge forsøker å finne svar på.
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Sterk påminnelse: Kulehullene som er bevart i den tidligere kaféen på Utøya, minner de unge politikerne og aktivistene om hvor store skader hatprat kan påføre.

gradsstudent Anna Siegler forteller
at det i dag er viktig for ungarere å
være på regjeringens gode side.
– Regjeringen har en veldig sterk
ideologisk bakgrunn. Hvis du velger å være en god person i deres
narrativ, går det bra. Men hvis du
ikke er det, blir livet vanskeligere,
sier hun.
– De siste årene har situasjonen
utviklet seg fort. Det er ikke like ille
som Kina, men regjeringen lager et
miljø der du må følge dem. Du er
enten med dem, eller mot dem.
– Har utviklingen gjort deg mer
redd for å snakke åpent?
– Ikke enda, svarer hun etter-

tenksomt.
– Men hvis det ikke kommer
en sterk opposisjon snart, kan det
hende.
Lærer av felles problem
– Landet vårt har en veldig spesifikk situasjon. Det som skjer i Ungarn, Polen og Slovakia er annerledes, sier František Kopřiva (23).
Han er fra Tsjekkia, hvor han tar
et års pause fra studier i antropologi. Den akademiske pustepausen
bruker han på å representere Piratpartiet i regjeringen.
– Men ved å snakke med de andre deltakerne her, har jeg innsett at

hatprat ikke blir taklet bra av noen
av regjeringene.
Kopřiva er også bekymret for
fremveksten av hatprat og ekstremisme i hjemlandet. Antisemittiske
holdninger står nå for en stor andel
av hatprat i Tsjekkia. Ifølge en rapport fra Federation of Jewish Communities økte antall antisemittiske
angrep i landet fra 126 til 347, mellom 2015 og 2018.
I fjor kom den første terrordommen i Tsjekkia. Da ble den 71 årige
pensjonisten Jaromir Balda dømt
til fire års fengsel, etter å ha blokkert et togspor med nedhogde trær,
for å få passasjertog til å krasje. På

åstedet la han igjen meldinger
med ordene «allahu akbar», i
et forsøk på å legge skylden på
islamister.
– Heldigvis
ble
ingen
skadet. Men nå står hendelsen
igjen som et eksempel på den
offentlige debatten med hatprat, som fremmer frykt for
muslimer. Tsjekkia er et ganske trygt land, men hatprat er
et problem, sier Kopřiva.
– Vi må kjempe hver dag
for å hindre at det som skjedde her på Utøya skal skje med
oss.
universitas@universitas.no

Unge og
studenter har
et ansvar. Vi
er den første
generasjonen
som kan jobbe
internasjonalt
Karolina Anna Molska, student
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Tilbudsguiden
AKTIVITETER

GRATIS medlemskap!
Les mer på:
revisorforeningen.no/medlem
Tilgang til tidsskriftet Revisjon og
Regnskap på nett, rabatt på bøker og
banktjenester mv.

MUSEUM
AVIS

Grubbegata 6
Oslo

Opplev Popsenteret
- et moderne og interaktivt
opplevelsesmuseum
for norsk populærmusikk.
Syng i studio! Studentrabatt

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

Trondheimsvn.2 v/Schous plass
Tlf: 22 46 80 20

50 % studentrabatt på Dagsavisen

Se våre aktiviteter og program på
popsenteret.no
og fb/popsenteret

abo@morgenbladet.no
www.morgenbladet.no
Tlf: 23 33 91 80
50 % studentrabatt på Morgenbladet
Bestill her:
www.morgenbladet.no/student

EVENT

DJ Booking Norge AS
Frydenbergveien 48
0575 Oslo
djb@djb.no
Tlf: 90532929
www.djb.no

Kjelsåsveien 143
0491 Oslo
Et eldorado for utforskende i alle
aldre.
Husk SENT m/fiksefest 14.februar
(18 år, kl. 19-23)
Studentbillett kr 100,Tlf:22 79 60 00
www.tekniskmuseum.no
Facebook: Tekniskmuseum
Velkommen til oss!

SYKKELVERKSTED

10% studentrabatt på leie av lyd- og
lysprodukter fra 123lyd.no
DJ til ditt studentparty/samling fra
djb.no
Spesialsydde løsning er som passer
ditt budsjett.

FORENING

Få gratis hjelp og verktøy til å fikse
sykkelen din selv over en kopp kaffe!
Åpent alle hverdager fra kl. 9-15
på Niels Henrik Abels hus.

TANNLEGE

Sandakerveien 67A
0477 Oslo
Tlf:22 15 20 00
www.sandakertannlegevakt.no
10% studentrabatt
Fokus på kvalitet og smertefri
behandling til meget rimelig pris.
SKANN KODEN FOR INNMELDING
ELLER FOR Å LESE MER!

Garantert akutt time innen 2 timer.
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KULTUR

kulturredaktør:
mariastore97@gmail.com

Maria Støre
415 82 126

Generasjon åpen
Da Kitty Byng merket hvor
mange klikk artiklene hennes
om studenters psykiske helse
fikk, kom ideen om å starte
Studentpsykologen.

Psykisk helse
tekst Thea Rosef
foto Henrik Follesø Egeland

– Jeg var selv ganske husredd som ung. Jeg trodde alltid det var
en innbruddstyv i huset da jeg hørte lyder, sier psykologen til
Universitas.
Kitty Byng lister seg stille ut av leiligheten etter at hun akkurat
har fått babyen sin til å sove, og setter seg ut i sola på en benk.
Midt i det hun selv kaller «verpelia» på Etterstad, for her flytter
visst alle som har fått barn, ifølge Byng.
Hun titter mot leiligheten mens hun fortsetter:
– Men jeg har lært meg teknikker for å styre tankene, og er
ikke lenger redd for å være alene i huset. Slike teknikker jobber
vi mye med på studentene, sier hun.

Kjærlighetssorg: Noen studenter kommer også til Studentpsykologen med kjærlighetssorg. Mange har vært i sitt første
seriøse forhold, og blitt skikkelig forelska for første gang, forteller Byng.

Vi mennesker er veldig glad i å styrke våre
egne teorier, så vi ser da etter ting som kan
bekrefte at folk ikke liker oss
Kitty Byng, studentpsykolog

Første møte
Byng fikk ideen om å starte privatpraksisen Studentpsykologen
i 2014, etter å ha skrevet saker om studenters psykiske helse for
Studenttorget. Hun skjønte etter hvert hvor stort feltet var da
hun så hvor mange klikk sakene hennes fikk.
– Da jeg startet Studentpsykologen, trodde jeg først at alle
stort sett ville komme med eksamensangst og nerver. Men det
er mye mer sosial angst og depresjon blant studentene som
kommer til oss, sier Byng.
I Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2018
kommer det frem at 42 prosent av studentene rapporterer om
psykiske plager, og over hver fjerde student sliter med det som
kan kalles alvorlige psykiske plager.
Byng tror mange av plagene kan oppstå i studietida fordi man
går gjennom barne- og ungdomsårene litt for beskyttet. Man bor
hjemme, omgitt av folk man har kjent lenge. Så kommer man
plutselig inn i en slags voksentilværelse hvor det ikke er like mye
struktur lenger, og noen opplever da sitt første møte med angst
eller depresjon, tror psykologen.
– Å oppleve det for første gang tror jeg fort kan bli et slag
i trynet. Noen begynner kanskje å lure på «hvem er denne
personen?», og tenke at «jeg kunne gjøre hva jeg ville før, og nå
tør jeg ikke å sitte på en buss engang».
Ut fra eget hode
Byng forteller at mange studenter sliter med sosial angst, og er
redde for å ikke bli likt.
– Du begynner å se etter alle mulige tegn ved folks ansiktsuttrykk og kroppsspråk. Vi mennesker er veldig glad i å styrke
våre egne teorier, så vi ser da etter ting som kan bekrefte at folk
ikke liker oss.
Da handler det om å bli bevisst på egne tankemønstre, mener
Byng.
– Målet ditt er kanskje å bli likt og gjøre det bra i sosiale
settinger. Hjelper de tankene deg å nå det målet? Stort sett er det
svaret alltid nei. Man må prøve å ikke være inne i sitt eget hode,
men til stede i situasjonen.
Noen kommer også til Studentpsykologen med kjærlighetssorg. De har kanskje vært i sitt første seriøse forhold, og blitt
skikkelig forelska for første gang, forteller Byng.
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Sosial kontroll: Hva foreldrene ønsker kan være noe annet enn det studenten selv ønsker, men mange vil ikke skuffe foreldrene. Da råder Byng studentene til å følge sin egen drøm.

Studentenes helse- og
trivselsundersøkelse
2018
+ 42 prosent rapporterte
om psykiske plager
+ 29 prosent rapporterte om alvorlige psykiske symptomplager
+ 16 prosent oppgir å ha
en psykisk lidelse
+ De vanligste lidelsene er depresjon
(11,1 prosent) og angst (10,1 prosent)
+ Spiseforstyrrelser, PTSD , OCD,
ADHD og bipolar lidelse er
relativt lavt forekommende
Kilde: Studentenes helse- og
trivselundersøkelse 2018

– Noen blir redde for at de aldri kommer til å føle det
sånn igjen. Og så er vi mennesker veldig opptatt av disse
lange perspektivene og forholdene som skal vare livet ut,
og det kan bli en stor sorg når noe da likevel tar slutt. I tillegg kan det å føle at man blir valgt bort være et skikkelig
slag mot selvfølelsen.
Studentpsykologen forteller også om mange studenter
som føler på et press fra foreldrene når det kommer til
valg av studieretning og yrke.
– Vi er kanskje vant til å tenke at sosial kontroll er noe
som hører til innvandrerfamilier, men det er noe som i
aller høyeste grad foregår i etnisk norske familier, sier Byng.
Hva foreldrene ønsker, kan være noe annet enn det studenten selv ønsker, men mange vil ikke skuffe foreldrene.
– Det blir da viktig å få sortert i hva som er hva, sånn at
klienten vet at hvis jeg fortsetter med denne utdanningen,
så er det mer fordi noen andre forventer det av meg, enn
at jeg vil det selv. Så er det jo et valg studenten må ta selv,
sier hun og legger til:
– I vestlig kultur er vi veldig opptatt av at vi skal realisere oss selv, og jeg havner nok litt der selv når jeg gir råd
til studentene.
Generasjonsgap
– Studentene som oppsøker Studentpsykologen er som
regel ikke i samtaler over veldig lang tid, i og med
at det ikke er folk med tunge psykiske lidelser.
Byng synes studentene ofte tar ting raskt, og at unge
mennesker stort sett er veldig åpne for å endre tanke-

gang. Hun tror mye ligger i generasjonen.
– Studentene er veldig åpne for å snakke om ting.
Jeg ser til og med en forskjell fra min generasjon, og
jeg er 36. Jeg er selv skeiv, og har opplevd å ha spurt
skeive klienter om det har vært vanskelig for dem,
og fått «Hæ? Nei, nei!» tilbake, sier en leende Byng.
– Tror du mye åpenhet kan føre til at det nærmest
blir for normalisert med psykiske lidelser?
– Jeg tror det er bra med alminneliggjøring av
angst og depresjon som følelser vi kjenner på, og
som er vanlige å kjenne på. Men kanskje det å diagnostisere og tenke at jeg har angst, så det nærmest
blir en slags identitet i det, kan ha en litt annen slagside.
Selv forteller Byng at hun ikke skjønte at det var et
angstanfall hun opplevde første gang på en eksamen.
Hun hadde ikke lest om det noe sted, og den gang
hadde de ikke programmer som «Jeg mot meg» på
NRK med kjendispsykolog Peder Kjøs å se på.
Studentpsykologen tror ikke eksponeringen av
psykiske lidelser på utallige medieflater er med på å
diagnostisere flere enn nødvendig.
– Her hos Studentpsykologen ser vi at de fleste
studenter går mer i motsatt retning. De er ikke «en
av dem», eller «en sånn som har angst». Og hvordan
er en sånn person? spør jeg da. Er du ikke et menneske, kanskje?
kulturredaksjonen@universitas.no
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DEBATT
KJØR DEBATT

debattredaktør:
debatt@universitas.no

Hete tips om debatter i andre redaksjoner

– Leserinnlegg, takk!
Studvest sliter med rekruttering av leserbrev og slår på
stortromma i sin oppfordring
til studentene. – Hvilken verdi har ytringsfrihet om ingen
velger å ytre seg? Kanskje du
velger å ikke si noe i håp om
at andre vil det, eller kanskje
i frykt for at det vil provosere
eller resultere i hatske motsvar i kommentarfeltet. Man
skal ikke kvele selv disse meningene, men man skal ikke
la dem styre ordskiftet. Heller
bør vi studenter være blant
dem som tåler det ubehage-

lige og tar igjen, heter det i
forrige ukes leder. At vanlige
studenter lar politikerne dominere ordskiftet kan svekke
demokratiet som sådan, mener Studvest. Dette er foreløpig ikke noe vi i Universitas
ønsker å gjøre narr av, for
realiteten er at vi også ønsker
så mange leserinnlegg som
mulig, ikke bare fra de politisk aktive. For å si det med
Studvest: – Provoser, irriter
og sjokker om du må, for det
er slik vi får en god offentlig
debatt.

Går det bra, UiA?
Studentavisen Unikum ved
Universitetet i Agder har levert
et forfriskende augustnummer. I lederen ønsker redaktør
Vegard Møller nye studenter
velkommen til Sørlandet: –
Man’s Search For Meaning er
kanskje favorittboka mi. I den
dokumenterer psykoterapeuten Viktor Frankl sine egne
opplevelser som fange i Auschwitz, og forsøker ut fra hva han
så å forklare hva som førte til
at noen overlevde mens andre
døde.
En detaljert beskrivelse av levekårene i Auschwitz er ikke
det første som dukker opp i

hodet når jeg tenker på studietilværelsen….
Hvordan
står det egentlig til der nede i
Agder?
– Har DU en konkret grunn til
å fortsette? Finnes det et transcendent «hvorfor» som leder
dine handlinger? Selv lever jeg
for å utfordre folks verdenssyn, få folk til å tenke mer og
sjokkere så mange som mulig
med mine handlinger nok til
at de blir bevisst livets komiske
karakter.
I tillegg til å bli litt sjokkert, ble
jeg med ett mer takknemlig for
at snittet mitt var godt nok til å
studere i Oslo.

Ukas tweets:
Steve K.S @steveekspo
Folk kjører el-sparkesykkel til helsestudio for å
trene. xD

Mikkel Ihle Tande
988 62 913

Når fadderuka er over…
Ensomhet

2. Finn ut hva du trives med.

Grete Herlofson, generalsekretær
Norske Kvinners Sanitetsforening

Husk at det er mange måter å være student på. Ikke

Ny by, nye mennesker, nytt studie. Det er mange forventninger knyttet til studiestart – men den nye
hverdagen er ikke bare fest og glede. Studielivet
kan by på nye utfordringer. Fadderuka er som en
eneste stor fest, hele tiden noe som skjer og noen
å være sammen med. Men så kommer hverdagen
brått. For noen er opplevelsen av å sitte på studenthybelen, langt hjemmefra, og spise middag for én
vanskelig. Dersom du er en av disse skal du vite at
du ikke er alene. Nesten en av tre studenter opplever ensomhet, viser resultatene fra Studentenes
helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2018.
Ensomhet kan oppleves som skamfullt og tabubelagt. Omtalen av og forventningene til studentlivet
er ofte forbundet med fest, nye venner og glede.
Det er lett å føle seg mislykket når det ikke blir
helt sånn. Sanitetskvinnene engasjerer seg for at
alle skal ha en god ungdomstid med trygghet i seg
selv og i relasjon med andre. Vi vet at ensomhet
påvirker hele livssituasjonen og er en risikofaktor
for utvikling av psykisk sykdom. Men den gode
nyheten er at vi også vet at det finnes veier ut av
ensomhet. Her er våre råd til deg.

1. Snakk om det!
Å bli student er en krevende overgang. Det er man-

ge som opplever akkurat det samme som deg. I en
gruppe på åtte er dere i snitt to som deler samme
følelsen. Tenk om dere kunne funnet hverandre.
Det krever mot og åpenhet. Å våge å vise sårbarhet skaper også de nære og fortrolige møtene med
andre mennesker. Å snakke om det er første steg
for å gjøre noe med det.

sammenlign deg med hva andre gjør. Mens noen elsker å bo i kollektiv, være på fest tre dager i uken og
spille volleyball på studentlaget, trives andre bedre
med kvelder hjemme alene, et glass vin med en venninne eller en joggetur. Det finnes ingen fasit for en
god studietid. Det viktige er at du gjør det som du har
lyst til og som passer deg best.

Som frivillig vil du
møte andre med
samme interesser som
deg selv, du vil ha noe
meningsfylt å fylle
fritiden med og gjøre
deg viktige erfaringer
Grete Herlofson, generalsekretær Norske Kvinners Sanitetsforening

3. Engasjer deg!
Tenk gjennom hva som engasjerer deg og bli med i en
studentforening eller en annen frivillig organisasjon.
Som frivillig vil du møte andre med samme interesser, ha noe meningsfylt å fylle fritiden med og gjøre
deg viktige erfaringer. Som student kan du oppleve
å gå på forelesning med 400 andre uten å ha noen å
snakke med. Som frivillig kan du finne ditt miljø, der
du har noe å bidra med og hører til. Studietiden kan
bli den beste tiden i livet – du må bare finne din plass i
det som kan være et overveldende stort studiemiljø. Vi
ønsker alle studenter et godt studieår!

UiO krever at jeg
får bot av Ruter

Folk tar også fly til Tibet for å gå i fjellet.
Gard Løken Frøvoll @gardlf
At @ungevenstre fronter legalisering av hasj i valgkampen bør ikke overraske noen. Det er jo simpelthen det
rette å gjøre. Forbudstilhengerne har en stor bevisbyrde
og bør svare for alle de liv som har gått tapt med dagens
feilslåtte og dødelige politikk.
Universitetsstatusen har gått til hodet på storbyuniversitetet.
Bengtassen @bengtassen
Er det de samme vestkantfolka som er for karakterbasert opptak til vgs som stritter i mot karakterbasert
opptak til studier?
Du mener de som bruker like mye penger på russefeiringen
som på opptak av fag hos Sonans året etter?

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

Studentrabatt
Stig Johan Berggren,
fersk master fra UiO

Universitetets praksis er å trekke tilbake Feideinnloggingen så snart masteroppgaven er forsvart,
og dermed tar de muligheten til å vise gyldig semesterkvittering fra de ferske kandidatene. Hvis
man viser studentbevis med app på mobilen, er det
nemlig denne innloggingen man trenger. Og man
kan bli logget ut av appen av forskjellige årsaker,
for eksempel hvis man bytter telefon. Semesteravgiften gjelder til slutten av august, og selv de som
er heldige nok til å gå rett ut i jobb etter studiet
har god bruk for studentrabatten inntil de får sin
første lønning.
Jeg tok opp problemet med universitetsadministrasjonen, som var greie nok til å tilby meg en
helt egen betalingsbekreftelse på universitetets
brevpapir. Dessverre har ikke billettkontrollørene til Ruter myndighet til å akseptere annet enn
Studentbevis-appen eller ordinær semesterkvittering på papir. Skal de gjennomføre kontrollen etter
boka må de derfor skrive ut et gebyr, som jeg så må
klage på til Ruter, med den samme dokumentasjonen jeg allerede har vist kontrolløren.

Inntil universitetet endrer denne praksisen, eller Stu-

dentbevis tilbyr andre pålogginger enn Feide, må jeg
bare minne alle studenter på å bestille semesterkvitteringen på papir det siste semesteret de studerer.

Semesteravgiften
gjelder til slutten
av august, og selv
de som er heldige
nok til å gå rett ut
i jobb etter studiet
har god bruk for
studentrabatten
inntil de får sin
første lønning
Stig Johan Berggren, fersk master fra UiO
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Hvor er Høyres klimapolitikk?
For oss viser dette at en konkurranse i utslippskutt mellom universitetene og høgskolene vil bli lite virkningsfull
dersom den ikke også stiller krav til institusjonene.

Klima
Benedikte Espeland,
leder i Oslo Grønne Studenter

Samtidig som tallene gjør det helt tydelig at det må
I forrige ukes Universitas støtter Joakim Solheim Hatletveit

fra Høyres Studenter helhjertet opp om innføringen av
en konkurranse mellom universitetene og høgskolene
om å være best til å kutte klimagassutslipp. Vi i Grønne
Studenter er selvsagt helt enige i at det er på tide at kunnskapsinstitusjonene begynner å kutte sine utslipp drastisk,
og er veldig glade for at Høyres Studenter etterlyser mer
handling. Vi mener imidlertid at det overordnede målet
i enhver klimapolitikk må være at de totale utslippene i
Norge og verden går nok ned, og så lenge utslippskutt i
kunnskapssektoren ikke er del av en slik helhetlig politikk, forblir det lite mer enn symbolpolitikk.
Her er noen eksempler som viser at det er MDGs politikk, og ikke den som føres av den nåværende Høyre-styrte regjeringen, som vil lede til slike utslippskutt: Arbeidet
MDG har gjort i Oslo viser at helhetlige og bindende
avtaler fungerer bedre enn vage lovnader uten reelle forpliktelser. Fra 2016 til 2017 gikk utslippene i Oslo ned 8,8
prosent. Samme periode gikk de nasjonale utslippene ned
kun 1,6 prosent – og året etter gikk de opp 0,4 prosent.

Norsk olje bidrar til nesten
ti ganger så store utslipp
i utlandet som vårt eget
klimagassutslipp per år
Benedikte Espeland, leder Oslo Grønne Studenter

gjøres langt mer nasjonalt for å kutte utslipp, er den
store elefanten i rommet at Norges utslipp faktisk ville
gått ned med 11 prosent dersom det ikke hadde vært for
oljebransjen, og at norsk olje i tillegg bidrar til nesten ti
ganger så store utslipp i utlandet som vårt eget klimagassutslipp per år. Mens MDG derfor vil sette en konkret
sluttdato for norsk oljeproduksjon i 2035, fortsetter
Høyre-regjeringen å dele ut nye letelisenser til en oljenæring som vi vet må utfases dersom verden skal styre
unna katastrofale klimaendringer. Det står også svart på
hvitt i Høyres Studenters næringsprogram at de vil fortsette med konsesjonsrunder i Barentshavet og åpne opp
Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet. Dette
gir for oss i Grønne Studenter ingen mening når vi vet
at verden ikke kan benytte seg av nye oljefunn dersom
man skal holde den globale oppvarmingen under 2 grader. Derfor mener vi at det er fint at Høyres Studenter
etterlyser utslippskutt i kunnskapssektoren, men at man
virkelig først kan ta Høyre på alvor som klimaparti når
de fremmer en helhetlig politikk som leder til utslippskutt som faktisk monner.

Ukas sitat

Akademika tok ordet og fortalte oss faddere at vi var nødt til å anbefale
dem til fadderbarna våre. De fortalte også at vi ikke hadde lov å anbefale
fadderbarna andre steder å handle pensum
Kristine Tjøtta, journalist i Studvest og fadder går hardt ut mot Akademika i Bergen.

SiO Helse ønsker at alle nye studenter
får en god start på studielivet
Studiestart
Anne Karin Mullally,
leder i SiO Helse Sentrum

Felles for alle som nå tar fatt på studier er at det kan være

nytt og utfordrende å gå fra å være elev til student – likevel
er dette en fantastisk mulighet til å selv definere hverdagen.
For å hjelpe nye studenter med å få en god start, har SiO
Helse utviklet et foredrag med gode råd fra våre fagpersoner. Får du ikke deltatt på et av de over 20 «God Start»foredragene SiO Helse holder i semesterstarten, får du her
høydepunktene under.

2. Er du en god venn for deg selv?
Se for deg at bestevennen din forteller at han syns det er

vanskelig å være borte fra venner som studerer et annet
sted, ikke finner en god balanse mellom jobb og studier og
gjorde det dårlig på siste innlevering. Hva sier du til han
da? Og hvordan ville du snakket til deg selv om du var i
samme situasjon? Ofte er vi mye strengere med oss selv enn
med andre. Å bli bevisst på hvordan man snakker til seg
selv gir mulighet for å bli en bedre venn for seg selv. Ta steg
for steg, ikke sammenlign deg med andre og vær vennlig
motiverende for deg selv. Husk at du er ikke bare din egen
sjef – du er også din egen heiagjeng og venn!
3. Støtt hverandre

1. Er du en god sjef for deg selv?
Har du noen gang hatt en sjef, trener eller lærer som var

ekstra viktig for din utvikling? Tenk litt gjennom hva som
gjorde denne personen til en god leder. Nå er du nemlig din
egen sjef, og det er lurt å tenke igjennom hvilken sjef man
er og vil være for seg selv. En streng sjef kan være nødvendig når man for tredje dag på rad binger Netflix, men kan
også være ugunstig når du svetter over pensum dag ut og
dag inn. Da trenger du kanskje en litt mildere utgave som
gir deg pusterom og en is i solveggen. Kanskje er en god
sjef for deg en som har en arbeidsplan, planlagte pauser, en
prioriteringsliste og evne til å feire de små tingene i livet?

Dersom du har det vanskelig oppfordrer vi til å snakke med
noen – en venn, foreldre eller en annen du stoler på. Vi må
alle bidra til å løfte hverandre opp, og om du er åpen med
andre inspirerer du kanskje dem til å dele sine vansker med
deg. Vi i SiO Helse er der også for deg, gjennom hele studieløpet. Til sist vil vi oppfordre deg til å gjøre deg kjent med
tilbudene og rettighetene du har på campus. Visste du for
eksempel at SiO Helse har mer enn bare fastlege? Gå inn på
sio.no/helse for å lese om forskjellige kurs som kan hjelpe
deg under studietiden, rettigheter hvis du blir syk, tannlege,
rådgivningstjenesten, psykolog, fysioterapeut og mye mer.
Riktig god start!

Kanskje er en god
sjef for deg en som
har en arbeidsplan,
planlagte pauser,
en prioriteringsliste
og evne til å feire de
små tingene i livet?
Anne Karin Mullally, leder i SiO Helse Sentrum
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ANMELDELSER

anmelderredaktør:

Mylena Kifle

anmeldelser@universitas.no

974 83 042

Kunst:

Å vandre mellom verdener
Norsk dokumentarfotografi
Hvor: Henie Onstad Kunstsenter
Når: 23. august–12. januar 2020

Den nyeste fotoutstillingen på
Henie Onstad Kunstsenter byr på
en variasjon av råe uttrykk og nydelig sårbarhet.

Når man ankommer fotoutstillingens første del, blir man fylt

Fotografen Monica Larsen Vegsteins bildeserie «In Between
Worlds» oppsummerer opplevelsen av å befinne seg i salen. Uttrykkene strekker seg fra Damian Michael Heinisch’
syreaktige fotografier til Paul Sigve Amundsens mer klassiske uttrykk i svart og hvitt. Forskjellene mellom disse gir
tilskueren en dynamisk opplevelse, og man får tilgang til
utallige fotografers øyne og blikk. Det varierer mellom alt
fra kalde, nordiske og duse toner til rå blits-uttrykk. Det
skaper spennende kontraster, og gjør at opplevelsen aldri
blir kjedelig, selv om det er masse å se. Hvert bilde får mye
plass, og skaper en luftig opplevelse.

FOTO: GINA GRIEG RIISNÆS

av beundring. De fleste fotografiene har titler som avslører navnene til de avbildede subjektene, noe som skaper en
følelse av genuinitet hos tilskueren. Henie Onstads representasjon av norsk dokumentarfotografi er like rå som
Eivind H. Natvigs fiskehoder i blodrødt vann, som er en del av
fotoserien «You Are Here Now». Som kontrast til de mange
rå uttrykkene i starten, innehar utstillingen også en nydelig
sårbarhet. Den gir de ulike fotografenes avbildede kropper,
omgivelser og historier kontekst. Assosiasjoner til menneskelighet og nærhet er nemlig noe som går igjen i hele utstillingen. Dessuten består den av noe som ser ut til å være en
godt gjennomtenkt variasjon i alder og okkupasjoner blant
de representerte fotografene.

Kontraster: Utstillingen av Norsk dokumentarfotografi representerer kontrastene som er iboende i oss mennesker.

Utstillingens andre avdeling er imidlertid en skuffelse. En

rekke bilder er merkelig plassert; enten så høyt oppe at man
ikke får sett dem ordentlig, eller med for stor variasjon i
avstanden. Her tar det kunstneriske valget fokuset vekk fra
selve bildene, og resultatet blir en kaotisk opplevelse. Selv
om fotografiene er utmerket spennende også her, kan tilskueren fort savne den intimiteten og nærheten som tilbys
i den første avdelingen.

kontrastene som er iboende i oss mennesker. Det er en
påminnelse om hvordan menneskers blikk på verden kan
være så forunderlig og varierende. Måten vi representerer
oss selv på gjennom fotografi, gir et innblikk i hvordan vi
velger å formidle våre historier. Utstillingen er virkelig en
vandring «In Between Worlds».
Susanne Fernløf Arntzen
anmeldelser@universitas.no

Utstillingen av Norsk dokumentarfotografi representerer

Serie:

Merkelig morsom tidskollasj
Beforeigners
Hva: Sci-fi spenningskomedie
Hvor: HBO

Den første norske originalserien fra HBO
gir oss norsk historie på steroider. Kjøp en
flaske mjød, og nyt denne humorvridde
nordic noir-galskapen.
hoppe ut i den kalde fjorden. Han nøler, for han mener det
er noe i vannet. De skvetter til av et brått lys. Plutselig kommer flere hoder til overflaten, kavende etter luft. De er ikledd
tykke tøystykker, og roper på et språk ingen i nærheten forstår. De er fra vikingtiden.
Om du synes starten høres merksnodig ut, er det bare å spen-

ne seg fast. Hvert minutt ut i serien, er ett minutt dypere
inn i merkelighetens hule. Serien hopper fort noen år og
et stort antall lysglimt frem, og de såkalte «fremvandrerne»
har gitt Oslos gater et nytt preg. Steinalderfolk gjemmer seg
i trær og busker, Christianiabohemene har åpnet bordeller,
og norrøne puber med mjødservering er ikke et sjeldent
syn. De nygamle landsmennene skal selvfølgelig integreres;
ansatte med «multitemporal» bakgrunn er en seier. Den første

Til tross for at Beforeigners portretterer

en situasjon vi mildt sagt aldri har vært
borti, er utfordringene lignende de vi har
utenfor skjermen. På satirisk vis blir vi
blant annet presentert for fremmedfrykt
og «tidsisme», streben etter politisk korrekthet (det heter folk av norrøn opprinnelse, ikke vikinger), og identitetsforvirrede mennesker som her har skjønt at de
er transtemporale, altså født i feil tid. Integreringsproblemene er mange, og akkurat som en innvandrer kan slite med å få godkjent utdanningen fra hjemlandet,
kan det være vanskelig for en norrøn leder å bringe over sin
storhet til vår tid. Kanskje må han levere sushi i Foodora-stil
for å evne å betale regningene sine.
En serie der folk fra 1800-tallet, vikingtiden og steinalderen på mystisk vis kommer til vår tid gjennom blå lysglimt
i Oslofjorden, kan høres ut som oppskriften på en drama-

FOTO: HBO NORDIC

En kveld ved Operaen venter en gjeng på at kompisen skal

norrøne politikvinnen, Alfhildr (Krista
Kosonen), er et eksempel på det. Hun
blir paret opp med politimannen Lars
(Nicolai Kleve Broch), og sammen blir
de satt til å løse forunderlige drapsgåter.
Det de dog løser aller best, er de komplekse rollene sine. Spesielt Kosonen er
frisk og funky på skjermen – ei dame jeg
håper å se mer av senere.

lapskaus man helst vil unnslippe. Heldigvis er den velkrydret, og resultatet er overraskende godt. Galleriet av dyktige
skuespillere, velskrevne dialoger og en god dose «hva i alle
dager er dette», får serien i havn som et vellykket prosjekt.
Grattis, HBO!
Anmeldelsen er skrevet på grunnlag av seriens fem første
episoder.
Andrea Kunz
anmeldelser@universitas.no
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Teater:

Oslo føles plutselig
litt varmere
Det blir tårer, latter og allsang
når «Feil teater» inviterer publikum hjem til seg selv.
«Særdeles attraktiv 3-roms» til salgs er årets mest intime
og koselige teaterstykke. Det hele starter ute foran oppgangen til leiligheten hvor stykket skal ta plass, midt i hjertet av
Majorstuen. Hjemme i leiligheten til Sebastian Skytterud
Myers byr kompaniet «Feil Teater» på et hjemmebesøk
gjestene sent vil glemme. På fortauskanten står 25 fremmede, alle klare for en litt annerledes teateropplevelse.
Skuespillerne deler ut ulike rekvisita til publikum, alt fra
en røykpakke til en Ikea-pose. Skuespillerne Seda Witt,
Sebastian Skytterud Myers og Julia Küster viser oss deretter inn i stuen der vi får servert øl, vin og kaffe.
Grunnsteinen i teateret ligger i flyttehistorier. Gjen-

nom den ene timen og de tjue minuttene som har
blitt satt av til stykket utforsker de hvordan flytting
oppleves. Stykket baseres på seanser utspilt fra direkte sitat og historier skuespillerne og regissør Vilde Johannessen har gjort gjennom intervjuer med kjente
og ukjente. Publikum blir også inkludert i stykket,
med felles skål, god øyekontakt og sanger de fleste
kan. Dette sammensuriumet kan nok forveksles med

(følg spillelista på Spotify)

Universitas anbefaler

Mylena Kifle, anmelderredaktør

Tenker på deg – Gabrielle
Vi har savnet deg Gabrielle<333

For alltid – Turab
Norsk RnB leverer!!

Kan ikke slutte – Dårlig Vane

Særdeles atteraktiv 3-roms til salgs

Dårlig vane, pls aldri slutt

Presentert av : Feil Teater

You and I – Jakob Ogawa

Regi og idé: Vilde Johannessen

Funky og digg

Med: Seda Witt, Sebastian Skytterud Myers og Julia Küster

Kulturkalender uke 35
en gjeng som drikker seg klar for byen.
Stykket varierer imponerende godt mellom å være
humoristisk, musikalskt, dystert og rørende. I det
ene minuttet forteller skuespiller Witt om farens vei
til norsk statsborgerskap, som ikke gjør annet enn å
få tårekanalene til å jobbe. I det neste øyeblikket ler
publikum godt med når Küster forteller den absurde
historien om hvordan lagerplassen hennes i Wales
brant ned.
Skuespillerne leverer fremførelser som gir en følelse
av å komme veldig tett på mennesker du aldri har
sett eller møtt før. Oslo føles plutselig litt varmere og
nærmere hjertet. Teateret er over før man er klar over
det. Det kunne imidlertid gjerne ha vart enda lenger,
så bra var det!

Gunnhild Tveiten

anmeldelser@universitas.no

Bok:

De frivillig
barnløse

30/8

29/8

Debatt om studentvelferd

Klimabrølet etterfest

SVFF inviterer til gratis debatt om
studentvelferd! «Er du usikker på hva
du skal stemme i kommunevalget
2019? Er du i tvil om hvilket parti
som gagner deg som student i
Oslo?», spør de på arrangementet.
Ta et informert valg når du stemmer
og se hvilke av partiene som har en
studentpolitikk du resonnerer med.
Gratis
U1 på Blindern
19.00–21.00

Etter å ha brølt i vei og vist engasjement er det deilig med fest!! Cheatu
Neuf tar ansvar og arrangerer etterfest. Her kan de friste med konserter,
mat og Silent Disco! Så, ro ned og
slukk klimaangsten med dans og øl.
Chateau Neuf, klokken 17.00-02.00
ID: 18 år
80 kr + billettavgift

Klimabrølet

30/8

Fredag markeres Klimabrølet i hele
Norge. Klimakrisen er her og verden
brenner, samtidig har vi en regjerering
som nedprioriterer miljøutfordringer.
Markeringen skal vise politikerene at
dette er noe som må bli tatt på alvor
og handling er kritisk. Å møte opp til
denne markeringen er det minste og
samtidig det viktigste du kan gjøre
denne uka.
Foran Stortinget
Klokken 15.00–16.30

Åpningsfest på UFF
Second Hand

31/8

Etter du har vært på klimabrølet
og blitt inspirert til å leve enda mer
miljøvennlig så er litt shopping på
bruktbutikk helt perfekt! UFF gjør oss
alle en tjeneste og åpner ny avdeling
på løkka, altså der nesten alle andre
bruktbutikker i Oslo er – praktisk! Du
ser meg og resten av Øvre Blindern
der:))
Tid: 11.00–18.00
Grunerløkka

Ukas anbefaling

Kristoffer Solberg, journalist i Universitas

Aldri, aldri, aldri
Forfatter: Linn Strømsborg

Bli en prepper

Forlag: Flamme forlag

Hva: Prepping Hvor: Overalt Når: Nå

Trist og vakkert om å ville leve alene.
Linn Strømsborg gir ut sin beste bok
hittil.
Linn Strømsborgs nye bok tar for seg et tema som
angår alle. Enten så får man barn en dag, eller så får
man det ikke. Mange synes dette er et vanskelig valg
å ta, men hovedpersonen i Strømsborgs roman er
sikker i sin sak. Hun vil ikke ha barn. Dette er ikke
lett i et samfunn der forventningene om å få barn
kommer fra alle hold. Til og med samboeren hennes, Philip, har begynt å tvile på om han kan leve et
liv uten å bli pappa.
Aldri, aldri, aldri er ikke bare en bok om å ikke
ønske seg barn. Den handler også om å være barn og
barnebarn. Om det å ha foreldre, og å ha mistet en
forelder. Det er et godt valg av Strømsborg å trekke
inn denne generasjonstematikken, ettersom det er
med på å gi romanen mer dybde. Dilemmaet om å få
barn eller ikke blir satt inn i en større sammenheng.
Når et nytt barn kommer til verden påvirker dette en
hel familie, ikke bare barnets foreldre.
Strømsborg skriver om hverdagen på en følsom og

vakker måte: «Du er den eneste jeg kjenner som blir
glad av russen» sier han. «De er så fine » sier jeg. «De
tror disse festene er det største i livet. Og så veit de

ikke at det er først nå det begynner. Alt sammen.»
Dette er en av bokas styrker, at det ikke trenger å
være de store opplevelsene som preger deg. Du kan
bli formet like mye av hverdagen, som av å få barn.
Strømsborg kunne kanskje holdt mer tilbake i starten av boka, før hun kommer med det ganske bastante utsagnet: «Jeg vil ikke ha barn». Det kunne
skapt større nærhet til hovedpersonen for leseren
om forfatteren hadde dvelt over tematikken, og latt
det bygge seg opp i større grad. Også avslutningen
kunne vært litt mer gjennomarbeidet. Denne delen
lever ikke helt opp til resten av boken, selv om idéen
er god.
Alt i alt er dette en strålende roman, og Strømsborgs
beste bok hittil. Den kommenterer aspekter ved
samfunnet og samtiden på en presis og rørende
måte. Hun viser hvordan det finnes like mange ulike
typer barnløse, som det finnes ulike typer foreldre.
Livet er mer enn bare barn, også for de som velger
å bli foreldre.

Nora Aschim

anmeldelser@universitas.no

Du har sikkert sett dem på TV og ledd,
disse gærne amerikanerne som bygger
bunkere, skaffer seg egen vanntilførsel
og gjør seg klare for kinesisk invasjon.
«Hah, for noen idioter!» har du kanskje
tenkt. Da kan jeg fortelle deg at du tok
feil. Foucault redder deg ikke når det
smeller, mann! Du kan ikke dekonstruere metanarrativet til økt havnivå eller
analysere deg bort fra skogbranner.

Du må bli en prepper. Begynn i det
små, kjøp litt mer hermetikk, skaff deg
førstehjelpsutstyr. Deretter kommer
øksa, konspirasjonsteoriene og urindrikkingen, men det er «next level» du ikke
trenger å tenke på. «Gærning» tenker
du vel når du leser dette. Javel, da blir
det mer Trondhjems lapskaus igjen til
meg.

Rasmus Gorset Berg, gravejournalist i Universitas

Ukas advarsel

Et snitt med sunn fornuft
Hvem: Alle som henger i bar Hva: SNITT øl Hvorfor: Åpenbart gale folk

Har du overhørt folk i barkøen bestille
«et snitt» med øl, og lurt på hva det kan
være? Gratulerer, gi deg selv en highfive. Er du derimot en av de som bestiller et FORBANNA snitt med øl, så kan
du drite i det. Snittglass er en ur-osloisk
tradisjon basert på at damer drikker
mindre enn menn, og derfor trenger et
mindre glass når de er ute på byen. Tra-

disjonen tro skal et snitt være 25 cl, men
det er det nesten ingen som har. Ber du
om et snitt, får du altså enten et «hva?»
fra bartenderen din som sannsynligvis
IKKE er fra Oslo, eller et oppgitt «ja» og
en LITEN øl, enten det er en 0,33 eller
en 0,4. Jævlig sjeldent får du et faktisk
snitt. Jeg ber deg på mine knær, skal du
ha en liten øl, så bestill en LITEN ØL.

Ad notam

Universitas oppsummerer uka

Vi spør

tøren at trykkeriet har fått beskjed om å kun printe avisen
på resirkulert kumøkk fremover.
Dessuten avslører hun at det
er planer om å erstatte alle journalistene med søte, små pinnedyr, ikke ulike den Salmander
Fisle i Fabeldyr og hvor de er å
finne, bærer rundt på.
– Det kommer til å spare
oss for sinnsykt mye penger.
Dessuten vet alle at pinnedyr er
svært miljøvennlige.
En annen som jubler over tiltaket er leder for Studentparlamentet på UiO, Christen
Andreas Wroldsen. Han er som
kjent tilknyttet Grønne Studenter.
– Om bare vi kunne gjort
det samme med alle studentpolitikerne i denne byen. Da
kunne vi kanskje klart å nå klimatiltakene vi har.
Det vites ikke med sikkerhet
hva det ville hatt å si for studentpolitikken i Oslo, men
sannsynligheten for at ingen
hadde merket noen forskjell, er
unektelig stor.

Grønt skifte?
Hvilket grønt skifte?

av Maximus mus

Green Lantern
I denne ukens Universitas
kan du lese en rekke saker
som handler om klima. Blant
annet har UiO annonsert ny
satsing på klima gjennom et
nytt emne og Universitetet har
også kåret årets beste masteroppgave innenfor bærekraft. I
tillegg finnes det et helt intervju
med Lan Marie Berg (MDG)
inni avisen.
Nå kan Ad notamredaksjonen
fortelle
at
også Universitas vil satse
bærekraftig og grønt i tiden
som kommer.
– Jeg er grønn av begeistring!, meddeler ansvarlig
redaktør Selma Joner i en
pressemelding skrevet på et
bjørkeblad.
Idet bjørkebladet ankommer
Ad notam-redaksjonens kontorer, tar det derimot ikke lang tid
før Joner er på tråden.
– He, he, he, så dere hva
jeg gjorde der eller??, sier hun
mens hun gapskratter.
På spørsmål om hva den
grønne Universitas-satsingen
vil innebære, forteller redak-

Ukas studentvin
Rosétog for Amazonas: Amazonas brenner og
2019 har vært rekordvarmt. Ut ifra retningene regjeringen tar Norge, har vi ikke annet valg
enn å godta at årstider som begrep
er litt passé, og tilpasse oss! Vi har
funnet en vin du kan drikke når været
tar en uventet vending og sommeren
plutselig strekker seg ut over høsten, og kanskje vinteren? Denne
rosévinen beskrives av panelet
som en perfekt vin for en varm
dag. Den smaker av røde bær, Øyvind Halsøy,
og smaker søtt, men ikke for vinanmelder i Universitas
søtt. Den er balansert og syrlig.
I likhet med mange av vinene i denne spalten smaker den
litt saft, og kan konsumeres i store mengder for å dempe
klimaangsten.
Vinvurderingen skjer i samråd med redaksjonen i Universitas.

Tramontino Lambrusco
Rosato Frizzante 2018

di

Sorbara

Pris: 126 kroner
Land: Italia
Alkohol: 10.5 prosent

Jens Oljeberg syns klima er no’ dritt, og nekter å innse det faktum at kloden
bare blir varmere og varmere. Derfor tok han en telefon til Øystein Liverød,
miljøsjef i UiOs eiendomsavdeling, for å dele sine tanker.
– Hei, dette er Jens Oljeberg som
ringer fra Foreningen for klimarealistiske studenter. Jeg ser at du
skal holde åpning på studentenes
miljøfestival. Hvorfor mener du
egentlig at det er behov for en miljøfestival?
– Oi! Såpass, ja. Da må du nesten høre med kommunikasjonsavdelingen til Eiendomsavdelingen,
om dere kan stille spørsmål.
– Vi kan stille spørsmål, ja. Det
er det vi gjør nå. Uansett: Ansatte
ved UiO fløy i fjor hele 62 tusen kilometer. Hvor mye flyr du?
– Ehh, det må du også sende til
kommunikasjonsavdelingen, dessverre. Vi har en mediehåndteringsplan på det som jeg må følge.

– Du fløy dritmye, du. Men okei.
Selv gikk jeg i shorts hele vinter,
akkurat som vikingene, men det er
det INGEN som snakker om.
– Nei, jeg har litt vikingblod i
meg jeg og. Jeg gikk også i shorts,
og synes det er veldig rart egentlig.
– Videre står det at festivalen
skal rette fokus mot akademias
rolle i klima- og miljøutfordringene. Jeg leste på Resett.no senest
i dag at isen på polene faktisk har
økt i mengde de siste 50 årene. Hva
har du å si til det?
– Ja, det er helt sjukt egentlig.
Her hvor jeg bor i Oslo har det faktisk blitt en isbre rett ved St. Hanshaugen. Så det blir ganske kaldt i
området her og, det er litt rart.

QUIZMUS BERG
1. Hvilket år ble Russland utestengt fra
G8, kjent som G7 i dag?

nester går til å plante trær, men hva
er Ecosia?

15. Hvilken rekord ble nylig nådd av
youtuberen PewDiePie?

2. Hvor mange spellemannspriser har
Anne Grete Preus vunnet?

9. På hvilken dato i 2019 feiret de Pride i
Longyearbyen?

3. Hvilket lag spiller Martin Ødegaard
for nå?

10. Hva heter daglig leder for Regnskogfondet?

16. Tidenes mest populære MMORPG
slipper snart en «classic» versjon.
Hva heter spillet?

4. Hvorfor, ifølge Trump, var han sarkastisk da han kalte seg selv «den
utvalgte»?

11. Hvor mange episoder er det i første
sesong av den norskproduserte tvserien «Beforeigners»?

5. I hvilken sport finner vi turneringen
«Sinquefield Cup»?

12. I hvor mange helger har protestene
i Hong Kong pågått, fra og med 25.
august?

7. Hva heter den norske regissøren bak
filmen «Scary Stories to Tell in the
Dark»?
8. 80 prosent av Ecosias reklamefortje-

13. Hvor mange prosent vil Lan Marie
Berg kutte utslipp i Oslo med innen
2030?
14. Hvor mange centiliter rommer den
utdaterte og teite måleenheten
«snitt»?

0-4. Love Island: Innsatsen din
her minner STYGT om Tones
skjermtid i Love Island - ikkeeksisterende :)
5-9. Ex on the beach: Bitch....... hør
her......
10-14. Paradise?: Det later til at du
både er DIGG og har noe mellom
hodet :) Kanskje det er håp?

av Rasmus Gorset Berg, gravejournalist i Universitas

15-20. Den Unge Mester: Ikke for
å være ekkel, men (tidligere)
nyhetsredaktør Henrik Giæver
er sjefsquizmaster i Morgenbladet. Nå kan du kanskje tørre
å prøve deg på den? :)

19. Hvor mye koster en 30-dagers billett
for Sone 1 i Oslo for studenter?
20. Hva er navnet på Handelshøyskolen
BIs fadderuke?

Rebus

1. 2014 2. Fire 3. Real Sociedad 4. Han smilte (men han smilte ikke) 5. Sjakk 6. 300 7. André Øvredal
8. En søkemotor9. 17. august 10. Lars Olav Løvold 11. Seks 12. Tolv 13. 95 prosent 14. 25 centiliter 15.
100 millioner følgere 16. World of Warcraft 17. Very Important Dog 18. The Eternals 19. 450 kroner 20.
Fadderullan

6. Hva er den høyst oppnåelige poengsummen i bowling?

SVAR/DOM

17. Tar du med hund til hotellet «The
Thief» i Oslo kan de få VID-behandling. Hva står VID for?
18. I hvilken kommende Marvel film
gjenforenes skuespillerne Kit Harrington (John Snow) og Richard
Madden (Robb Stark) fra Game of
Thrones?

– Nåvel. Jeg nyter i hvert fall
whiskeyen min med isbiter uten
dårlig samvittighet inntil videre.
Forresten så leste jeg på klimarealistene.no at vindmøller er mindre
energieffektivt enn solceller i Finnmark under mørketiden. Hvorfor
ikke bare pumpe opp all olje vi
har? Da er i hvert fall min framtid
som petroleumsingeniør sikret.
– Ja, det synes jeg du skal. Det
hadde jo vært fint det, det er jo
bare å sette i gang det.
– Da så. Vil du vurdere din stilling som Blinderns grønneste godhetstyrann?
– Om jeg vil vurdere? Jeg vurderer den hele tiden, jeg.
– Den er god. Vi snallast!

av AntiRebusRebusKlubb

ILIE
HINT: Fortsatt ny på campus? Send løsning og lagnavn (vi gir poeng for kreativitet) universitasdesk@gmail.com
FORRIGE LØSNING: «Boligtrøbbel for studenter» Det klarte Lenin Nilsen, Nedre Blindern quiz- og swingersklubb og BA(å)B`n.
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