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jære medstudenter – både nye og gamle. Det er med stor
glede at vi er tilbake med første papiravis på fem ulidelige
måneder. Da landet stengte ned i mars, trodde vi i Universitas at vi skulle rekke å gi ut opptil flere papiraviser før sommeren,
og at campuslivet skulle vende tilbake til det normale om ikke så
altfor lenge. Men i forrige uke var det fortsatt «AVLYST»-forsiden
fra vår siste avis før nedstengningen som fylte avisstativene rundt
om på Oslos høyere utdanningssteder.
I sommer har hendene våre gjenvunnet noe av fuktigheten etter månedsvis med panisk håndvask, og nærhetstrengende har fått
klemme på sine aller nærmeste ikke-samboere. Vi har tatt oss noen
fester, og det har stort sett gått greit. Helt til det ikke gjorde det lenger.
Smittenivået i Oslo er nå høyere enn grensen for å kategorisere
noe som et «rødt» område. Fadderuke, sosialisering og fellesskap
har aldri vært viktigere, og det er trist at studenter skal gjøres til
syndebukker for å søke dette. Nei, det er ikke studenter og unges feil
at smitten har gjenoppstått. Men det er likevel blant oss at smitten
nå spres raskest. I tillegg rammer krisetilstanden studenter hardt,
med skrantende studentøkonomi, sosial isolasjon og tilsynelatende
bleknende fremtidsutsikter. Videre innstramminger lurer i horisonten, og det hviler på hver enkelt av oss å stramme oss opp igjen, for
å unngå fem nye, ulidelige måneder.
Vi i Universitas skal fortsette å jobbe for å belyse konsekvensene den pågående krisen får for studenter i Oslo. Siden sist har
vi blant annet skrevet om masterstudenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet på UiO som ikke har hatt tilstrekkelig tilgang til
lesesaler i innspurten. De spede økonomiske tiltakene har også fått
konsekvenser for mange studenter som har måttet ta opp videre
studielån for å klare seg og som har mistet både deltids- og sommerjobb. De få pengene vi har bruker, mange på å fylle de dype
lommene til hovedstadens bolighaier. Og fortsatt finnes det ingen
løsning for høsten – noe forsknings- og høyere utdanningsminister
Henrik Asheim innrømmer. Les intervjuet med ham i denne utgaven av Universitas, der han lover å se på mulighetene for å kombinere dagpenger og utdanning for permitterte. Men heltidsstudentene – de kan se langt etter økt støtte.
Alt dette skal vi følge opp. For mens vi gjør vårt for å få bukt
med dette drittviruset, må myndighetene og utdanningsinstitusjonene også gjøre sitt for oss.
Ikke minst skal vi kjempe på for å få gitt ut en ny papiravis hver
bidige torsdag – hele semesteret. Ingen tilgjengelige rom på UiO,
sier du? Da flytter vi møtene våre til Neuf. Ikke alle får være på kontoret? Da jobber våre ustoppelige journalister hjemmefra. For i krisetid er det ekstra viktig at studentenes stemmer blir hørt.
Om alt skulle gå skeis, kommer vi uansett til å holde koken på
Universitas.no.

Identitetspolitisk
skinndebatt

Det minste man burde kunne forvente av kommentatorer med fast spalteplass, er at de selv
følger idealene de forventer av andre.
Kommentar
Anna Serafima Svendsen Kvam,
journalist i Universitas

W

elcome to students and a faculty as white
as the blending walls, [...] and a smiling
white professor using the n-word, to provoke». Slik lød utdrag av kunstverket som møtte studentene på Kunsthøgskolen i Oslo (Khio) i august
2018. Nå har debatten om
trakassering og strukturell
rasisme ved institusjonen
blusset opp igjen for fullt.
Ifølge en gruppe bestående
av dagens studenter har
skoleledelsen gjort for lite
for å bekjempe diskriminering. Nå krever de handling.
Først sendte tolv stipendiater et brev til ledelsen
hvor de kritiserte et kunstverk, utstilt på høyskolen,
for å være rasistisk og sexistisk. Senere signerte ytterligere hundre av høyskolens studenter et brev hvor de stadfester at strukturell rasisme eksisterer på Khio, og lanserer ni krav
til høyskolens ledelse. De to brevene har fått svar fra
fem andre Khio-studenter, som skriver i Morgenbladet at «identitetspolitikk svekker faglig integritet»,
og ytrer bekymring for at det nå legges opp til «obligatorisk indoktrinering» på høyskolen.

Også utenfor studentenes rekker er det temperatur i
debattspaltene. Flere, som Aftenposten-kommentator
Frank Rossavik, viser til Khio når de varsler om at det
importeres en destruktiv identitetspolitisk kultur.
Kjetil Rolness følger opp med å erklære at vi nå «lever i en gal verden», og spør om universitetet er blitt
stedet hvor fornuften «går [...] for å dø». Det er altså
ikke i milde ordelag at brevenes kritikere skrider til
verks. Dessverre evner få av dem å begrunne de sterke
advarslene på en måte som bidrar til opplyst debatt.
La oss i den anledning se på
brevet: De fleste kravene
dreier seg om hvordan høyskolens styring, praktisk
og sosialt, kan bidra til å
bekjempe rasisme og diskriminering. Enkelte av dem,
som kravet om universell
tilrettelegging og bedre
datainnsamling knyttet til
høyskolens
psykososiale
miljø, er rett og slett ukontroversielle. Derfor er det
underlig at Rolness og Rossavik ikke tar seg bryet med å presisere hvilke punkter
de faktisk snakker om, når de antyder at det finnes
antivitenskapelige trekk blant Khio-studentene.
Videre kreves det obligatorisk antirasistisk opplæring og representasjon av ikke-hvite studenter i
alle høyskolens demokratiske prosesser. Slike grep
vil innebære en ny fordeling av makt og posisjoner,
noe som kan forklare hvorfor det oppstår hurlum-

Utdanningsinstitusjonene har godt av
en mangfoldig debatt
om tiltak som bekjemper rasisme

Arkivaren

Historiske skråblikk av
Ellisiv «Snokern» Myrva

Talking vs. stalking
I 2006 kunne Universitas melde at det «å bli kjent
på Blindern er ingen spøk», og historien har ikke
forandret seg: Mange synes nok at det er vanskelig
å få seg venner i et hav av studenter. Men frykt
mindre! Psykologen Henning Bang hadde flere
tips for hvordan å få seg venner, han hadde nemlig
basert disse kriteriene på forskning fra et college i
USA. «Liker du noen? Finn ut hvilke klesmerker de
bruker, klipp håret ditt likt, lytt til samme musikken.
De kommer til å digge det», sa Bang til Universitas.
Vel, om du ser et liten søtnos på forelesning
over Zoom i høst, så er det bare å Ctrl + C.
Universitas nr. 18, 2006

Øl vs. klining

Universitas
og av
Universitas
er er
en en
avisavis
for for
og av
studenter.
Universitas
et nystudenter.
Universitas
er et er
nyhetsog debattorgan
for læresteoghetsdebattorgan
for lærestedene
dene tilknyttet
Studentsamskiptilknyttet
Studentsamskipnaden
i
naden
i Oslo og(SiO).
Akershus
(SiO).
Oslo
og Akershus
Universitas
Universitas
skal
kritisk og
skal
drive kritisk
og drive
uavhengig
uavhengigog
journalistikk,
og være
journalistikk,
være partipolitisk
partipolitisk
nøytral.
Universitas
nøytral.
Universitas
arbeider
etter
arbeider
etter Vær Varsom-plakaVær
Varsom-plakatens
regler
for god
presseskikk.
fortens
god regler
presseskikk.
Den
som
Den seg
somrammet
menerav
seg
rammet av
mener
urettmessig
urettmessig
omtale
oppfordres til
omtale
oppfordres
til å kontakte
å kontakte redaksjonen.
redaksjonen.

Daglig
leder:
Simen
EriksenPrytz
Hustoft
Daglig
leder:
  Louise
Faldalen
simen.eriksen@universitas.no 22
2285853333
l.f.prytz@universitas.no
3636
Annonseansvarlig:
Annonseansvarlig:
 
geir.dorp@universitas.no
geir.dorp@universitas.no

Dorp
GeirGeir
Dorp
2285853232
22
6969

Besøksadresse:
 Moltke
Moltke
Moes
Besøksadr.:

Moes
veivei
3333
Post:  Boks 89
Boks
89 Blindern,
0314
Oslo
Postadr.:
Blindern,
0314
Oslo
Epost:
Epost:
 

universitas@universitas.no
universitas@universitas.no

Nettside:

Web:


www.universitas.no
www.universitas.no

I 2001 gikk Universitas inn for å belyse de skyggelagte delene av Universitetet, nemlig Chateau Neuf.
Gjemt, men aldri glemt er Studentersamfundet. For
dere studenter som har opplevd hooke-hindringer
under fadderuken, så kan dere jo ture ned til
Slemdalsveien. «Vi gir klinegaranti for alle aktive»
lovet Siri Sølli, forkvinnen i Studentersamfundet
den gang. Men pass på! Hun uttalte også at «alt
handler ikke om øl», så det blir vel enten eller.
Universitas nr. 17 2001
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hei. Det er imidlertid uklart hvordan kursing og kvotering
skulle føre til innskrenking av den akademiske friheten
eller innebære indoktrinering. Om kurs i antirasisme skal
passere under slike merkelapper, så er det jammen mange
kurs i utdanning og arbeidsliv, for eksempel knyttet til ruskultur og anti-mobbing, som går med i dragsuget. Skulle
kvotering på bakgrunn av hudfarge være mer illegitimt enn
kjønnskvotering, som har vært politisk stuerent lenge, så
må det begrunnes.
Studentene avslutter brevet med å kreve at blant annet
dekolonisering, interseksjonell feminisme og queer-teori
skal inkluderes i pensum. I fall dette kan innebære en trussel mot akademisk frihet, så hadde kritikerne gjort lurt i å
ta seg bryet med å begrunne dette faglig: En kunne navn-

Øyeblikket

gitt teoretikere en har innsigelser mot, eller drøftet hvorvidt
postkoloniale perspektiver kan forskyve sentrale bærebjelker i akademia, enten det dreier seg om kvalitetskriterier
eller idealet om nøytralitet.

for at de i større grad enn Rolness og Rossavik tar utgangspunkt i utdrag fra brevene som faktisk utgjør sakens kjerne.
Om de påviser autoritære tendenser og indoktrinering, er
en helt annen sak.

Det er selvfølgelig lov å være motstander av at enkelte teo-

Utdanningsinstitusjonene har godt av en mangfoldig debatt

riretninger skal få for stor dominans. Men idet en slår på
stortromma og erklærer at akademia er truet, så holder det
ikke når Rolness erklærer skeiv teori for å være et «obskurt
nisjefag». Han må faktisk forklare hvorfor. På samme måte
gjør Rossavik det vel lett for seg når han avfeier interseksjonell teori fordi begrepet er så krøkkete at det kan forveksles med Ikea-hyller, og beklager seg på forhånd for at slike
sammenligninger ikke vil passere som humor (sic!). De
fem bekymrede studentene i Morgenbladet skal ha kudos

om tiltak som bekjemper rasisme, og grep som kan heve
faglig kvalitet. Men krigstype-retorikk og til dels tynt begrunnede advarsler om at «amerikansk teoriimport» er i
ferd med å drepe akademisk fornuft, er ikke konstruktivt.
En skulle tro at de som påberoper seg å være opplysningens
fremste voktere, er i stand til å praktisere idealene de prediker. Dessverre ligner dette nå en konkurranse i intellektuell
latskap.
debatt@universitas.no

av Rodrigo Freitas

TIPS OSS:
tips@univerisitas.no
UTTEGNERE:
Amund Reigstad
Caroline Vestskogen
Synne Hellevang

DESKJOURNALIST:
Ellisiv Sunde Myrva

KORREKTURSJEF:
Aksel Rogstad

Lofoten: En familie nyter en live konsert på den lokale baren på Bjarkøya, mens midnattssolen nærmer seg horisonten bak dem.

Universitas støttes av Velferdstinget,
som står uten redaksjonelt ansvar.
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FRA KLEIN KOMIKK TIL O
Folkerike åpningsseremonier er blitt til
strømmede videoproduksjoner. Universitas
har anmeldt de digitale debutene.
Åpningsseremoni
tekst Aksel Rogstad

Folkelig høytid på gresset
I stedet for å trappe opp på Universitetsplassen får vi i år gleden av å stige ned over
Blinderns grønne plener mens «Hellig er
studentens kall» ringer studiestarten inn.
Direktesendingen utenfor Georg Sverdrups hus ledes av NRK-reporter Martin
Giæver, som like så godt begynner med å
lufte tanken om at du kanskje kommer til
å gifte deg med den du sitter ved siden av.
Men ikke noe press, altså!
UiO-rektor Svein Stølen hentes snart
inn for å gi en appell til de nye studentene,
han er tydelig komfortabel på hjemmebane. Han rekker imidlertid ikke å si mye
mer enn at det gjelder å være nysgjerrig og
ta vare på hverandre, for denne halvtimen
skal få plass til både Abid Raja, Marianne
Borgen, Jens Stoltenberg og mange flere.
Etter at Raja har fortalt om hvordan han i
sin studietid var «festgeneral nummer én»
og brukte Villa Eika som klinehjørne, tusler Giæver rundt og intervjuer et knippe
studentforeninger; han kan ikke få sagt
det nok: Studietiden kan være de viktigste
årene i ditt liv, så ikke la den gå til spille!
Ingen tidsriktig sending uten noen
ord om smittevern – Stølen er blitt glad
i sine studenter og ønsker å se så mange
av dem som mulig på campus, og da må
meteren til enhver tid være på plass. Men
han er optimist, med karismatiske Giæver
ved siden av seg er han i det hele tatt en
folkelig pappa denne høytidsdagen, som
han selv kaller den. Giæver på sin side lener seg inn i kamera og vinker farvel idet
sendingen avsluttes med «Se ilden lyse»
fremført av et samstemt Zoom-kor.
Høyprodusert business
I skarp kontrast til sine offentlige motparter har Handelshøyskolen BI skrudd
produksjonsnivået kraftig opp for sin
velkomstsending, med alle triks som en
forhåndsinnspilt video tillater. Ingen
ringere enn Christian Mikkelsen farter
rundt på campus, og han er en lettbeint
type i ekstase over å kunne lede deg – ja,
akkurat deg! – gjennom høyskolens korridorer. Rektor Inge Jan Henjesand tar
tidlig ordet med en dramatisk gest på en
av inngangspartiets broer. Han fremstår
imidlertid som innøvd, med en monoton
talemelodi. Uten den ekstravagante musikken i bakgrunnen hadde nok keiseren
stått uten klær.
Etter at direktørene ved BIs læresteder
rundt om i landet har kommet med sine
relativt intetsigende innlegg, tar Mikkel-

sen oss med til biblioteket – og skryter litt
av hvordan alle BI-bygg er miljøsertifiserte, lekre verk. Blant bokhyllene serveres vi
det BI liker aller best: et eksempel på hvor
vellykket man er dømt til å være etter eksamen. Anna Knudsen studerte seg ferdig
to år siden, med fire bedrifter nå under
sin kappe, og innen fem år bør omsetningen runde femten millioner. Dere nye, det
er bare å glede seg til å erobre verden!
Fadderullan er ville saker – i hvert fall
pleier det å være det. En snutt som ikke
gjør stort for å justere studentenes forventninger etter omstendighetene, viser
hvor fett ting var mens vi ennå ikke hadde
et innspåslitent virus blant oss. Deretter
avsluttes sendingen med noen flere minutter med rektor Henjesand. Han skulle
gjerne tatt deg i hånden og på den måten
inngått en kontrakt, men spør i stedet
pent om du ikke kan generere et bilde av
deg og ham sammen, og vær så snill og
del det med vennene dine. Takk.
Småkleint på taket
Storbyuniversitetet tar imot sitt nye kull
direkte fra takterassen i Pilestredet, hvor
Daniel Kvammen først står for stemningen bak gitaren. Selve sendingen ledes av
P3-komiker Martin Lepperød. I dag har
han tatt på seg den litt fjollete masken,
det er uvisst om han faktisk er usikker
der han står, eller om det bare er slik han
velger å fremstå. Han skyter inn noen engelske ord om at seremonien foregår på
norsk, før han sender ordet til rektor Curt
Rice. Like greit.
Blant Oslos rektorer er nok Rice den
som høyest uttrykker sine smittevernbekymringer, både på og utenfor talerstolen.
Etter å ha kommet gjennom de vanlige
ordene om viktigheten av å bygge et samfunn og tenke kritisk vier han mye av talen til hvor avgjørende det er at vi tar vare
på hverandre i krevende tider: «Vi følger
smittevernreglene av omsorg for hverandre.» Det hele er troverdig, og han er
oppsiktsvekkende original med å snakke
såpass direkte om pandemien.
Etter talen forsøker komikeren og rektoren seg på en runde med dillemmaer –
en ny lek for Rice. Lepperød får omsider
trukket ut av ham at han med skam nyter ananas på pizza og aldri har hørt om
Game of Thrones. Ubehaget virker å være
gjensidig.
Videre kjører Lepperød igang en fnisete kviss med en fadder og et fadderbarn.
Han runder av med en liste over ti personer du ikke bør være under studietiden.
Om han hadde hatt et fysisk publikum
som kunne respondert, hadde det kanskje
vært vellykket.

universitas@universitas.no

A

Velkommen inn til
Sveins varme stue
Overgangen fra Universitetsplassen til Blindern er en
svært vellykket en. Stølen tar ikke mye
plass, men han er i sitt ess når han får
stå blant sine kjære små og motta lure
blikk fra en gøyal, solbrun journalist –
han ser oppriktig ut som om dette er en
dag kun slått av julaften. I alt er UiOs
seremoni en som våger å blottlegge seg,
det er studenten som står i fokus, og
skuldrene henger lavt. Universitetet er
til for å lage mennesker, er budskapet
man sitter igjen med.

FOTO: IVER DAALAND ÅSE

ARKIVFOTO: ODIN DRØNEN

Om det bare var
Mikkelsen som var rektor
Som et produkt er BIs velkomstsending av beste sort, den hadde
nok solgt bra på det frie marked. Om
Henjesand er en god ambassadør for
høyskolen sin, derimot, er mer usikkert.
Man får ikke inntrykk av at han har spesielt lyst til å være til stede, der ordene
dras ut av ham, muligens med manus
hengende bak kamera. De fleste studenter som ser på, er nok – forhåpentligvis – også innforstått med at det ikke
er Christian Mikkelsen de kommer til å
treffe på høyskolen, så da hjelper det lite
at han ellers hever sendingen.

E
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OVERPRODUSERT FILM
FOTO: JACOB AARS

En stakkato oppvisning
Oslomets åpningsseremoni er
i det store og det hele en mildt
flau forestilling som aldri helt
får kommet seg i flytsporet,
men rektor Rice fortjener noen lovord for
sin tydelige innstilling til krisen vi står i.
Han skiller seg overraskende nok fra sine
rektorfeller på denne fronten, og selv om
han ikke leverer talen på det mest spennende viset, får man inntrykk av at han
har hjertet på rett plass.

C

VIL DU ACE STUDIENE?
BRIDGE ER SPILLET
DU TRENGER DETTE
SEMESTERET.
BRIDGESKOLEN
www.bridgeskolen.no

KOMPLETT NYBEGYNNERKURS I BRIDGE
6 mandager fra 31. august
eller
6 onsdager fra 14. oktober
Tidspunkt: 18:00-20:30
Sted: Blindern
Studentpris: 750 kr
Pris andre: 1500 kr
Påmelding: www.bridgeskolen.no
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STUDENTFORENINGEN SAMLET 15.000 MENNESKER FORAN STORTINGET:

– De største sosiale bevegelsene ha

African Student Association bidro i organiseringen
av Black Lives Matter-demonstrasjonen i Oslo. Men
kampen mot rasisme er langtfra over, mener de.
Anti-rasisme
tekst Selma Stormyren Larsen
foto Iver Daaland Åse

Dagen etter drapet på afroamerikanske George Floyd tok horder
av demonstranter til gatene i flere
av USAs største byer. Det tok ikke
lang tid før studentforeningen
African Student Association (Asa)
ved Universitetet i Oslo (UiO)
skjønte at de måtte reagere.
5. juni gikk tusenvis av mennesker ned på kne foran Stortinget for å markere støtte til ofre av
rasistisk politivold i USA. På halvannen uke hadde Asa, sammen
med
ungdomsorganisasjonen
Arise, klart å samle anslagsvis
15.000 mennesker til protest og
støtte foran Stortinget.
– Det var et enormt tidspress,
sier Mohamed Abdirahman Awil
(21), Asas leder.

Mye av planleggingen skjedde
under pinsehelgen. Alt sto stille.
Attpåtil skulle demonstrasjonen
ta hensyn til en global pandemi.
Det hjalp ikke på organiseringen
at nærmere 16.000 meldte seg på
Facebook-arrangementet i løpet
av det første døgnet.
Det forteller Awil og Rahwa
Tilahun Yohaness (29), styremedlem i Asa. De studerer begge ved
UiO, henholdsvis statsvitenskap
og internasjonale studier.
Sosiale bevegelser med
universitetsrøtter
Dagen vi møtes, er det nøyaktig
ett år siden Al Noor-angrepet og
det rasistisk motiverte drapet på
Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.
– Veldig mange tenker at rasisme var noe vi ble ferdige med
for lenge siden, men egentlig har
vi aldri turt å ta et ordentlig oppgjør, sier Awil.
Demonstrasjonen i juni var en

støttemarkering til ofre for rasisme
i USA, men også en protest som ønsket endring i Norge, forklarer han.
– Det har vi ikke sett ennå.
– Hvilken rolle i kampen mot
rasisme spiller dere som studentorganisasjon?
– De største sosiale bevegelsene har kommet fra universiteter,
fordi det ofte er unge som evner å
organisere seg, sier Awil.
– Det er et spørsmål du kan
stille hvilken som helst student
av afrikansk opprinnelse. Hvis du
for eksempel studerer innen samfunnsvitenskap, ser du fort at det
er stor mangel på representasjon
og vitenskap om ikke-vestlige deler av verden, sier Yohaness.
– Hvorfor er representasjon så
viktig?
– Det er viktig å se seg selv
gjenspeilet. Da jeg vokste opp, så
jeg aldri professorer eller politikere, folk som snakket om viktige
ting, som så ut som meg, sier Awil.

kvittering på hvor, når og hvorfor.
Mange unge gutter med minoritetsbakgrunn stoppes ofte, men
står igjen uten bevis og kan ikke
si «jeg har blitt stoppet 17 ganger»,
sier Awil.
Selv har han opplevd å bli stoppet flere ganger, for eksempel fordi
han «sto på en mistenkelig måte, »
forteller han.
Asa har derfor samlet inn omtrent 20.000 underskrifter til støtte for saken. De har levert et brev
sammen med Organisasjonen
mot offentlig diskriminering og
Arise til Justisdepartementet, med
krav om at ordningen realiseres.
Forslaget har nemlig vært gjennom Stortinget hele tre ganger, og
i 2002 ble det vedtatt å gjennomføre et pilotprosjekt.
– Det ble sabotert av politiets
fellesforbund, fordi de følte seg
overvåket, sier Yohaness.
– Hvis vi ikke kan stole på politiet, hvem kan vi stole på da?

Krever endringer i Norge
– En av tingene vi kjemper for, er
en kvitteringsordning for patruljerende politi. Hver gang politiet
stopper deg på gaten, skal du få

– Trenger ikke å importere
amerikanske problemer
Awil og Yohaness mener rasisme
bagatelliseres i Norge.
– Her er vi litt redde for å kalle

noe rasisme. Det er nesten som
om vi frykter «r-ordet», sier Yohaness.
– Når vi snakker om rasisme,
snakker vi ikke om amerikansk
rasisme, men om norsk. Alle som
lever i mørke eller brune kropper,
kjenner det.
Awil forklarer hvordan debatten har blitt kritisert i norske
medier, og at en gjenganger har
vært at antirasistiske bevegelser
i Norge importerer amerikanske
problemer.
– Slike utsagn er bare tåpelige.
Vi trenger dessverre ikke å «importere» amerikanske problemer.
Vi har nok i Norge, sier Awil.
Yohaness trekker frem Eugene
Ejike Obiora, en norsk statsborger
med nigeriansk bakgrunn, som døde
etter ha blitt pågrepet med makt av
en norsk politibetjent i 2006.
Trekker linjer til fornorskingspolitikken
Erkjenner man ikke at det finnes
rasisme i Norge, må man ifølge
Awil og Yohaness ta en titt på
Norges historie. Fornorskingspolitikken rettet mot den samiske
befolkningen fant sted helt frem
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ar kommet fra universiteter
Norsk rasisme: 5.
juni demonstrerte
anslagsvis
15.000 personer
mot rasisme
og markerte
støtte til ofre for
politivold i USA.

Oppgjør: Rahwa
Tilahun Yohaness
og Mohamed
Abdirahman
Awil var to av
studentene bak
demonstrasjonen
mot rasisme i
Oslo 5. juni. –
Veldig mange
tenker at rasisme
var noe vi ble
ferdige med for
lenge siden,
men egentlig
har vi aldri turt
å ta et ordentlig
oppgjør, sier Awil.
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Tilbudsguiden
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Grubbegata 6
Oslo
dagsavisen@kundesenter.com
www.dagsavisen.no
Tlf: 22 99 80 50
50 % studentrabatt på Dagsavisen
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Da jeg
vokste
opp, så
jeg aldri
professorer
eller
politikere,
folk som
snakket
om viktige
ting, som
så ut som
meg

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

BEMANNINGSBYRÅ

Mohamed Abdirahman Awil, UiOstudent og leder i African Student
Association

BRILLER.

offentlighet. Er dette et vendetil utpå 1950-tallet.
punkt?
– Tvangsassimilering av sa– Jeg skulle ønske det, men jeg
mene har satt dype spor i dagens opplever ikke det i det hele tatt,
samiske befolkning, sier Yohaness sier Awil.
og påpeker at det fremdeles er ra– Det er stortingsrepresensisme mot samer.
tanter som fortsatt mener at det
– Mener dere at kampen mot ra- ikke finnes norsk rasisme, at det
sisme – mot samer, svarte og andre utelukkende er et amerikansk
former for rasisme – er den samme problem, sier han.
kampen?
De siste årene har mediene med
– Det er et stort spørsmål. jevne mellomrom satt søkelyset på
Kampen mot
rasisme, men
rasisme er en
det er alltid
kamp for alle,
noen som vrir
men det er fordebatten, meskjellige former
ner de to.
for rasisme. De– Det har
monstrasjonen
vært mange
5. juni var en
avsporinger og
demonstrasjon
«what aboutmot anti-svart
isms», sier Yohaness.
rasisme, sier YoRahwa Tilahun Yohaness, styremedlem i Asa
haness.
Awil
er
Oppgjøret
enig:
mot rasisme må mobilisere hele be– Kun ett smittetilfelle har vært
folkningen, mener Yohaness. Hvis rapportert fra demonstrasjonen,
ikke blir det bare et ekkokammer.
likevel var det det aspektet som
fikk størst fokus i etterkant. StorEn avsporing
tingspolitikere gikk ut og hevdet
– Denne sommeren har rasisme at vi hadde sabotert bekjempelsen
vært et fremtredende tema i norsk av viruset.

Når vi snakker
om rasisme,
snakker vi ikke
om amerikansk
rasisme, men
om norsk

– Men også statuedebatten, sier
Yohaness.
– Var det en avsporing?
– Ja ja ja, kommer det fra dem
begge.
– Med én gang vi begynte å
snakke om institusjonell rasisme
og behovet for en kvitteringsordning for politiet, ble debatten
vridd til å handle om at demonstrantene liksom skulle ned til
Holbergs plass med hammer. Men
ingen av oss ville gå løs på statuer.
Vi kjemper for å bli kvitt institusjonell rasisme i Norge, sier Awil.
Foreningen vil fortsette arbeidet
– Hvordan ser dere på arbeidet
fremover? Vil den antirasistiske
bevegelsen holde på oppmerksomheten?
– Dette er ikke en trend, svarer
Awil og legger til at demonstrasjonen 5. juni ikke er det siste foreningen kommer til å gjøre. De har
mye planlagt for høsten, men hva
er de foreløpig hemmelighetsfulle
om.
– Makten kommer fra tallene.
Det er viktig at folk er med oss,
men det er på grasrotnivå forand-

African Student Association
 En studentforening ved
Universitetet i Oslo som tematiserer
afrikansk kultur, folk og politikk
 Avholder omtrent 4
arrangementer i måneden
 Foreningen er en møteplass
for svarte studenter på universitetet, men er åpen for alle

Synsprøve ½ pris - nå kr 395,- inkl.
trykkmåling og netthinnebilde
Ta med studentbevis og få
25% rabatt på briller inkl. comfort
glass. Velg blant kjente merker.
Eye Factory Ski Storsenter
Telefon 458 70 610
Eye Factory Strømmen Storsenter
Telefon 458 70 612
Online timebestilling:
www.eyefactory.no

 Sammen med Arise
organiserte de demonstrasjonen
mot rasisme i Oslo 5. juni

ring skjer, sier Yohaness.
Siden 2016 har de først og
fremst jobbet utenfor medias søkelys. Det skal de fortsette med.
– Det er ikke alfa omega for
oss om Aftenposten eller NRK er
der, sier Awil.
– Det blir en begivenhetsrik
høst, og vi håper å få til lokale
forandringer. universitas@universitas.no

Tilbudsguiden
Gode tilbud
til
studenter
i
Oslo

7

8

| NYHET |

torsdag 13. august 2020

PENSUMPAKKER
RIKTIG-ENKELT-BILLIG

Velkommen innom. Du finner oss på Blindern, Nydalen,
Frydenlund, Pilestredet, Jus-bygget, Kjeller og
Høyskolen Kristiania.
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Årets faddervaktordning:

Hveteboller erstattes av
forseglet mat og meterstokk
Natteravn: Ordfører Marianne
Borgen har gått natteravn i Oslo
flere ganger. Nå er hun spent på
hva hun møter når hun skal gå
faddervakt-runder på nattestid i
Oslo denne uken.

Selv om du
må ha fysisk
avstand, så
kan du ha
mye nærhet
likevel

Marianne Borgen (SV), ordfører i Oslo

Velferdstinget og SiO håper å gjenta fjorårets
faddervakt-suksess, men med rekordmange studenter, smittefare og færre frivillige er ingenting
garantert.
Faddervakt
tekst Caisa Linea Hagfors
foto Jacob Aars

første kvelden i fadderuken, blir
det alt annet enn en rolig uke for
ordføreren og de andre faddervaktene.

– Jeg tror at unge som kanskje
ikke finner veien hjem eller er Rekordmange på legevakten
litt rusa, føler seg trygge når I fjor rapporterte legevakten i
sånne halvgamle damer som Oslo om at det var flere innlagte
meg surrer rundt med reflek- og overstadig berusede under
svest, sier ordfører Marianne fadderukehelgen enn noen anBorgen lattermildt når Univer- nen helg i året. Da bestemte
sitas møter henne rett før fad- Velferdstinget i Oslo og Akersderuken skal gå
hus (VT) seg
av stabelen.
for å iverksette
Er du ny stuet nytt tiltak i
dent på byen i
samarbeid med
Oslo og har fått
Studentsamskipnaden SiO:
i deg et par øl
Ved studiestart
for mye, er det
i 2019 gikk det
kanskje selveste
for første gang
ordføreren som
faddervaktkan geleide deg
patruljer i Oslos
trygt hjem eller
gater.
tilby en flaske
Idun Kløvstad, leder i Velferdstinget i Oslo og
I år ønsker
vann.
Borgen
Akershus
de å gjenta og
har meldt seg
forhåpentligsom faddervakt
denne uken, og sammen med de vis styrke faddervakt-konandre vaktene har hun forberedt septet, selv om studiestarten
seg på det verste, men håper på og tiden vi er inne i, er noe
det beste. Skal vi tro rapportene annerledes.
– Vi har sett på modeller fra
fra politiet om en rekke brudd
på smittevernregler allerede ordningene de har i Bergen og

Vi har ønsket
å ruste oss
bedre i år, men
vi ser at det er
vanskeligere å
mobilisere folk

Trondheim, og samarbeidet med
Natteravnene for å få på plass et
konsept som skulle gjøre gatene
tryggere for nye studenter, forteller Idun Kløvstad, leder i VT.
I fjor gikk faddervaktene med
kurver fylt med boller og bananer og tilbød selvbetjening med
både vann og kaffe. I år skal de
dele de ut antibac og forseglet
mat, og de har med seg meterstokker for å minne folk på
avstandsregler.
– Vi kommer også til å gå små
patruljerunder for å passe på de
som er beruset og kanskje trenger hjelp hjem. Natteravnene
skal bistå oss med to biler, forteller Kløvstad.

Ordfører på vakt

Hvem som helst kan melde seg
som faddervakt. Kløvstad oppfordrer fortsatt studenter som
ikke har tatt på seg annet ansvar
i fadderuken, til å melde seg.
Ikke bare er Oslos ordfører vakt,
også rektorene ved Universitet i
Oslo (UiO), Oslomet, Handelshøskolen BI og Høyskolen Kristiania skal bistå.
Ordfører Borgen forteller at
hun ser frem til å gå faddervakt
for første gang i år.
– Jeg har gått mye natteravn
både i sentrum og bydelene,
og ofte er det mye mer stille og
fredelig enn man tror. Så jeg er
ekstra spent på å se hvordan det
blir i fadderuken i år, medgir
Borgen.

Etterlyser flere faddervakter
I kjølvannet av fadderordningen i fjor uttalte rektor ved UiO
Svein Stølen til Khrono at antall
faddervakter ikke strakk til, og
anmodet til en opprusting med
flere faddervakter på jobb neste
år.
Det har imidlertid vist seg å
være utfordrende i den tiden vi
står i, ettersom mange frykter at
det kan bli vanskelig å overholde
avstandsregler med mye mennesker i beruset tilstand.
– Vi har ønsket å ruste oss
bedre i år, men vi ser at det er
vanskeligere å mobilisere folk.
Vi trenger fortsatt folk, spesielt
på lørdagen, forteller VT-lederen.

Nærhet på avstand

For øyeblikket er smittespredningen størst blant unge mennesker
i typisk studentalder. Mandag
kveld, første dagen i fadderuken,
rapporterte politiet om en rekke
fadderukefester som brøt smittevernreglene.
– Jeg kan ikke si at det ikke er en
frykt for at fadderuken kan bidra
til smittespredning, men slik det
er nå, må vi bare ha tillit til at folk
forstår ansvaret de har for ikke å
bidra til spredning, sier Kløvstad.
At fadderuken blir annerledes
i år, er det ingen tvil om. Både
Borgen og Kløvstad mener likevel
det er grunn til å være optimistisk
dersom du er ny student i Oslo.
– Det er lov til å ha det mor-

Idun Kløvstad

Leder i Velferdstinget

somt i fadderuken, men samtidig
håper jeg folk er mer forsiktig.
Særlig med alkohol og rus i omløp, som ofte får deg til å glemme
litt, påpeker ordfører Borgen og
legger til:
– Selv om du må ha fysisk avstand, så kan du ha mye nærhet
likevel. Ikke forhast dere med å
finne en kjæreste helt ennå.
Hun får støtte av Kløvstad, som
mener det er viktig for nye studenter å bli påminnet om at studietiden ikke er over etter fadderuken.
– Om du ikke kommer inn i et
miljø i fadderuken, er det fortsatt
gode muligheter for det utover
høsten.
universitas@universitas.no
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Slik blir studiehverdage
Det nye semesteret er i gang, og studentene kan
endelig returnere til campus. Men med smitteverntiltak i fokus vil høsten by på en litt annerledes
studiehverdag.

Smittevern
tekst Maria Jostad
foto Jacob Aars

Hva skjer med den deilige tapasen du pleide å lage deg i kantina, med risotto, fetaost og mais,
etter en lang dag i forelesninger?
Og hva med din faste plass på
lesesalen? Men viktigst av alt:
Får du mulighet til å være støttemedlem hos SiO Athletica i nok
et semester?
Universitas har laget en oversikt over hvordan semesteret
blir på studiesteder tilknyttet
Høyskolen Kristiania (HK), Oslomet, Handelshøyskolen BI og
Universitetet i Oslo (UiO). Alle
skal kombinere digital og fysisk

undervisning, men hvordan de
løser det, er imidlertid ulikt.
UiO: Lesesalplasser
reserveres på forhånd
På UiO vil både bibliotekene
og lesesalplassene ha ordinære
åpningstider. Lesesalplasser må
reserveres på forhånd, og kun
annenhver plass er i bruk. Kun
studenter ved UiO kan reservere.
Rektor ved UiO Svein Stølen
forteller at det må gjøres ulike
vurderinger ved de ulike fakultetene og instituttene. Det gjør
at fordelingen mellom digital og
fysisk undervisning ikke er lik
for alle studenter.
– Et lesefag, et fag der man
har kontakt med pasienter, og
et fag der man sitter sammen på
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en under koronahøsten
lab, er svært forskjellige, og det
er derfor vanskelig å lage ett sett
med regler for alle. Her spiller
blant annet mengden på rom og
areal inn på hvilke løsninger som
er mulig, sier Stølen.
Han forteller at de vil prioritere
førsteårsstudenter på bachelor
når det kommer til fysisk undervisning, ettersom mange kommer
rett fra videregående.

Oslomet arbeider for å få til booking av lesesalplasser. Studentene
kan låne og bestille bøker som
normalt.
– I tillegg har vi en trygg lesesal hvor studenter som har tilretteleggingsbehov, er i risikosonen
for covid-19 eller av andre årsaker ikke ønsker å benytte ordinære lesesaler denne høsten, kan
reservere leseplass, sier prorektoren.

Oslomet: Egen lesesal for
BI: Målet er to tredjedel
studenter i risikogruppen
Også på Oslomet vil mengden fysisk undervisning
digital undervisning varieres på Kommunikasjonssjef ved BI Ole
Petter Syrrist-Leite forteller at
ulike studieprogrammer.
– Men vi legger opp til at alle handelshøyskolens ambisjon er
skal få deler av undervisnin- at to tredjedeler av et kurs skal
gen fysisk på campus. De første gjennomføres på campus.
ukene prioriterer vi de nye før– I tilfelle smitten blusser opp
steårsstudentene, sier prorektor igjen, er vi forberedt på å gå over
ved Oslomet Nina Waaler.
til kun digital undervisning, om
Det vil være færre studenter det blir behov for dette, sier Syrenn vanlig i alle undervisnings- rist-Leite.
rom. I vanlige klasserom er kapaFor at de skal kunne oppnå
siteten redusert med 50 prosent, målet om mer undervisning på
mens auditocampus, vil inriene har en
gen undervisning vare i mer
tredjedel av
enn to timer. I
vanlig kapasitet.
tillegg vil det
– Siden vi
i alle fag være
ønsker at fledigitale supre studenter
plement til under visningen
skal kunne få
som kan gjenfysisk undervisning, kan
nomføres uavhengig av den
det også bli
timeplanlagte
undervisning
forelesningen.
lenger utover
Det settes også
ettermiddagen for å
av en time undervisningsfri
utnytte kapasiteten i rommidt på dagen
mene
best
til veiledning,
mulig, fortelgruppearbeid
Ole Petter Syrrist-Leite, kommunikasjonssjef
ler Waaler.
og
seminarved BI
grupper.
Bibliotekene på
Biblioteket på BI vil ha ordiOslomet er åpne og betjente fra
klokken 06 til 22, så lenge man nære åpningstider fra neste uke.
har kort og kode. Lesesalene er Kun grupperom må bookes, ikke
åpne med smitteverntiltak, og lesesalsplasser.

I tilfelle
smitten blusser
opp igjen, er
vi forberedt
på å gå over
til kun digital
undervisning,
om det blir
behov for dette

HK: Faste grupper
kan bli kohorter
– Vi planlegger for at mest mulig
undervisning kan foregå på campus. For enkelte studieprogram
vil vi benytte flere klasserom eller soner til undervisning, for å
overholde bestemmelsene om
tilstrekkelig avstand mellom studentene, sier kommunikasjonsrådgiver ved HK Anette Johnsrud Laråsen.
Laråsen legger til at mange
emner vil supplere med digital
undervisning på Zoom og undervisningsvideoer.
Hun forteller videre at studentene vil bli delt inn i faste grupper, slik at man enkelt kan justere
antall studenter som kommer til
campus, ut fra hvordan smittesituasjonen utvikler seg.
– Skulle smittevernreglene bli
innskjerpet, vil gruppene kunne
fungere som kohorter, sier Laråsen.
Hun presiserer at undervisning i mindre grupper allerede
er normen på mange av studiene
ved School of Arts, Design, and
Media. På disse studiene vil derfor undervisningen gjennomføres som normalt, men med smitteverntiltak.
Det er ordinære åpningstider
på byggene til HK. Det er ikke
et system for booking av lesesalsplasser, men førstemann til
mølla.
SiO Mat og drikke:
Ingen buffet
SiO Mat og drikke holder 17 av
sine 42 serveringssteder åpne
dette semesteret.
– Vi skulle gjerne gjenåpnet alle serveringsstedene, men basert på studiestedenes tilbakemeldinger
vil det ikke være nok studenter og ansatte til stede på campus til at vi kan gjøre det, sier
administrerende direktør for SiO

Studerer du fysioterapi eller manuellterapi?

Som medlem av NMF
er Norges beste innboforsikring
en del av ditt medlemskap.
Les mer på manuell.no/student

Mat og drikke Steffen H. Greff.
Han forteller at tilbudet vil
være tilpasset Folkehelseinstituttets retningslinjer for smittevern,
og at de har iverksatt ulike tiltak
for å sikre at studenter og ansatte
kan oppholde seg trygt på SiOs
serveringssteder.
– Varmmat og salat selges i
porsjonspakninger fremfor buffet, og bestilling kan gjøres gjennom en ny funksjon i Mitt SiOappen, sier Greff.
SiO Athletica: Ordinære åpningstider
Direktør for SiO Athletica Fredrik
Refsnes forteller at det vil være
ordinære åpningstider på deres
treningssentre fra 10. august.
– Det er tillatt å bruke garderobene og dusje etter trening.
Vi oppfordrer likevel de som har
mulighet, til å skifte og dusje
hjemme, sier Refsnes
SiO Helse: Tilbyr videotimer
SiO Helse planlegger også for ordinære åpningstider.
I tillegg er de
forberedt
p å
å

utvide det psykiske helsetilbudet på kveldstid. Dette er en del
av SiOs satsing for å forebygge
ensomhet og å styrke det psykiske helsetilbudet.
– Det som er viktig nå, er at
studenter som skal inn på senteret, snakker med oss på forhånd,
slik at vi ikke får smitte inn på
sentrene våre, sier direktør for
SiO helse Trond Morten Trondsen.
Han forteller at videotimer vil
være en viktig del av tilbudet deres i høst, og med økt smitte vil
de øke andelen som får tilbud
om undersøkelse og behandling
på video.
universitas@universitas.no
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STUDENTER HARDT UT MOT SV-FAKULTETET:

– Man mister lysten
til å fortsette på UiO

Anja Engen og Ingvil
Østhassel er blant tre
studenter som har klaget
inn SV-info og Institutt
for statsvitenskap for
alvorlig feilinformasjon.
SV-fakultetet
tekst Thale Heidel Engelsen
foto Jacob Aars

– Jeg synes ikke det er akseptabelt
at de holder på sånn. Det ødelegger mye for studentene og kanskje
også for videre karriereløp, sier
Anja Engen (23).
Sammen med Ingvil Østhassel
(23) studerte hun ved Universitetet
i Oslo (UiO) frem til sommeren. 2.
juli sendte de og én annen student
ved Det samfunnsvitenskapelige
fakultet (SV) et klagebrev til SVinfo, rektor og universitetsdirektøren etter det de mener er gjentatte tilfeller av feilinformasjon fra
infosenteret ved SV.
I brevet skriver studentene
blant annet: «SV-info skal være
et veiledningstilbud studentene
skal kunne stole på, men slik situasjonen er nå opplever de undertegnede en økende mistillit
til SV-fakultetet og et behov for å
varsle om forholdene på et høyere nivå.»
Stolte på informasjonen
Høsten 2017 var Engen på sitt
tredje semester i Midtøsten-studier. Hun hadde valgt statsvitenskap
som 40-gruppe – valgfrie emner
innenfor at annet felt enn bachelorprogrammet man går på. Engen
bestemte seg for å ta flere emner
i statsvitenskap, så hun kunne få
bachelor i det, samtidig som hun
gikk Midtøsten-studier.
Etter veiledningstime hos SVinfo skal hun ha fått beskjed om at
hun kunne velge fritt blant statsvitenskap-emner for å få en bachelor i faget. Det fikk hun senere
vite at ikke stemte.
– Statsvitenskap har en del
obligatoriske emner man må ta,
men jeg fikk aldri beskjed om at
jeg måtte ta dem, sier Engen.
Det medførte et unødvendig
forlenget studieløp, da hun måtte
ta emnene på et senere tidspunkt.
– Jeg var ny i UiO-systemet og
skjønte ikke at jeg måtte ta de obligatoriske emnene. Jeg stolte på at
den informasjonen jeg ble gitt av
fakultetet, stemte, sier hun.
Var ikke kvalifisert likevel
Engen fikk også bekreftet på
e-post av Institutt for statsviten-

Uakseptabelt: Student ved UiO Anja Engen har med flere medstudenter sendt inn klage inn til Det samfunnsvitenskapelig fakultet.

skap ved UiO at hun ville få en
bachelorgrad i statsvitenskap, selv
om hun manglet to obligatoriske
emner. Våren 2019 trodde Engen
at hun gikk sitt siste semester på
UiO, etter feilinformasjon fra SVinfo og en bekreftelse fra en rådgiver på Institutt for statsvitenskap.
Så tok hun kontakt med SVinfo for å høre hvordan hun skulle
få vitnemålet sitt i statsvitenskap.
– De begynte å grave i saken på
nytt og sa at jeg ikke er kvalifisert
til en bachelorgrad i statsvitenskap likvel, sier Engen.
Hun viste dem e-postkorrespondansen hun hadde hatt med
instituttet. Det var blitt gjort en
feil, og Engens grad kunne ikke
godkjennes.
– Jeg måtte ta de siste to obligatoriske emnene. Det skal jeg ta nå
for å få godkjent bacheloren min
i statsvitenskap. Når jeg først har
brukt så mye tid på dette, vil jeg ha
selve graden.
SV-dekan Anne Julie Semb
skriver følgende i en e-post til
Universitas:
«Et av grunnprinsippene for
driften av SV-info, og for studieinformasjon ved fakultetet som
sådan, er at den informasjonen
som gis, skal være korrekt. Vi jobber kontinuerlig med kvalitetssik-

ring. Vi har ikke ferdigbehandlet
denne saken og kan ikke kommentere den. På generelt grunnlag
kan jeg si at vi gjør vårt beste for å
avhjelpe uheldige situasjoner som
oppstår i de få tilfeller det blir gitt
feilinformasjon.»
Fikk feilinformasjon
om utveksling
Ingvil Østhassel hevder også at
fakultetet har gitt henne feilinformasjon som har fått konsekvenser.
I sitt andre semester på statsvitenskap var hun i et møte med SVinfo for å snakke om utveksling.
Østhassel skulle på utveksling
til Argentina, hun visste at de kun
tok imot utvekslingsstudenter i
femte semester. På møtet spurte
hun SV-info hva hun kunne gjøre
for å forberede seg og forsøke
å sikre seg en plass. Da fikk hun
beskjed om at dersom hun ville,
kunne hun dra på utveksling i
fjerde semester i tillegg.
– «Ja, så kult! Det gjør jeg jo
selvfølgelig», tenkte jeg, sier Østhassel.
Hun dro derfor på utveksling
i fjerde semester og søkte om å få
reise ut igjen i det femte. Den søknaden fikk hun avslag på.
Ukevis etter at Østhassels medstudenter hadde fått godkjent sine

utenlandsopphold, fikk hun avslag gen.
Studentene opplever stadig at de
fra SV-info på bakgrunn av at hun
allerede hadde vært på utveksling. må forholde seg til nye personer ved
– Da sa de at de ikke engang SV-info, og at de dermed må forklare saken gjentatte ganger til ulike
kunne finne søknaden min.
Om denne hendelsen skriver personer.
– Det er aldri
dekan Semb dette:
én person som kan
«Vi har ikke
følge meg opp, sier
ferdigbehandlet
Østhassel.
denne saken og
Hun mener at
kan ikke uttale oss
fakultetet
burde
om hva som har
hatt et skille melskjedd for denne
lom saker som
studenten.
Helt
studentarbeidere
generelt kan vi si at
i skranken kan ta
det ikke finnes regelverk som forbyr
hånd om, og saker
å reise på utvekssom trenger ekstra
ling i mer enn ett
oppfølging. Som
semester ved UiO.
Ingvil Østhassel, tidligere UiO-student følge av all feilinformasjonen gikk
Det kan imidlertid
Østhassel
stadig
være andre hindringer, for eksempel begrenset med en usikkerhet under utdanantall plasser på en avtale eller ningen.
– Det har alltid vært en krangel
begrensninger i det enkelte studieprogram.»
og en kamp for å få til ting. Med
én gang man gjør noe annerledes i
– Dette er for de som
studieløpet sitt og ikke følger normalen, opplever man problemer,
kommer etter oss
Engen og Østhassel mener at måten sier Østhassel.
Engen er enig. Hun savner konSV-info, og til dels Institutt for statsvitenskap, har behandlet sakene de- tinuitet og håper at kommende stures på, har vært dårlig og uklar.
denter slipper å oppleve det samme
– Man mister jo lysten til å fort- som hun og Østhassel har opplevd.
sette på UiO etter alt dette, sier Enuniversitas@universitas.no

Med én gang
man gjør noe
annerledes i
studieløpet sitt
og ikke følger
normalen,
opplever man
problemer
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Studentenes statsråd: Henrik Asheim mener unge mennesker må få opp «guarden» litt igjen og bli kjent på andre måter en sen øldrikking på fest.

Covid-19 har også meldt seg til studiestart. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik
Asheim holder nok en gang studentenes skjøre
skjebne i sin hule hånd.
Studiestart
tekst Caisa Linea Hagfors
foto Iver Daaland Åse

– Nå er ting heldigvis mye bedre
for dere enn det var før sommeren, åpner en lettet forsknings- og
høyere utdanningsminister Hen-

rik Asheim (H) med når Universitas møter ham.
Det er første dag for nye studenter i Oslo, og selv kommer
han direkte fra åpningsseremonien til Høyskolen Kristiania.
Som studentenes egen statsråd
har han stått i hardt vær det siste
halvåret, etter han tilbød per-

mitterte studenter et halvhjertet
ekstralån ved siden av en allerede voksende studiegjeld.
Men det gjenstår å se hvor
lenge statsråden kan senke skuldrene. For mens hele Norge holder pusten i møte med økende
smittetall og ukens fadderfester,
har Asheim foreløpig ingen klar
plan for hva som skjer med universitetene og høyskolene dersom vi får en liknende smittesituasjon som i vår.
Vil unngå nedstengelse
Da universiteter og høyskoler
stengte i takt med resten av Nor-

ge denne våren, fortvilte mange
Om en tilsvarende nedstenstudenter. De skulle holde nor- gelse av samfunnet vil ramme
mal studiestudentene på
progresjon,
samme måte
men mange
nok en gang
ble plutselig
denne høsten,
sittende
på
er uvisst, ifølge Asheim:
trange hybler
– Jeg håeller hjemme i
per uansett vi
storfamiliens
unngår å måtvelkjente kaos
te stenge cammed pensum i
pusene helt.
fanget. Savnet
Henrik Asheim, Forsknings- og høyere
Men får vi en
etter univerutdanningsminister
sitetets
arny oppblombeidsro og et faglig møtepunkt string, må nok enda mer flyttes
ble stort.
til nettundervisning for å unngå

Det klart jeg
forstår at noen
er frustrert over
at de ikke fikk
mer penger
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onsdag 14. august 2019

at alle tar kollektivt samtidig, på hvor mye utdanning du kan boliger raskt nå som vi har flere
forteller statsråden og legger til: ta mens du er permittert og går studenter i år.
– Likevel er det fortsatt mange
– Men alt det vi gjør nå, er jo på dagpenger, så nå ser vi på
basert på at dette ikke skal skje. hvilke endringer vi kan gjøre for som fortviler over skyhøye priser
og står uten bolig helt frem til
Regjeringen har ikke noe plan å kombinere de to tingene.
for hva vi skal gjøre om det skjer.
– Hva slags endringer er det studiestart. Kunne en økning av
studiestøtten være et tiltak for å
– Du sier dere ikke har en snakk om?
plan, men det er vel sannsynlig at
– Det er primært for folk som gjøre hverdagen lettere for heldette kan skje igjen?
sto i jobb, men som har blitt tidsstudenten?
– Vi har ikke planer om å
– Regjeringen har ikke noen permittert og vil bruke tiden
plan for hva vi skal gjøre om det sin på utdanning. Vi ser at det legge frem nye kisepakker for
skjer, nei. Da må vi diskutere det må gå an å ta litt mer utdanning studentene i nærmeste fremtid,
omgående.
på dagpenger. Men det kan bare men vi følger situasjonen tett.
Heldigvis har
– Er det realistisk at univer- ikke være et økonomisk insentiv | NYHET
11ikke eksempler
| vi
sitetene får holde åpent i større der for studenter slik at det er på noen som ikke har kunnet
grad enn det vi så i vår?
en ved siden av deg som får mye studere fordi de ikke har et sted å
– Ja, det mener jeg det er, med mer utbetalt og bare tar opp en bo, så trøsten er jo at mens man
mindre vi får en like stor opp- studieplass, påpeker statsråden.
har en usikker sommer, så ordblomstring som i vår. Jeg må helt
ner det seg jo for alle.
ærlig innrømme at jeg er veldig
bekymret for det vi ser nå, medFrykter mer ensomhet
gir Asheim og fortsetter:
Tross ekstralån som plaster på
– Unge mennesker må få opp
såret for studentene, er fortsatt permitteringer, avlyste
«guarden» igjen. Jeg skjønner at
sommerjobber og høy husleie
mange var slitne og lei av å ikke
et faktum. At trang økonomi
være sosiale lenger, men husk
kan gå på psyken løs, er det
at det må ikke være klokken tre
ser, om
i tillegg
til Sex
og samfunn
Oslo. Det betyr at vår kapasitet
ingen tvil om. Asheim er benatten
med
en øl i hånden
og Olafiaklinikken. Studenter er sprengt, at det er lang venteKjønnssykdommerkymret for at mange studenfor
å
bli
kjent
med
noen.
kan også få råd og veiledning på tid hos oss. Flere kvelder i uken
ter
vil bli ekstra ensomme i
+ Klamydia: 26.570 tilfeller
i Norge
diverse chattilbud, eksempelvis må vi avvise pasienter, forteller
høst:
sikre
studenter
Sex Vil
og og
samfunn
og Amathea. Rosøk.
+ 66 prosent av tilfellene i
Alledagpenger
tilbudene er gratis, fortsetter
Klinikken til Sex og samfunn
– Mange blir sittende alene
aldersgruppen 20–24 år
hun.
har sett en markant økning i bepå
hyblene sine. Vi har stuSelv
om
mange
studenter
var
+
– Etter en helhetsvurdering søkende de siste årene. På ti år
og flere andre
misfornøyd
den
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etterfulgt
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vi medmed
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over søknaifølge Sex og samfunns års+
den ren,
fra SiO.
rapport
mener statsråden selv
at for 2018.
ikke mange nok som tør å
Henrik Asheim,
forskningsMajoriteten
somogtestes er over 25 år
han gjorde en viktig jobb med
strekke ut en hånd og ta i mot
høyere utdanningsminister
+
The Land of Chlamydia
å løfte forskning og utdanning
hjelp, mener Asheim.
Gonoré: økte i Norge i fjor
I Studentundersøkelsen utført
frem da koronakrisen smalt.
Han trekker frem at det er
+
av Sentio for Universitas i fjor,
i 2018, gutter som er dårlige på å
kom det
1 av øke
4 studenter
– Det er klart jeg forstår
at frem
Vilav
ikke
støtten 1658 gonorétilfellersærlig
1399 tilfeller i 2017
harikke
sex hver
Men
de lugunoen er frustrert over at de
Deuke.
som
fortsatt
drømmer
om en søke hjelp.
+
bre tallene setter ikke stopper
fikk mer penger, men detforat kjønnssykdommer.
vi gjenreising for
– Vi må være mer utadrettet
heltidsstudenten,
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Klamyraskt fikk til å utbetale penger
til må
trolig
drømme
tilsex
etmed
nytt
menn og se hvordan vi kan videreutvidia troner
på topp
blant
de sek- helt har
suelle
besøkende hosNok+ en høst kle dette tilbudet slik at ikke stustudenter og holde normal
stu-byrdene
regjeringsskifte.
tilfeller identer
2018, 223som
tilfeller opplever
i
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hjelp
dieprogresjon, tror jeg var Sex
veldig
ensomhet,
skrivestrenger
det om
et hettSyfilis:
og 231
pres2017
med. Også gonoré har hatt en
set
leieboligmarked
i
Oslo,
de
viktig. Jeg har også vært opptatt
forblir
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Jeg tror det er
+ 60 prosent av de smittede bor i Oslo
eksplosiv økning. Tidligere var
Maria Røsok, daglig leder hos Sex og samfunn
eviglange
ventelistene
og åpen- Kilde:
av å løfte frem hvor viktig utdanviktig
å være ute der studentene
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hovedsakelig
knytNorsk folkehelseinstitutt
til eldre
mennesker,
men på
i studentboli- bor og oppholder seg.
ning er når man først skal tet
håndbare
mangelen
til Til
Sex tross
og samfunn
tere høy arbeidsledighet, årsrapporten
påpe- ger.
for dette mener Asuniversitas@universitas.no
– Vår kapasitet er sprengt
for 2018, kommer det frem at goHelsestasjon
ker
Asheim.
heim
at
de
har situasjonen
under for seksuell helse –
Sex og samfunn er uenig i at det noréøkningen skjer hovedsakelig
studenter
En lekse
har statsråden
eksisterende
tilbudet
er godt likevel
blant unge kontroll.
i Oslo.
– Det
så mye
man
+ SiO
søktekan.
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I fjorfra
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hele 18 våren.
prosent av
SiO opplyser
at debygges
også har
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Oslo innom organisasøkt om støtte
fra Oslo
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vi noe i år som
+ Sted: SiO Helses kontorer på
sjonen,
deres årsrapport
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og utdanning
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ikke gjør,
og det
Blindern og i sentrum
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for
rigid,
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og
var
å
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studentuniversitas@universitas.no
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boliger for å få flere tilgjengelige
Vi samfunn
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begrensninger
+ Åpningstider: fire ganger i uken på
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Sex og
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«Mekka» for seksuell
helse: – Ikke prioritert
SiO vil kaste seg inn i
kampen for å bekjempe
klamydia blant studenter, men Helsedirektoratet sier nei.

– Allerede godt nok tilbud
Helsestasjonen var ment å avlaste den enorme strømmen med
studenter som søker hjelp hos
Sex og samfunn. Organisasjonen
har oppfordret SiO til å fokusere
mer på feltet seksuell helse.
– På UiO er det mange studenter, og det å ha et lokalt tilbud kunne hjulpet mange unge
til å ta vare på sin seksuelle helse,
Sex og sykdom
samt forebygge uønskede graviditerer og spredning av seksuelt
tekst Gina Grieg Riisnæs
overførbare infeksjoner, sier MaKlamydia, gonoré og syfilis. ria Røsok, daglig leder hos Sex
Kjønnssykdommene sprer seg og samfunn.
som ild i tørt gress blant Oslos
Helsedirektoratet begrunner
yngre garde. For å løse proble- avslaget med at studenter i Oslo
met, har Studentsamskipnaden i allerede har god tilgang på tjeOslo og Akershus (SiO) søkt om nestene SiO vil starte.
støtte fra Helsedirektoratet for å
– Sammenliknet med andre
starte en helsestasjon for studen- målgrunner har unge studenter
ters seksuelle helse i SiO Helses i Oslo et bredt tjenestetilbud til
lokaler. Helsestasjonen er
seksuell helse. Studenter
ment å være et mekka
har allerede et tilbud
for studenters sekom seksualrådgiving
Visste du?
suelle kvaler. Gragjennom studenthelI 2018 fikk SiO 2.7 milviditetstester, sexosetjensten, sier Ellen
lioner kroner av Helsedirektoratet til å utvikle et tilbud
logisk veiledning,
Margrethe Carlsen,
innen rus og psykiatri for
gratis prevensjon og
avdelingsdirektør i
studenter
innsettelse av spiral
avdeling barne -og
og p-stav er bare noen
ungdomshelse i Helseav godbitene SiO ønsker
direktoratet.
å tilby Oslos unge, lovende stu– Ungdom og unge voksne
denter. Men Helsedirektoratet mellom 12 og 24 år kan bruke
har ikke vært nådig. Søknaden Oslos 17 helsestasjoner for ungble nemlig avslått.
dom for denne type henvendel-

Får vi en ny
oppblomstring,
må nok enda
mer flyttes til
nettundervisning
for å unngå at
alle tar kollektivt
samtidig

Sex og
samfunn
hadde i fjor
35.000 besøk
av ungdom i
Oslo

fjor 35.000 besøk av ungdom i

dagtid, to dager på hvert kontor
Kilde: SiOs søknad til Helsedirektoratet

Vil du jobbe i Norges største studentavis?
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KLIMALEDER

Menneskehetens største
utfordring
– fra studentenes
perspektiv
Joachim Waade Nessemo,
klimaredaktør

Klimakrisen må sees fra
studenters ståsted. Nå
satser Universitas på
klima- og miljøjournalistikk.
Før koronapandemien fikk kli-

makrisen mer oppmerksomhet,
tvunget gjennom av et globalt ungdomsopprør. Men fremdeles var
det liksom noe tafatt over fremstillingen. – Voksengenerasjonen
har ikke samme kriseforståelse
som ungdommer, sier student og
Oslo Grønn Ungdom-leder Nora
Selnæs i ukens klimaoppslag.

torsdag 13. august 2020

KLIMA

klimaredaktør: Joachim Waade Nessmo
joawaa@gmail.com	

926 23 783

SAVNER LØS
IDEER I «TRE

Dagens virkelighet vil aldri være
nye generasjoners drøm, og
verden som den er, vil heller
aldri vare – selv om det fremstår
utenkelig for mange. De voksne
har tilsynelatende ikke de unges
kriseforståelse – og de har heller
ikke de unges fantasi. Med begrensede ressurser har studenter
generelt lavt klimafotavtrykk.
Men hva skjer når vi er ferdigutdannet og får penger å rutte
med? Hva slags verden vil vi ha?
Hvordan ønsker vi at fremtidens
arbeidsliv, byliv, familieliv skal
være?
Når Universitas nå oppretter egen
klimaredaksjon, med egne sider
for klima og miljø i annenhver
papiravis, gjør vi det fordi krisen
krever enda mer oppmerksomhet.
Klimaendringene er, til tross for
koronautbruddet og den følgende
økonomiske krisen, fremdeles
den viktigste saken i vår tid. Med
en egen klimaseksjon ønsker vi
å få frem nye synspunkter og å
formidle klimakrisen fra studenters ståsted.

I denne utgaven av Universitas skriver vi om akademia,
men fremover vil vi skrive om
mange flere sider av samfunnet
– så lenge det er interessant for
studenter. Det er lenge siden vi
fikk det for travelt til å spørre om
krisen var reell, og nå må vi heve
nivået på spørsmålene vi stiller.
Det betyr ikke at Universitas tar
stilling til hvilke løsninger som er
best. Vi er ikke «for» eller «mot»
bomringen eller elbiler.
Vi ønsker å utfordre etablerte
sannheter i den offentlige samtalen
om klima, forstå forskjellene mellom
ulike løsninger og få klarhet i hvem
aktørene som styrer utviklingen, er.
For å finne nye perspektiver og gode
svar trenger vi lesernes hjelp. Hva
lurer du på? Hva synes du er viktig?
Hva vil du lese mer om? Send oss en
melding på vår Facebook-side eller
e-post til klima@universitas.no, så
skal vi ta tak i det som betyr noe for
deg.

Kriseforståelse: Nora Selnæs er leder i Oslo Grønn Ungdom, hun mener at diskusjonene rundt klimakrisen savner alternative synspunkt, og vil at akademia tar tak.
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SNINGER OG NYE
EGT» AKADEMIA
Student og leder i Oslo Grønn ungdom synes
avgjørende ideer for å håndtere klimakrisen mangler. Omstillingen har tatt for lang tid, men kunne
ikke gått mye kjappere, mener UiO-rektor Stølen.
Akademia
tekst Kristine Sørheim og Joachim Waade Nessemo
foto Jacob Aars

– Jeg savner mer fokus på løsninger og nye ideer og at vi i
større grad tar tak i noen av de
største akademiske og politiske
diskusjonene i vår tid, sier Nora
Selnæs, UiO-student og leder i
Oslo Grønn Ungdom.
For få av de store, spennende
skillelinjene og nye ideene for å
håndtere klimakrisen blir diskutert i forelesningssalen, mener Selnæs. I sitt eget bachelorstudium i utviklingsstudier
og gjennom hva hun hører fra
andre samfunnsfagstudenter,
mangler det alternative synspunkter.
– Forslag om borgerlønn og
«degrowth» som alternativ til
kapitalistisk vekst er to eksempler på ideer som står i kontrast
til hvordan man har tenkt om
hvordan et samfunn fungerer
og bør organiseres. Hvorvidt
slike ideer skal innføres, er jo
nettopp noe vi som er studenter
i dag, må ta stilling til i fremtiden, sier Selnæs.
Hun tror mange studenter ønsker å diskutere slike problemstillinger, og at det kan gi inspirasjon til å ta lærdommen videre
forbi «hvilken jobb kan dette gi
meg».
Ny forskning om nye ideer
mangler, mener Selnæs. Ellers
skjer det en del bra, men det sitter for få unge ved bordet, påpeker hun.
– Den eldre generasjonen har
rett og slett ikke den samme kriseforståelsen som oss ungdommer, sier Selnæs.

Nyere strategier

I Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdannings tilstandsrapport
fra 2019 beskrives grønn utvikling i høyere utdanning:

«[…] Flere institusjoner har
lagt konkrete mål om bærekraft
inn i sine strategier, og jo nyere
strategiene er, desto mer vekt
legger de på samhandling med
samfunnet på dette området.»

Den eldre
generasjonen
har rett og slett
ikke den samme
kriseforståelsen
som oss
ungdommer
Nora Selnæs, leder i Oslo Grønn
Ungdom

Konklusjonen er at klima,
miljø, bærekraft og «det grønne
skiftet» har fått en eksplisitt og
sentral rolle i utdanningsinstitusjonenes strategier siden 2015.
I desember vedtok Universitetet i Oslo (UiO) sin tiårsstrategi, Strategi 2030, der det blant
annet står at «UiO skal utdanne
studenter som setter sine fag inn
i et større samfunnsperspektiv
og leder an i det grønne skiftet».
– Vårt største «impact» er gjennom studentene våre og forskningen vi gjør, derfor er det viktig at
både sentrene og fakultetene implementerer dette, og at det gjenspeiles i både undervisning og
forskning, sier UiO-rektor Svein
Stølen.
Fagutviklingen tar tid, men kan
ikke bare bestemmes fra ledelsen,
ifølge Stølen. Han mener viljen og
initiativet finnes hos fakultetene
og innenfor forskningen.

– Ikke fornøyd

Flere av UiOs egne har pekt
på Universitetet i Bergen som
Norges ledende universitet for
grønn omstilling og klimaforskning. Blant annet biolog
Dag O. Hessen har tidligere
kritisert Universitetet i Oslo
for ikke å følge opp på samme
nivå, og heller ikke tidligere
UiO-forsker Anders Nielsen
har vært nådig i sin dom over
bærekraftssatsingen ved universitetet.
Stølen innrømmer at ting
tar tid innenfor akademia,
og at det frem til nå har gått
sakte.
– Jeg er ikke fornøyd med
egen institusjons fremdrift:
Den grønne omstillingen har
tatt tid, sier han.
Samtidig mener han at det
ikke kunne ha gått «så veldig
mye raskere».
– Dette handler jo også om
hvordan institusjonen fungerer: Universitetet er ikke som
en bedrift hvor noen sitter på
toppen og gir en beskjed om
hvordan noe skal gjøres – og
så blir det gjort. Det er en villet strategi at universitetet styres «bottom up», og da er det
mange områder og stemmer
som må med i en snuoperasjon
som dette, sier Stølen.

undervisningen han kjenner til.
Klima og miljø får ifølge Hylland Eriksen mer plass i forskning og utdanning – også i
egne emner, blant annet det han
selv holder om «overheating».

Universitetet
er ikke som en
bedrift hvor noen
sitter på toppen
og gir en beskjed
om hvordan noe
skal gjøres
Svein Stølen, rektor ved UiO

– Hvilke ideer styrer utviklingen?
– Naturen har kommet inn,
og det er en «game changer». Nå
studerer vi ikke bare relasjoner
mellom mennesker, men mellom mennesker og deres relasjon til naturen, sier Hylland
Eriksen.
Det gjelder mye forskning,
men ikke all forskning, mener
han.
– Når Norge, og spesielt UiO,
halter videre, blir det jo spennende å se hvordan vi gjør det
i EUs nye rammeprogram (for
forskning og innovasjon, journ.
anm.) Horizon Europe, sier Anders Nielsen, nå forsker hos Nibio.
Der skal bærekraft og bidrag
til grønn omstilling inn i evalueringen av alle prosjekter. Konturene av det samme kan en se
i Forskningsrådets utlysninger
for høsten, mener Nielsen.

– Utdanne folk som løfter
blikket
Svein Stølen
Rektor ved UiO

«Game changer»
– Det har sikkert skjedd for lite
og for langsomt, men det har
skjedd ganske mye i løpet av de
siste ti årene, sier sosialantropolog ved UiO Thomas Hylland
Eriksen om den forskningen og

I høst skal UiO utvikle og vedta
sin miljø– og klimastrategi, forteller den nylig tiltrådte lederen
i Studentparlamentet ved UiO
(SP), Runa Kristine Fiske.
– Den vil legge føringer for
hvordan UiO skal jobbe med
både drift, forskning og utdanning i lang tid fremover, forklarer Fiske.
SP skal bidra med innspill til
strategien. For å gjøre UiOs stu-

denter ledende i det grønne skiftet må det tas store steg i løpet av
de neste par årene, mener Fiske.
– Jeg tror vi har et godt
grunnlag med tiårsstrategien,
men jeg mener vi må konkretisere en del av det som står der.
Det er ambisiøse mål, men vi
må snakke mye om hva det
egentlig betyr, og hva vi skal
gjøre i handling, sier Fiske.
Rektor Stølen mener det
satses stort på den samfunnsbevisste studenten. Han
fremhever den kommende
strategien, det nye Senter for
fremragende utdanning på
MED Centre for Sustainable
Healthcare Education, det
nye, prestisjetunge studieprogrammet Filosofi, politikk og
økonomi og internasjonalt
samarbeid.
– Vi skal utdanne folk som
løfter blikket, folk som setter sitt
eget studium i perspektiv, sier
rektoren.

– Oppmerksomheten ikke
proporsjonal med krisen

– UiO er veldig utoverskuende.
En skal forske på ting som kan
hjelpe samfunnet, men det er
viktig at vi også husker vårt eget
ansvar og hva man kan gjøre
med driften, sier Fiske.
Selnæs vil også understreke
viktigheten av at UiO og akademia går foran som et godt
eksempel og gjennomfører tiltak i tråd med kunnskapen de
lærer bort. En må drive på en
måte som bidrar til å begrense
den globale oppvarmingen til 1,5
grader, mener Selnæs.
Hun valgte å redusere sin
studieprogresjon i utviklingsstudier ved UiO for å bli leder
i Oslo Grønn Ungdom. Hun
mener bærekraft har en ganske
sentral rolle i studiene, men at
oppmerksomheten ikke er proporsjonal med krisen.
– Vi trenger flere tverrfaglige
løp – ikke bare Honours-programmet – hvor man kan bli utfordret av andre disipliners måte
å tenke på. Det er i tverrsnittet
mellom ulike ideer og verdenssyn at virkelig spennende løsninger skapes, sier Selnæs.
universitas@universitas.no
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954 51 978

Fra sprit til
håndsprit

Fadderuken er igang, farget av avlyst uteliv, én meters avstand og alkoholforbud. – Reell fare for økt
ensomhetsfølelse, mener sosiolog.
Fadderuke
tekst Ellisiv Sunde Myrva og
Selma Stormyren Larsen
foto Rodrigo Freitas

Med litervis av antibac, hookenekt og alkoholforbud skal universitetene og høyskolene i Oslo gjennomføre fadderuken. Men
hva får man ut av en lipsync over Zoom
eller fire timers sosialisering på god avstand
i Frognerparken? Vil nye studenter få venner, eller blir årets fadderuke kun en øvelse
i smittevern?
– Delta på det som er, selv om det kan
virke skummelt å hoppe inn i et Zoomarrangement uten at du kjenner noen.
Det er rådet fra Torhild Joa, en av to faddersjefer ved det Humanistiske fakultet ved
Universitetet i Oslo (UiO). Hun og Jonas
Veland er optimistiske for fadderuken, selv
med korona og smittevern pustende i nakken.

– Da har du i hvert fall muligheten til å
få noen navn og noen ansikter som vil lette
veien inn på campus, tilføyer Joa.
Om et halvt eller helt år vil det igjen være
mulig å møtes på campus som normalt. Håper de.
– Hvis man deltar på de mulighetene
man får nå, vil den overgangen bli lettere,
sier Veland.
Lenge planla faddersjefene for to løp:
fysisk og heldigitalt. Nå blir det en kombinasjon og maks 20 studenter per faddergruppe.
– Tror dere nye studenter får noe utbytte
av de digitale løsningene?
– Det viktigste er at man skal kjenne noens ansikt. Hvis du har snakket med noen
digitalt, er det lettere å si hei når man møter
dem, sier Joa.
– Det er i hvert fall håpet, kommer det fra
Veland.
Og faddersjefene har fått smaken på hva

Årets fadderuke-regler
 Alle må forholde seg til smittevernrådene fra FHI
 De fleste læresteder krever at fadderledere gjennomfører et smittevernkurs
 De fleste læresteder har faddergrupper på
maks 20 personer. Ved Oslomet må man i
grupper på over 20 holde det alkoholfritt
 Arrangementer er kun åpne for
faddere og fadderbarn

Zoom har å tilby. En av fadderne hadde «et
skikkelig godt forslag», skal vi tro Veland:
– På onsdag skal vi ha lipsync-battle over
Zoom.
Hookeforbud og alkoholfrie fester
De av oss som har noen studiesemestre
på baken, husker kanskje gamle Hioas
«hookeforbud» på journalistutdanningen
for tre år siden. Årets restriksjoner er noe
mer omfattende – nå vil det ikke engang
hjelpe å søke seg over til Høyskolen Kristiania (HK). Avstanden er kommet for å
bli.
Thea Våle Trovi er med i fadderstyret for

 Alle faddergrupper blir utstyrt med antibac
 Ved SV-fakultetet kan ikke kollektivtrafikk
være en del av arrangementet, det er heller
ikke tillatt med utflukter til Osloøyene.
Faddere kan bare være med fadderbarna
i gitte tidsrom, ikke mer enn fire timer
av gangen to ganger om dagen
 Blant UiOs åtte faddervettregler er blant
annet «drikk med måte» og «vær en tjommi»

helsefag ved Oslomet. Utenom smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet har ikke
Oslomet lagt restriksjoner på fadderuken,
men de har tatt grundige forholdsregler.
– Alle de fysiske arrangementene med
mer enn 20 personer er alkoholfrie, forteller Trovi.
Sykepleierstudiet skal ta inn 600 nye
studenter, og dermed må fadderbarna
få møte faddergruppene sine digitalt
første dagen. Alt av uteliv er avlyst, men
Oslomet skal blant annet arrangere sentrumsløpet, en rebus i Oslo, og «Talentiaden», en talentkonkurranse «der alle er
stjerne».
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Studiestart: Nye
studenter samles
på Blindern, med en
meters avstand.

Positive: Jonas
Veland og
Torhild Veland er
faddersjefene på
HF-fakultetet.

Er det én
generasjon
som skal
klare å
være sosial
uten å
være fysisk
samlet, er
det denne
Eivind Grip Fjær, stipendiat
ved Institutt for sosiologi og
samfunnsvitenskap på UiO

Fadderuke eller smittevernkampanje?
«Fadderukene er litt skumle», sa overlege
Preben Aavitsland til NRK tidligere i sommer.
Sjef for HKs fadderuke Eline Vøiby deler ikke frykten. Hun tror fadderuken kan
styrke dugnaden og fokuset på smittevern.
Det trumfer nemlig alt – også det sosiale.
– I lys av situasjonen med økende smitte
avlyser vi alle planlagte kveldsarrangementer
på utesteder i byene, sier Vøyby.
Ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet
ved UiO (SV) blir det heller ikke mye uteliv,
men nok av fysiske arrangementer, til tross
for at UiO sentralt har valgt å holde sine
overordnede arrangementer digitale.
Hanna Sunde Bakka, faddersjef for SV ved
UiO, forteller at hun er opptatt av å bevare
studiestarttradisjonene.
– Men man kan ikke ha en god uke som
ny student hvis man er redd for å bli smittet
eller usikker på opplegget, sier hun.
– Er fadderuken en smakebit på resten av
studietiden og en annerledes måte å sosialisere
på?
– Det er vanskelig å si, men etter en sommer
der vi ser at mange har sluppet seg løs, har vi
alle godt av å komme tilbake til godt smittevern.

Øleffekten
En som har forsket på fadderuken og beruselsens betydning for studentlivet sammen
med kollegaer, er Inger Eide Robertson, sosiolog og ansatt på Kompetansesenter rus og
stipendiat ved Universitetet i Stavanger. Hun
mener det er risikofylt å digitalisere mye av
fadderuken.
– Utrolig mange har behov for å koble
seg på nye fellesskap i møte med universitetslivet, sier Robertson og viser til at ensomhetsstatstikken er høy blant studenter.
– I forskningsprosjektet fra 2010 fant vi
ut at det var veldig mange som erfarte at
bruk av alkohol blir viktig i fadderuken for
å klare å knytte seg til andre mennesker.
Med restriksjoner blir det vanskeligere,
på en spontan og uformell måte, å fortsette
å koble seg på de nye bekjentskapene, mener Robertson. Da vil det fort smuldre opp.
Hun forklarer at det ikke er så mye selve
alkoholen som det er å skape situasjoner som
gir opphøyet stemning, som gir følelsen av å
være del av en helhet.
– Restriksjonene gjør det vanskeligere å
skape sammenkomster hvor det kan skapes
høy stemning, gjerne med musikk og dans,
sier hun.
– Ut fra den tankegangen mener jeg det er
en reell fare for økt ensomhetsfølelse. Uni-

versitetene bør legge til rette for å erstatte
det studentene mister, og de som jobber med
psykisk helse, må være på ballen.
Eivind Grip Fjær, stipendiat ved Institutt
for sosiologi og samfunnsvitenskap på UiO,
har forsket på drikking og festing – og er av
en litt annen oppfatning en fagfelle Robertson.
– Er det én generasjon som skal klare å
være sosial uten å være fysisk samlet, er det
denne, mener Fjær.
– Selvsagt blir det vanskeligere å knytte
uformelle kontakter digitalt. Men mange
har nok gjort noe lignende før. Det gjelder
å være frempå og benytte de sjansene man
har, sier han.
– Kanskje oppdager man andre deler av
studentkulturen tidligere. Men ølen er trygg
og lavterskel, så det er mulig man må være
litt tøffere.
– Det er ditt råd?
– Når man blir nervøs, kan man tenke at
den teite følelsen ikke skal stoppe en i å få en
fin start på studiene.
Tror folk vil bryte reglene
Vestkantungdom har fått avisoppslag dedikert til sine enorme hjemmefester, helseministeren skriver dikt til norsk ungdom om
ansvar, Oslo-politiet truer med bøter for

parkfester, og Handelshøyskolen BI har etter to dager avlyst fadderuken. Smittetallene
stiger igjen, og universitetenes fadderledere
har fått harde krav fra øverste hold. Men hva
tenker fadderbarna?
En av årets ferske studenter er Astrid Finstad, som skal studere kunsthistorie og visuelle studier ved UiO.
Hun lar seg ikke skremme.
– For meg er det viktig at vi forholder oss
til smittevernreglenene, og så lenge vi gjør
det tenker, jeg det er verdt å være med på
fadderuken, poengterer Finstad.
Mathias Jørgensen skal begynne på internasjonale studier ved UiO og er klar for en
fadderuke som skal gjøre ham kjent med fag
og folk.
– Er du redd for smitte?
– Det er vel heller at jeg ikke er så klar for
å møte nye mennesker. Sånne bli-kjent-leker
er ikke akkurat favorittaktiviteten min. Men
smitte tar jeg egentlig ganske rolig, forteller
Jørgensen, som har sine tvil om hvor godt
folk vil følge reglene:
– Jeg vet av erfaring fra den siste måneden
på videregående at folk nok ikke kommer til
å overholde alle reglene, sier han.
– Men for de fleste er ikke det å bli kjent
med noen basert på fysisk nærkontakt.
kultur@universitas.no
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debattredaktør:

Endre Ugelstad Aas
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Hete tips om debatter i andre redaksjoner

«Fadderuka er selve oppskrifta på høyere smitterisiko», skriver Studvest i sin
leder. Derfor oppfordres det
til å «være litt kjip» og si nei
til unødvendig nærkontakt.
Fornuftig det, altså, tatt i betraktning hvor lett kropper
kommer sammen når man
har fått litt innabords. Jeg
blar videre i avisa og stopper
ved en vintest med tittelen
«Fadderukas billigste ‘chug-

gevin’». Aha! Så du kan fortsatt belme nedpå så lenge du
husker å vaske henda? «Dette
er en vin du drikker hvis du
vil ligge. Det er en liggevin»,
sier journalist «Sara» etter å
ha smakt en chilensk rødvin
til 97 kroner. Takk for tipset,
da vet jeg hva jeg skal tilby
hen søte i faddergruppa som
stadig maser om denne énmetersregelen.

Dyr duk
Takduken i Studentersamfunnet i Trondheim skal nå byttes ut, melder Under Dusken.
«Til sammen kom utgiftene
på omtrent 3 millioner kroner,
hvorav halvparten ble dekket av kommunen», opplyser
studentavisa. For å gjøre den
nye så lik den originale tøymastodonten fra 1929, har
studentersamfunnet fått hjelp
av et tysk firma, da det ikke
fantes noen med tilstrekkelig
dukekspertise i Norge. – Den
gamle falmet i 91 år, så den
nye er mye skarpere i fargen,

forteller Karen Mjør, som er
leder i Studentersamfundet.
Godt at du har vokabularet i
orden, men hvis den har falmet så lenge, kan den ikke
ha vært noe særlig til tess i
utgangspunktet. Men at det
er interesse for moderduken,
er det liten tvil om. Ifølge
Mjøen har enkeltpersoner gitt
opp mot 10.000 kroner for å
skaffe seg en bit av det stolte
tøystykket. For enkelte Samfundet-veteraner går savnet
etter studietiden hardt utover
privatøkonomien.

Eivind Trædal @eivindtraedal
Problemet med å oppdra en datter i et hjem tilpassa
til rullestol, er at hun er dømt til å bli en rampejente.
Kjenner problemet! Bor selv i en skikkelig svinesti, og min sønn er en
ordentlig grisegutt.

Linnéa Myhre @linniiie
Gratis idé til NRK: Karantene minutt for minutt hjemme hos
de stakkars reisende som landet 00:01 fra Nice
Får håpe de rakk taxfree-en. Da kan det bli riktig så morsomt.
Erle Marie Sørheim @erlemarie
Korona er noe skit, men hvor digg er det ikke å slippe å se
alles eksotiske feriebilder i sommer?
Er ikke Grong, Hurdal og Indre Østfold eksotisk, nå plutselig?

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

Studiestart

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo, og Gro
Bjørnerud Mo, prorektor ved UiO

Vi håper du gleder deg til å få nye venner og utforske

nye ting. Du gir oss noen av de beste årene du har –
og vi lover å gi deg mulighet til å utvikle deg faglig
og menneskelig. Sammen vil vi utvikle universitetet.

Året i år er svært spesielt! Årsaken er åpenbar, og
hele UiO vil møte dere på en så god måte som
mulig. Fadderne står klare, og vi har planlagt en
blanding av fysisk og digital undervisning.
Vi vet at studiestart kan være krevende. Stå
der med en ny nøkkel i hånden. Åpne en fremmed dør inn til det som skal bli ditt nye hjem.
Å skulle skaffe seg pensum, få gode leserutiner,
få noen å jobbe sammen med, få venner. Vi har
selv vært der, famlet og forsøkt å finne fotfeste.
Vi vet at det kan både kile og knipe i magen.
Derfor er studiestart så viktig.
Delta i faddergruppene for å få tilhørighet og bli
kjent med folk. Fadderne har også vært nye studenter, og de vet hvordan det var. Snakk med dem, snakk
med hverandre og gi det litt tid. Hjelp hverandre med
å holde kontakten i flokken. Vi vet at studentene
som holder kontakten med faddergruppen og får et
nettverk, har bedre sjanser for å klare studiene også
Husk smittevern. Jo flinkere vi er til å holde
smitten og pandemien nede, jo bedre studiehverdag kan vi gi dere! Vask henda, hold avstand, ha
det gøy, bli hjemme hvis du er syk.
Ta godt vare på denne tiden og på hverandre.
debatt@universitas.no

Ser lysere tider: Svein Stølen og Gro Bjørnerud Mo. 

Jo flinkere vi er til å holde smitten og pandemien
nede, jo bedre studiehverdag kan vi gi dere!

Studietiden handler om mer enn å gå
på f orelesning og sitte på lesesalen

Ukas tweets:

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

Velkommen til UiO!
ARKIVFOTO: ADRIAN NILSEN

Chugg i vei,
men ligge, nei?

901 95 375

 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

Studiestart

Velferdstingets arbeidsutvalg

Kjære nye student. Det er sikkert overveldende å
skulle starte studielivet helt på egenhånd. Vi har
alle vært der. Uavhengig av hvem du er og hvor du
kommer fra, er studietiden du nå skal påbegynne
en mulighet til å utvide horisontene og utnytte et
bredt spekter av velferdstilbud i en av Norges beste
studentbyer.
Vi kommer fra Velferdstinget i Oslo og Akershus og
representerer deg som student
opp mot Studentsamskipnaden
SiO og kommunen. Lurer du på
hva vi jobber med, eller hvordan
du når oss, kan du sjekke ut
nettsiden vår, studentvelferd.no.

verktøy for å finne fram i denne labyrinten er «Visit
Oslo» sin arrangementskalender, som gjør det ekstra
lett å holde oversikt. Den finner du her: https://
www.visitoslo.com/no/hva-skjer/kalender/.
Mange kan også kjenne seg igjen i at det i løpet av
studietiden kan være lett å havne i dysfunksjonelle
mønstre som ikke tjener deg. For de som jobber og
studerer kan forpliktelser bli overveldende. Her kan
velferdstilbud og foreningsliv bidra for å holde hodet
over vannet og finne mestring og glede i hverdagen.
I stedet for å fokusere på det som ikke fungerer, kan
en del av løsningen ofte ligge i å
fokusere på positive aktiviteter
som skaper energi ved siden av
studiene, som igjen kan smitte
over på studiet. Og om ting
skulle bli tungt, ta kontakt med
SiO Helse. De har et tilbud som
er billig og rettet mot deg som
student.

Som student i Oslo
kan du ta i bruk
et stort sortiment
av studentrettede
velferdstilbud

Oslo er en stor by, noe som
medfører at det ikke naturlig
legges til rette for mye kontakt
mellom utdanningsinstitusjonene. Det betyr derimot ikke at Oslos studenter vil
ha det noe dårligere enn andre steder i landet. Som
student i Oslo kan du ta i bruk et stort sortiment av
studentrettede velferdstilbud. Et eksempel er de 450
studentforeningene som er registrert hos SiO. Her
skal det skal godt gjøres å ikke finne noe av interesse.
Oslo som by har heller ikke mangel på tilbud for

kultur og rekreasjon. Du finner overflod av forskjellige museer, parker og arrangementer. Et godt

Det er også viktig å huske at om
man faller utenfor sosiale miljøer de første ukene,
eller om du allerede har studert et år og ikke funnet
ditt miljø enda, er det aldri for sent å engasjere seg.
Det er utrolig mange flere tilbud man kunne nevnt,
men halve moroa er tross alt å oppdage byen og alle
tilbudene selv.

Vi har dessverre ingen vaksine mot koronaviruset
ennå, men vi har en vaksine mot en ensformig studietid; velferdstilbud, kultur og foreningsliv! Så ta de
i bruk, hold avstand og nyt studietiden fullt ut!
debatt@universitas.no
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Gjer det beste ut av
studietida - engasjer deg!
Studiestart

Andreas Trohjell, leder i Norsk
studentorganisasjon

Vyrde nye student, velkomen til studiet

ditt! Det er nok nokon ting du har høyrt
før du starta på studiet ditt som du vil
innsjå etter kvart vert sanning.

Å kome på campus der alt er er heilt

ukjend er ikkje enkelt. Å utforske campus
er gøy, heilt til du skal på di fyrste førelesing og timeplanen ber deg møte opp på
rom ATR1-11. Lite veit du at det er det ellevte rommet i fyrste etasje, på høgre side.
Etterkvart går det seg likevel til, og du
kjenner snart campus betre enn din eigen
hybel. På det tidspunktet veit du å utnytte
at dei nye studentane er like rådville som

du var, og har dermed sikra deg «sweetspotten» på campus. Her vil du bruke
mange timar.

bør bli med, men eg kan garantere deg at
det finnast noko for alle.

I laupet av semesteret, kanskje allereie

deg, er det sagnomsuste studentbudsjettet. Korleis kan ein både ha den
beste tida i livet, men òg den økonomisk
trangaste? Det
krev førebuing. Sidan
eg byrja på
studiene, har
baguettane i
kantina truleg
ikkje blitt
noko billegare.
Eg har fleire gongar hatt ei veke med
knekkebrød med eit konservativt lag tubeost for heller å kunne spandere på meg
ein betre kveld med studiekameratane.

fyrste veka, vil du treffe på folk på stand.
Med gyv og engasjement du aldri har sett
liknande til, kan det bli overvelmande
og litt irriterande å bli avbrutt på veg til
ATR1-11. Likevel seier eigen erfaring at
du plutseleg er den som står der neste år,
med det same engasjementet. Å få «plage»
nye studentar på stand er noko av det
som gjorde studietida mi så bra som den
har vært til nå. Gjennom å seie ja til den
studentforeninga eller -organisasjonen
som står på stand og engasjere deg der,
opnar det dører som vil gjere studietida di
til meir enn berre lange netter med skippertak.Eg kan ikkje anbefale deg kvar du

Det kanskje mest utfordrande som ventar

Medan leiga et opp studiestøtta di, bør
du altså bli god på matpakkar og store
middagar du kan fryse. I mellomtida
skal me i Norsk studentorganisjon stå
på barrikadane og gjere vårt for å ordne
deg ei studiestøtte som ein kan kalle
bærekraftig.
Det er altså ikkje mykje å grue seg til.

Studietida er til for å ta sjansar, danne
nettverk og få nye interesser, og nokon
vil òg meine at det er ein fordel å gjere
det godt på eksamenane dine. Er du som
meg, er det framleis mange spørsmål
kring studiestarten din. Det beste tipset
er at det alltid
er folk som
vil hjelpe deg.
Spør fadderar,
ta kontakt med
studentorganisasjonen eller
-demokratiet
ditt, spør ein
førelesar eller andre på utdanningsinstitusjonen din. Lukke til med studiene
dine, og gjer det beste ut av studietida –
engasjer deg!
debatt@universitas.no


Studietida er til for å ta
sjansar, danne nettverk,
få nye interesser

Ukens sitat:

Samtidig var eksamenen kjempevanskelig, så
at flere valgte å jukse, synes jeg er forståelig
«Gaute», en anonym student ved NTNU, innrømmer å
ha jukset på eksamen overfor Universitetsavisa.

Lykke til med studiestart!
Curt Rice, rektor ved Oslomet – storbyuniversitetet

Kjære studenter! Et av høydepunktene

hvert akademiske år er dagen vi tar imot
nye studenter. I år er flere enn 8.000 nye
studenter tildelt studieplass ved OsloMet
(sic) – storbyuniversitetet, et rekordhøyt
tall for oss. Engasjementet de nye studentene viser, er alltid inspirerende.
I år blir studiestarten annerledes – både

hvordan vi ønsker studentene velkommen, og ved at semesteret starter med
en del digital undervisning fremdeles.
Vårsemesteret krevde mye av oss alle da vi
måtte omstille oss raskt, ikke minst dere
studenter. Vi håpet at høsten kunne bli
litt mer som vanlig, men vi må fortsette
å leve med smitteverntiltak og en annen
organisering av studiehverdagen en god
stund til. Endringer i smittesituasjonen
skjer stadig, og vi må raskt justere oss etter myndighetenes retningslinjer.
Fadderuka er derfor krevende å gjennom-

føre i år. OsloMet (sic) og fadderstyrene
har likevel jobbet hardt for å kunne lage

en hyggelig og sosial velkomst i tråd med
smittevernreglene. Velkomstseremonien blir digital, og de fleste aktivitetene
vil skje i grupper på maks 20 personer.
Den siste tidens utvikling har vist at det
er vanskelig å opprettholde én meter
avstand når det drikkes alkohol. Derfor
følger OsloMet (sic) oppfordringen fra
myndighetene om å unngå arrangementer
med alkoholservering under fadderuka.

ARKIVFOTO: ODIN DRØNEN

Studiestart

Jeg har to sterke ønsker for dere som star-

ter studiene deres nå. For det første håper
jeg inderlig at ingen av dere blir syke.
Både fordi vi ser at sykdommen kan være
meget farlig, og fordi at man, selv med
milde symptomer, kan smitte noen i en
risikogruppe som kan få det mye verre.
Mitt andre sterke ønske er at så mange
som mulig av dere skal kunne være på
campus i høst, samtidig som vi overholder smittevernet. Ved OsloMet (sic)
prioriterer vi fysisk undervisning for dere
som starter deres første år. Det gjør vi
fordi det å kunne treffe medstudenter og
lærere fysisk er viktig for å etablere gode
nettverk for både arbeid med studiene og
den sosiale hverdagen. Disse nettverkene
er verdt å satse på for mestring og motivasjon til å komme godt gjennom studiepro-

Ønsker velkommen: Curt Rice.

grammet. Selv om tidene er annerledes nå
med mindre fysisk samvær, oppfordrer jeg
dere til å ta kontakt med faddergruppene
deres og de ulike studentforeningene.
Og mest av alt oppfordrer jeg dere til å ta vare

på hverandre, til å være nysgjerrige og kritiske og til å stille masse krevende spørsmål
til lærere, medstudenter og til dere selv.
Lykke til med studiestart!
debatt@universitas.no


Vi håpet at høsten kunne blir litt mer som vanlig, men vi må fortsette å leve med
smitteverntiltak og en annen organisering av studiehverdagen en god stund til
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ANMELDELSER

anmelderredaktør:

Fride Selnes Jensen

anmeldelser@universitas.no

986 44 292

Utstilling:

Mesterlig masterutstilling
Med årets dristige avgangsutstilling går Kunstakademiets masterstudenter en lys fremtid i møte.
Masterprosjektene til de nylig uteksaminerte Khio-masterstudentene er
nå utstilt på Kunstnernes Hus. Det er
en modig og mangfoldig utstilling.
Inspirasjonen er hentet fra både nært
og fjernt, og alt treffer. Til sammen viser utstillingen en enorm bredde i uttrykksformer, og verkene fungerer forsterkende om hverandre.
Det første som møter deg, er den nær-

mest hypnotiserende lyden av Emilie
De Rohan Birkelands video «View of
an interior», som klinger rundt om i
lokalet. Det tolv minutter lange verket
skildrer på cinematisk vis hvordan vi
nysgjerrig titter inn på våre naboer,
og dramatiserer deres hverdag gjennom innredningen som kommer til
syne bak vindusruten. Opplevelsen av
verket blir desto mer spennende takket
være lyden, som følger deg og forsterker resten av lokalets følelse.

Hvor: Kunstnerens Hus
Når: Står ut 16. august

og kanskje signaliserer Liens maleri et
maktbytte?
Ved Peter Deans installasjon «Å tenke

som et fjell» blir du møtt med to stoler du aldri har sittet i, og en tv du aldri har sett på før, men likevel er de så
kjente. Idet du setter deg i det stødige
treverket med det karakteristiske mønstrede stoffet, tas du med ett med opp
på fjellet og inn på hytta. Videoen på
tv-en er kornete, og fotografens blikk
oppleves beundrende og nærmest personlig. Det ser ut som noe du har på
din egen kamerarull. Sammen vekker
Deans ydmyke formuleringer – både
på skjerm og håndskrevet i dagbøker –
en naturtro opplevelse av hvordan det
er å være i fjellet, samt den respekten
for naturen som fjell fremkaller.
Reisen gjennom utstillingen

får deg
blant annet til å stille spørsmål til kapitalismens rolle i samfunnet og gir deg
et nytt syn på gjenbruk. Som tilskuer
er det spennende å oppleve hvordan de
ulike verkene bevisstgjør deg på hver
sin sak, samtidig som de evner å forsterke hverandre.
Hege Bellika Hansen

FOTO: ISTVAN VIRAG

Uavhengig av om du hater, elsker eller
ikke har et særlig forhold til selfier,
er det vanskelig å motstride at det har
blitt en populær uttrykksform i nyere
tid – en uttrykksform ofte forbundet
med kvinner. Cara Liens «How to overcome loneliness and enjoy your own
company» er en særdeles god kommentar på den uklare grensen mellom
samfunnets seksualisering av kvinner
og den narsissistiske gleden kvinner
kan finne i sitt eget utseende og avbildning. Nakenhet kan være uttrykksfull,
men den kan også utnyttes av andre.
Det er utvilsomt en makt ved å ta eierskap over egen seksualitet og kropp,

Avgangsutstilling 2020

anmeldelser@universitas.no

«How to overcome loneliness and enjoy your own company», Cara Lien.

Plate:

En pyramide av gnisninger
Jaga Jazzists siste trekk er en smidig ferd over gnistrende flater. Det er
nok til å ta pusten fra en.
Siden 1994 har den norske musikkscenen
vært velsignet med en evigglitrende titan
innen nu jazz – et eksperimentelt krysningspunkt mellom jazz og elektronika –
døpt Jaga Jazzist. Etter en utsettelse grunnet en uforutsett global krise marsjerer
storbandet ut av studio med et album som
sikter mot kosmos uten å se seg tilbake.
Med snaue førti minutter fordelt på fire
spor rommer «Pyramid» en intens reise
gjennom et bølgende lydlandskap.

lokkes man inn på en vibrerende sti svøpt
inn i en kjølig synth-dis, tråkket opp av
en saksofon som lengter etter et håndfast
punkt å lande på. Etter få minutter blir
det imidlertid tydelig at ferden opp pyramiden er en lunefull en; så snart slagverket setter inn, oser omgivelsene av tidvis
aggressiv energi, og oppfølgerlåten «Spiral Era» strutter med fart og spenningsladete byks.

Som Jaga-produksjoner flest gjør «Pyra-

spenninger – spenninger mellom musikalske stemmer som smelter sammen i et
mangfoldig lydbilde av de sjeldne. Over-

mid» krav på hele lytterens oppmerksomhet, og med god grunn. På åpningssporet

For vi snakker om et album som består av

ganger like elegante som de er kompromissløse, serverer lytteren en uimotståelig festmiddag. Det hele illustreres godt
på «The Shrine», hvor overskyet morgengry glir over i mørkere trakter, før vi
plutselig befinner oss midt i spraglende
afrobeat-rytmer. Tilsynelatende uforenlige pennestrøk tegner til slutt et gnistrende kunstverk som trekker deg med enten
du vil det eller ikke. Vi skal til toppen av
pyramiden.
Og på pyramidens topp når spenningene
bristepunktet; «Apex» åpner alle sluser
og skriker etter et smittevernfaglig svakt

Pyramid
Band: Jaga Jazzist
Plateselskap: Brainfeeder/

Playground

dansegulv. Med et lokomotiv av elektroniske pulsslag er finalesporet en ekstraordinær endestasjon på en reise som begynte i det spede.

Aksel Rogstad

anmeldelser@universitas.no
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(følg spillelista på spotify)

Universitas anbefaler

Bok:

Frida Selnes Jensen, Anmelderredaktør

Von August – Det Vi Aldri Snakket Om
Digg å sykle med denne på øret

Fars historie i
datters språk

JNS, Jae Mingus – BLANC
Jasså, så det er dette som er lyden av pandemisommer

Siv Jakobsen – A Feeling Felt or a Feeling Made
Dette, er det store spørsmålet
Röyksopp – Alpha Male (Lost tapes)[Live]

Du kan kanskje ikke klubbe til klokken tre, men du kan
høre på denne i ti minutter (igjen og igjen)

Kulturkalender uke 33

Pappas hemmelighet er en viktig og etterlengtet bok om
menns traumeerfaringerv som med fordel kunne viet enda
større plass til refleksjoner rundt kjønn.
«Hadde han i det hele hatt et språk for hva som
hadde skjedd [...]?» spør Vilde Bratland Hansen
i Pappas hemmelighet. Boka er hennes andre utgivelse og tar utgangspunkt i farens overgrepshistorie. Forfatterens far bruker flere tiår på å erkjenne at det var nettopp overgrep han var utsatt
for. Det illustrerer én av flere mulige forklaringer
på hvorfor grenseoverskridelser og vold sent eller aldri avdekkes. Når barnet ikke kan sette erfaringene på begrep, blir det svært vanskelig å si
ifra.
Vitnesbyrd om overgrep viser oss bare en flik av

smerten i å faktisk bære på slike traumer, samtidig som det krever stort mot å fortelle. Derfor
må vi alltid understreke hva åpenheten er verdt:
Gjennom vitnesbyrd gis omverdenen verktøy
til å forebygge fremtidige grenseoverskridelser.
Den personlige beretningen om Hansens far blir
kraftfull i sammenheng med forskningen som
også formidles: Boken levner liten tvil om viktigheten av at barn gis et språk for å adressere vold.
Dermed kan Pappas hemmelighet, på sitt beste,
gi både politikere og privatpersoner kunnskap og
verktøy til å forebygge.
Boken handler i det brede om oppvekst i en fami-

lie hvor faren i flere tiår har båret på traumer etter at en voksen mann forgrep seg på ham fra ni
til seksten års alder. Mer spesifikt kretser fortellingen rundt farens senere valg om å dele, hvilke
ringvirkninger dette får for Hansens relasjon til
ham, og hvordan hun nå forstår oppveksten og
sin egen sykdomserfaring: I flere år slet forfatteren med alvorlige spiseforstyrrelser. Blant bokens sentrale spørsmål blir hvorvidt, og eventuelt på hvilken måte, farens traumer har blødd
over i hans sosiale og intime relasjoner som voksen, samt rollen som forelder.
En styrke ved utgivelsen er at overgrepene og fa-

miliens pårørendeerfaringer brukes som springbrett for overordnet refleksjon: Hvordan og
hvorfor vi som samfunn har vanskelig for å se
overgrep mot barn og hvilke senskader barndomstraumer gir, er blant problemstillingene
bokens 17 kapitler berører. Ulike, og til dels destruktive, mestringsstrategier som brukes i møte
med traumer, går som en rød tråd gjennom fortellingen. Farens, og forfatterens egen, sykelige
systematisering av trening og matinntak brukes
som eksempel.
Heldigvis unngår Hansen å tegne opp for bastante

årsakssammenhenger. Forskningen som refereres til, bekrefter også det Ingeborg Senneset,
titulert i bokens takksigelser og forfatter av Anorektisk, poengterer: Svært mange og ulike faktorer bestemmer hvorvidt kontroll av mat heller
enn bruk av rusmidler eller ekstremsport blir
den traumatisertes bedøvelsesmiddel. Samtidig
vil en heller aldri med sikkerhet kunne bruke

Pappas hemmelighet
Forfatter: Vilde Bratland Hansen

Oslo Jazzfestival

12-16/8

Oslo Jazzfestival trosser pandemiskam og
inviterer denne uken til fire fulle dager med
jazzy musikkopplevelser i deilig sommervær.
Pils, sax og håndsprit – for en kombo!
Rundt omkring
12.–16. august

Forlag: Res Publica

overgrepserfaringen som den ene og sikre forklaringen på senere oppførsel: «Kanskje ble pappas kroppsfokus [...] først og fremst skapt som
resultat av skimiljøets hyllest av lav kroppsvekt
og fettprosent?»
Når Hansen jevnlig problematiserer hva som kan

knyttes til overgrepet og ikke, evner hun å portrettere sin far på en fininnstilt måte. Slik får
hun frem at hver overgrepsutsatt vil ha sin egen
fortelling, selv om smerten i møte med vold er
universell. Samtidig minner hun om samfunnets
manglende evne til å se slike nyanser, som resulterer i en svært snever forståelse av offerrollen.
Dette kan igjen bidra til å belyse hvorfor menn
har spesielt store vanskeligheter med å være åpne
om slike traumer.

Når farens historie undersøkes med utgangspunkt
i kjønn, røres det ved flere problemstillinger som
fortjener langt mer oppmerksomhet i samfunnet. Diskusjonen om menns følelsesvokabular
og opplevelse av et feminisert terapirom er i
utgangspunktet blant bokens mest interessante.
Men til tross for viktige observasjoner bærer disse partiene på et uforløst potensial: De hadde fått
større tyngde om forfatteren også kastet et blikk
på ståstedet hun selv formidler fra.
At fortellingen om farens overgrepshistorie er ført
i pennen fra en kvinnelig synsvinkel, er ikke
nødvendigvis et problem. Snarere er det et faktum som kunne gitt mer mat til Hansens analyse.
I flere kapitler drøfter hun valget sitt om å formidle, men fortellerposisjonen problematiseres
ikke. Dette bidrar til å fremstille et av bokens poeng, på en muligens ikke-tiltenkt måte: Rommet
samfunnet har skapt for å snakke om følelser, er
et som kvinner tilsynelatende lettest tar plass i.
Pappas hemmelighet står dermed igjen som en

etterlengtet og viktig bok som med fordel kunne bygget ut partiene om kjønnsroller, med en
eksplisitt undersøkelse av fortellerstemmen.
Forhåpentlig er boken en del av en voksende
mengde litteratur om menns overgrepserfaringer spesielt og deres psykiske helse generelt.
Anna Serafima Svendsen Kvam
anmeldelser@universitas.no

Døgnfluer 15 –
festivalsommeren laget
på ett døgn

16/8

Utekino: Arabiske filmdager

15/8

Filmen som vises, er palestinske «Omar»,
regissert av Hany Abu-Assad. Den beskrives
som en «intens thriller om vold, vennskap og
okkupasjon på Vestbredden» og «en Romeo og
Julie-fortelling om okkupasjon» – her er det noe
for alle! Du kan kanskje ikke arabisk, men for
denne er det verdt å svelge sin språkvante stolthet og ty til undertekst. Visningen starter 21.45.

Salt
Dørene åpner 20.45

Boklansering: Pappas
hemmelighet

17/8

Hvorfor tok det så lang tid før forfatter
Vilde Bratland Hansens pappa fortalte
om sine traumer? Og hvorfor føles
denne skammen sterkere blant menn
enn kvinner? På Dattera til Hagen får
vi forhåpentligvis svar på noen av disse
spørsmålene, når forfatteren samtaler med
psykiater og professor Finn Skårderud.

Festivalsommeren ble ikke som vi alle
hadde håpet i år, og vi må se langt etter
den deilige klaustrofobiske følelsen man
søker helt foran ved en scene. Men! Frykt
ikke! Døgnfluene har lovet å samle både
musikere og andre kunstnere til å lage en
fullverdig (dog svært komprimert) erstatning, og det på kun 24 timer. Showstart
19.00.

Dattera til Hagen
18.30

Salt
Dørene åpner 18.00

Ukas anbefaling

Aksel Rogstad, korrektursjef i Universitas

Hold emneknaggfanen høyt!
Hva: Avløserord Hvorfor: Folkeaksjonen mot snikanglifiseringen av det norske språk

«Nei, vi skal ikke ta oss en weekend-tur
til Brighton, da?» Synet prikker seg til,
det skjærer i ørene, universet kastes i
ubalanse. Tross adekvate norske substitutter gjør engelske ord et skamløst
inntog i vårt stolte språk, på tide å ta
våpen fatt! Om morgenen må du gjerne
innlede dagen med en bukbøy eller to,
du kan godt skryte med et flott egofoto,
og på vei til forelesning er ståhjulingen

et ypperlig fremkomstmiddel, om du da
ikke har en tjukkel stående klar. Muntlig
eksamen, sa du? Det går seg til med en
real piffprat først! Ingen liker plottblottere og folk som skal navneskvette i tide
og utide, og din bærbare datamaskin
er ikke stort om pekeplaten ikke duger.
Sammen bygger vi avløserordets samfunn. Sammen tar vi språket tilbake.

Anna Serafima Svendsen Kvam, journalist i Universitas

Ukas advarsel

Deichmans nye lese«sal»
Hvem: Høstens Oslo-studenter Hva: Nye Deichmans «lesesal» Hvorfor: Vi må holde avstand

For de av oss hvis tilgang på lesesalplass
er usikker, har det vært betryggende å
bla gjennom freshe bilder av nye Deichman – barnas og bookstagrammernes
nye Mekka. O, frelse! Her er det skrå vinkler, høyt under taket og lysende krusedullkunst. Som jeg har gledet meg til zen
på leseSALEN som er lovet i femte etasje. En redningens havn i covid-begrensede universitetslesesalers tid. Men det

er bare å advare. Det instagramvennlige
nye bibliotekets nest-øverste plan er
først og fremst det: instagramvennlig.
Den forjettede sal viser seg å være begrenset til et rom med noen titalls plasser. Uten vinduer (!). La deg derfor ikke
forlede hit for å finne lesero. De mest
attraktive plassene finnes, men spredt
litt rundt omkring i de midtre etasjene.
Og – husk ørepropper!

Ad notam

Vi spør

Universitas oppsummerer uka

av Uglestad i mosen

World War Park Life
I denne første utgaven av
Universitas er nyhetsbildet naturlig nok i stor grad
preget av fadderuken. For
mange er disse dagene helt
uvurderlige for å etablere
livslange vennskap, i alle
fall inntil du innser at personen du dyttet nedpå cava
sammen med, ikke gidder å
gjøre en dritt i gruppeprosjektet dere var satt til å gjøre
SAMMEN.
Dette er imidlertid ingen
spalte å dra frem den moralske pekefingeren i. I stedet
kan Ad notam-redaksjonen
avsløre at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) nå forbereder ENDA strengere tiltak på grunn av skjødesløse
studenter.
– Her skal alle straffes der
det svir mest, forsikrer Johansen, mens han ler på en
ond måte.

For UiO-studenter vil det legendariske surfefaget «innføring til astronomi» fjernes,
mens på Oslomet vil alle studenter bli pålagt å komme
med nye logoforslag. På BI
foreslås det et totalforbud
mot sleik, og på HK vil hele
PR- og kommunikasjon
s
linjen bli fjernet.
– Det er for mange kommunikasjonsrådgivere
i
dette landet, sier Johansens
kommunikasjonssjef via en
kommunikasjonsrådgiver
til Ad notam.
Byrådslederen var ikke
tilgjengelig for å svare på
flere spørsmål.
– Nå skal jeg ut i Frognerparken og knekke noen
iskalde bjørnunger sammen
med resten av byrådet, sier
han i en kommentar via en
kommunikasjonsrådgiver
fem timer senere.

– Dobbel uflaks
Fadderuka er i gang, men hookinga uteblir. Det samme med pilsen og alt det
andre som de glade augustdagene pleier å bringe med seg. På BI har de måtte
avlyse alle utendørs «Fadderullan»-arrangementer, og for 19-år gamle Stig som
hadde håpet å ta igjen for vårens tapte russefeiring, ble Fadderullan-festen nok
et forventingsbrudd. Marius Clem, leder for studentorganisasjonen på BI har
likevel noen trøstende ord og komme med til fortvilte Stig.

Ukas studentseltzer

Er du glad i å drikke, men
kan ikke fordra smaken
av øl, vin og cider, er dette
løsningen for deg.
Med en knallhard
«seltzer» fra Bekk i
hånda har du i hvert
Ugelstad Aas,
fall integriteten i Endre
vinanmelder i Universitas
behold når de andre
festdeltakerne begynner å diskutere humletyper i ulike ipa-varianter fra Nøgne
Ø. Er du ekspert på vitaminvann, vil du
likevel plukke opp nyanser av dvask Fun
Light og vingummi fra Haribo. Med sine
95 kalorier står den også godt til en nøktern kyllingsalat. Den perfekte sommerdrikken for deg som uansett tilbringer
solskinnsdagene på Sats.

Hei. Mitt navn er Stig Ringnes.
Snakker jeg Marius Clem, leder for
BI studentorganisasjon?
– Ja, det stemmer.
Du, jeg er 19 år og har akkurat begynt å studere bachelor i Business
Administration på BI. Men så
langt har jeg blitt veldig skuffet og
er egentlig ganske sint.
– Okei? Du må gjerne utdype ...
Jo, for først sørget korona for at jeg
gikk glipp av russetiden. Og nå får
vi altså ikke ha ordentlig fadderuke
heller. Hva skal dere gjøre med det?
– Ja, det er jo vanvittig kjipt og
dobbel uflaks. Jeg har vært fadderbarn selv og vet hvor mye disse
tingene betyr. Men sånn som det er
nå, må man bare gjøre noen ofringer. Nå har sykepleierne og helsevesenet gjort sin del av jobben, så

Vinvurderingen skjer i samråd med redaksjonen.

BEKK MARVELOUS MANGO –
Hard Seltzer
Pris: 38,90 kroner
Land: Norge
Alkohol: 4 % alkohol.

da er det viktig at vi studenter viser
hva vi kan og ser etter kreative løsninger.
Aah, men hva med Smirnoffen som
skal drikkes, og hookeforbudet som
skal brytes? Selv hadde jeg håpet å
få kjæreste i faddertida, tror du jeg
fortsatt har noen kjangs?
– Nei, akkurat det med å finne
kjæreste kan jo bli vanskelig nå.
Men at du fortsatt kan få deg gode
venner i fadderuka, er jeg helt sikker på.
Går det eventuelt an å utsette fadderuken til rett før siste eksamen
neste vår, da? Selv møter jeg alltid
opp på eksamen med en liten reperasjonsbayer på innerlomma.
– Altså, det finnes jo alltid kreative løsninger, men per nå har vi
ikke noe planer om å gjennomføre

GABRIEL KVISSLESIAS
1. Hva heter smittevernoverlegen i Bærum
som nylig har vært i mediebildet?

portretterte Henrik II i både «The Lion
in Winter» og «Becket»?

15. Hvilket animasjonsstudio er det eldste
som fremdeles er aktivt?

2. Hvilken ulykke var bakgrunn for mistillitsforslaget som felte Gerhardsens
tredje regjering?

10. Hvilket band består av Maynard James
Keenan, Justin Chancellor, Adam Jones og Danny Carey?

16. Hvilken leketøysprodusent står bak
Barbie?

3. Og hva var bakgrunnen for kabinettspørsmålet stilt av Bondeviks første
regjering i 2000?

11. Denne regissøren står bak filmer som
«Scarface», «The Black Dahlia Murder» og «The Untouchables». Hva
heter han?

5. Hvem var vokalist i Led Zeppelin?
6. Hvor mange butikker har Plantasjen i
Norge?
7. Hvilken plante er verdens vanligste?

12. Hvilken nylig avdøde filmkomponist
står bak musikken til blant annet «Cinema Paradiso», «The Hateful Eight»,
«The Untouchables» og «The Good,
The Bad, and the Ugly»?

8. Nevn ett år kong Henrik II av Plantagenet-huset levde.

13. Hvilket megapopulært metalband
fremførte et av sine mest sentrale album i Berlin 6.6.06?

9. Hvilken skuespiller, som kanskje er mest
kjent for å spille «Lawrence of Arabia»,

14. For hvilket band var David Byrne frontfigur fra 1974–1981?

19. Kevin De Bruyne tangerte nylig Premier
Leagues rekord for antall målgivende
pasninger i løpet av én sesong med 21.
Hvilken spiller hadde tidligere rekorden for seg selv?
20. I hvilken sport konkurrerer nå Kurt Maflin som første nordmann i et VM?

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?

Gabriel Corbin-Arntzen,
journalist i Universitas

Rebus

SICA
HINT: Dårlig stemning. Send løsning universitasdesk@gmail.com

Takk for tips. Vil du vurdere din
stilling som sjef for Oslos mest smittefarlige fadderuke?
– Nei, først og fremst er jeg ikke
daglig leder i fadderullan, men
Biso, hvor Fadderullan er en underenhet. Akkurat nå jobber de mot å
gjennomføre dette etter beste evne.

SVAR/DOM

17. Hva heter turneringen der Magnus
Carlsen nylig vant over Jan Nepomnjasjtsjij i finalen?
18. Hvilket norsk fotballag for herrer har
vunnet seriemesterskapet nest flest
ganger siden starten av Norgesserien
i 1937?

Også lurte jeg litt på dette med
antibac, for slik som jeg har skjønt
det, fungerer det i praksis som en
vaksine mot korona?
– Jeg er ikke noen lege og kan
ikke svare på det, men jeg tror det
er lurt å vaske henda og generelt
følge smittevernrådene som gis fra
myndighetene.

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

1. Bjørg Dysthe. 2. Kings Bay-ulykken. 3. Regjeringen nektet å utbygge gasskraftverk med utslipp på
Mongstad. 4. Hindenburg. 5. Robert Plant. 6. 80. 7. Takrør. 8. 1133-1189. 9. Peter O’Toole. 10. Tool.
11. Brian De Palma. 12. Ennio Morricone. 13. Metallica. 14. Talking Heads. 15. Disney. 16. Mattel. 17.
Legends of Chess. 18. Fredrikstad Fotballklubb. 19. Thierry Henry. 20. Snooker.

4. Hva het det tyske luftskipet som forliste i
New Jersey 6. mai 1937?

Fadderullan igjen til våren.

av drita fyr på desken
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