Slik var det studentpolitiske året: – Det er enklere
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+ Elitestudie
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+ Sjokktall
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En studentsak
alle kan enes om

I

Hvis du klarer å melde deg opp til
fag på UiO, klarer du å stemme i
studentvalget.

disse dager stiller sju forskjellige studentlister

til valg ved Universitetet i Oslo (UiO). Felles for
dem alle er at de kjemper om de ettertraktede
plassene i Studentparlamentet, som gir innflytelse
over UiOs beslutninger i spørsmål som omhandler
studenter.
De sju listene representerer alt fra sosialisme til
et ønske om å erstatte rektors kontorer med sky bar.
Det er imidlertid én ting de alle bør enes om: Noe
må gjøres med varslingssystemet på universitetet.
Tidligere i år har Universitas skrevet om at om lag
halvparten av alle studenter ikke har fått informasjon om hvordan de kan melde fra om trakassering
på sitt universitet eller sin høyskole. Tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot) tyder
også på at det kan være snakk om flere tusen tilfeller
av seksuell trakassering på universitetet som ikke
har blitt varslet om.
Dette er mildt sagt rystende.
Gunilla Carstensen, lektor i sosiologi ved Högskolan Dalarne i Sverige, er blant dem i Norden som
har forsket mest på seksuell trakassering i akademia.
I 2017 fortalte hun Universitas at en tilbakevendende bekymring blant de som har opplevd seksuell
trakassering er frykten for gjengjeldelse.
– De som melder fra er redde for å ikke bli tatt på
alvor, å bli betvilt, at det skal få negative konsekvenser som dårligere behandling, dårligere karakterer
eller å bli utfryst på ulike måter, sa Carstensen.
UiO bør ta dette på alvor, og stille seg spørsmålet:
er det enkelt og trygt å varsle i dag?
I 2017 oppga daværende leder for Studentparlamentet, Hans Christian Paulsen, at deres største
gjennomslag det året var et permanent studentombud ved universitetet. Dette er et godt tiltak, og viser
hva studentene selv kan få til gjennom påvirkning.
Det skal også nevnes at UiO har tatt enkelte grep for
bedre å synliggjøre det såkalte Si fra-systemet, men
står innsatsen til behovet? Mon det.
I en tid der fokus på seksuell trakassering og hvor
utbredt det er, er større enn noensinne, bør universiteter og høyskoler – institusjoner som bugner over
av ujevn maktbalanse – vise hvor skapet skal stå.
Derfor bør det nye Studentparlamentet etter valget gå sammen om en enda større satsing på opplysning om varslingsrutiner ved Universitetet.

Skjerp deg
og stem
kommentar
Selma Joner, debattredaktør i Universitas

L

ider du av handlingslammelse? Maktesløshet? Er du engstelig for at det skal klikke
for Kim Jong-un og har allerede begynt å
preppe bunkeren? Du kan
ikke egenhendig stanse Trump,
fjerne all plast i havet, eller få
Iselin Nybø til å lytte til de hun
lager politikk for. Men du kan
stemme i årets studentvalg ved
Universitetet i Oslo (UiO). Ta
på deg den revolusjonære hatten
og les det følgende høyt, med
dyp og dramatisk stemme: Et lite
klikk for deg – et stort skritt for
studentpolitikken.

ningen ikke kan skyldes praktiske utfordringer.
Det hele koker ned til god gammeldags latskap.
I 2017 var valgoppslutningen på UiO på 17, 6
prosent. Det mest skremmende med dette var at
det var et skikkelig godt år. Året før hadde prosenten vært nede på 10. Et øyeblikk så fremtiden lys
ut for Oslos engasjerte studenter, men lykken var
kortvarig. I 2018 dumpet prosenten ned på 16, 3
prosent igjen. Du trenger ikke være valgforsker
for å skjønne at dette er ganske dårlig. Det burde
ikke være et hårete mål at minst
20 prosent av UiOs nesten 30.000
studenter skal gidde å løfte sitt
navlebeskuende blikk et par minutter en gang i året.

Det er ingen
som lytter
til noen som
knapt kan sies
å ha støtte hos
de som velger
dem

Hvis du overlevde din første Feide-tilkobling,

navigerte trygt gjennom Studentweb og kan vise
til en timeplan der ingen seminarer og forelesninger krasjer, er du mer enn kompetent nok til å
stemme ved studentvalget. Du får tilsendt en mail
med instruksjoner, og skal trykke på en lenke,
altså. Det er så mye enklere å stemme enn å melde
seg opp til fag ved UiO, at den lave valgoppslut-

Som Universitas-kollega, og

tidligere studentparlamentsleder
Hans Christian Paulsen skrev på
denne tiden i fjor: «Studentpolitikere blir ofte utskjelt for å være
CV-jagende kanapéspisere som
ikke får til så mye». Når kritikken
rundt den dvaske valgoppslutningen skal hagle,
rettes typisk pekefingeren mot studentpolitikerne.
Men kjærligheten for små dekadente brødskiver
burde ikke ha noe å si for hvorvidt du bruker
stemmeretten eller ikke. Jeg skal være den første
til å si, og gjøre narr av, at studentpolitikere tar
verv for å senere klatre høyere på kommunikasjonsrådgiver-stigen. Men de bruker faktisk

Historiske skråblikk av
Andrea «papirdronningen» Kunz

Arkivaren
Skru opp tempen!!

Det er vel ingen hemmelighet at Studentparliamentvalg ikke fanger
en hver students oppmerksomhet. Jeg tør å påstå at for noen er til
og med TV-shop mer interessant. Men det finnes noe som kan gjøre
selv den døveste ting gøy: SKANDALE!! Universitas skrev i 1999
om hvordan Studentparlamentet BRYTER LOVEN. «Jusprofessor
Eivind Smith er ikke i tvil om at praksisen bryter med loven, og stiller
spørsmål ved om det nyvalgte Parlamentet er gyldig.” Juicy!! Det har
seg nemlig slik at ikke alle representantene er valgt ved urnevalg.
«Ikke én gang siden 1995, da loven trådte i kraft, har Parlamentet
etterkommet kravet.” Sykt!! «Strengt tatt er alle flertallsavgjørelser
som er tatt i parlamentet da ugyldige, sier Smith». Popcorntilstander!!
Ingen tvil om hva årets parlament bør gjøre for å skape engasjement.
Universitas, 1999, Utgave 1

Internett = omegakrise

Universitas er en avis for og av
studenter. Universitas er et nyhets- og debattorgan for lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).
Universitas skal drive kritisk og
uavhengig journalistikk, og være
partipolitisk nøytral. Universitas
arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.
Den som mener seg rammet av
urettmessig omtale oppfordres til
å kontakte redaksjonen.
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Liker du å surfe på weben? Da lukter det kriiiise av kostholdet
ditt, ass. Jeg vet nemlig at du sluntrer unna på Omega 3’en. «Folk
som bruker mye tid på internett liker ikke makrell i tomat og tran,
men spiser dobbelt så mye pizza som resten av befolkningen,
viser en fersk undersøkelse» skrev Universitas i 1999. «Selv ikke
fagre reklameløfter om Møllers virkning på muskelmassen får
dem til å ta tran.” Jeg tenker med skrekk og gru på økningen av
internettbrukere siden den gang. Stemmer undersøkelsen, bør
det ha vært en heftig økning i tørr og irritert hud, tørt og flokete
hår og smerter og ubehag i ledd, altså de vanligste symptomene
av mangelen på de flerumettede fettsyrene. Det er vel liten sjanse
for at vi trapper ned internettbruken med det første, så jeg tror vi
bare kan legge inn en nasjonal bestilling på Krill med en gang.
Universitas, 1999, Utgave 6
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ILLUSTRASJON: ØYVIND HOVLAND

tiden sin på drepende kjedelig møtevirksomhet for å få
presse gjennom saker UiOs studenter langt på vei tar for
gitt; PC på eksamen, byskler på campus og SiO Helses
tilbakekomst på Blindern, for eksempel. Og spør du meg,
ser de ganske forbanna bra ut sammenlignet med dagens
regjering.
En konsekvens av det labre studentengasjementet er
at lister forsvinner. I år er Internasjonalista borte fra
stemmeseddelen. Nå blir det kanskje enda mindre hyggelig å være utvekslingsstudent på UiO, og vi har ikke
akkurat mye å gå på der. Fremskrittslisten forsvant med
Johan Hertzberg, så skipet har allerede seilt dersom du
ønsket å legge ned hele Studentparlamentet. Så nå kan du
hytte med neven i fortvilelse over det, kaste deg rundt og
gjenopprette Fremskrittslisten, for så å stemme bort hele
studentdemokratiet ved en senere anledning.

Øyeblikket

Er problemet simpelthen at du ikke vet hva du skal

stemme på? For du er vel ikke så bortskjemt at du tror
muligheter og goder kommer av seg selv? Her er en
hjelpende hånd, og noen av sakene i omløp. Hva tenker
du om vinmonopol på Campus? Exphil er jo litt irri, hva
med å gjøre det valgfritt? Gratis kollektivtransport for
alle studenter? Seksuelt helsesenter på campus? Må vi
nok en gang advare om at gonoré er tilbake på alles lepper? Hvis noe av dette vekker interesse, eller avsky, kast
deg over PC-en og gjør dagens gode gjerning.
Det er nok av ting vi ikke kan kontrollere i verden i
dag, men studentpolitikk på UiO er ikke en av dem. Du
kan ikke skylde på at studentpolitikerne ikke får gjort
noe, hvis du ikke forteller dem hva som må gjøres. Og
hvis det uansett er det samme for deg hvem som styrer,
kan du ikke bare stemme på noen, og la det stå til? På

den måten blir din ignoranse til et gode for andre.
For det viktigste er at du stemmer. Det er ingen som

lytter til noen som knapt kan sies å ha støtte hos de som
velger dem. Studentparlamentet kan ikke få gjennomslag
for viktige saker med mindre de har et representativt
antall studenter i ryggen. Hvem andre snakker på vegne
av studentene? Det siste året har vist at vår egen høyere
utdanningsminister Iselin Nybø er på kollisjonskurs med
studentenes kampsaker.
Er dette året vi klarer mer enn 17 prosents oppslutning
i studentvalget ved UiO? Hent frem din indre Thunberg
og gå til barrikadene. Neida, din late faen – bare klikk
deg inn på valg.uio.no og bruk to minutter av ditt dyrebare liv på fremtiden til UiOs studenter.
debatt@universitas.no

av Gina Grieg Riisnæs
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Klimaendringene skjer raskere på Svalbard enn i resten av verden. I januar var temperaturen 4,7 grader over gjennomsnittet, ifølge Meteorologisk
institutt. Snøskredfare, økt nedbør og bresmelting er bare noen av konsekvensene både landskapet og innbyggerne får føle på kroppen. Verre skal det bli
i årene som kommer.

Universitas støttes av Velferdstinget,
som står uten redaksjonelt ansvar.
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ÅRET I STUDE

FAKSIMILER: UNIVERSITAS 12. SEPTEMBER 2018, 3. APRIL 2019, 7. NOVEMBER 2018, 27. MARS 2019

Lurer du på hva som skjedde i fjorårets studentpolitikk? Fortvil ikke, Universitas har samlet de største og
viktigste studentpolitiske hendelsene på UiO.
Studentvalg
tekst Ingrid Andrea Holland

Shot-tallene
I september 2018 lå tallene fra
Studentenes helse-og trivselsundersøkelse (SHOT) klare. Av
undersøkelsen, som dekker alle
fakulteter ved UiO, kom det frem
alarmerende tall hva gjaldt studentenes fysiske og psykiske helse. 29% av studentene svarte at de
har «alvorlige psykiske symptomplager», en økning på 10 prosent
siden forrige SHoT-undersøkelse
i 2014. Mange studenter rapporterte at de sliter med eksamensangst og søvnvansker, og så mye
som en tredjedel svarte at de ofte
eller svært ofte er ensomme. Teo-

logisk fakultet kom dårligst ut, og
studentene tilknyttet dette fakultetet lå i topp hva gjelder alkoholinntak og tilknyttet risikoatferd,
narkotika og ensomhet. Flere
var imidlertid skeptiske til funnene i undersøkelsen. Tidligere
studentparlamentsleder og teologistudent Jens Lægreid uttalte
at man ikke bør legge for mye i
undersøkelsen da antallet respondenter var svært lavt. Kjendispsykolog Peder Kjøs var også
raskt ute med å si at resultatene
måtte tas med en klype salt ettersom undersøkelsen var basert
på selvrapportering. Han advarte
mot en altfor raus bruk av begrepet «å slite psykisk» og mente at
undersøkelsen malte et feil bilde
av den generelle psykiske helsen
til studentene.

Honours-programmet
I 2018 ble det klart at UiO skal
opprette et elitestudie for ekstra
talentfulle og motiverte studenter. Det såkalte «honours»programmet, som har planlagt
oppstart høsten 2019, vil ha plass
til 20 studenter og være et tverrfaglig bachelorprogram mellom
Det humanistiske fakultet og Det
matematisk-naturvitenskapelige
fakultet. Leder for Studentparlamentet ved UiO, Susann Andora
Biseth-Michelsen, sa i høst at hun
i utgangspunktet så positivt på en
tverrfaglig satsning, men uttrykte også bekymring for at et slikt
program vil kunne skape et A-lag
og et B-lag blant studentmassen.
Med mer omfattende pensum
vil studieløpet ligge på 35 studiepoeng i semesteret, og studentene
vil få tilgang på eksklusive studiegoder som egne lokaler og faglige
mentorer. Det gjør at «honours»programmet vil koste mer penger
og kreve flere ressurser enn vanlige bachelorgrader. Ezgi Gutal, le-

der av Venstrealliansen var raskt
ute med kritikk av tiltaket og
mente at det nye programmet er
en dårlig økonomisk prioritering
som går på bekostning av tilbudet
til resten av studentmassen. UiO
søkte regjeringen om støtte til
finansiering av det nye programmet, men dette ble ikke prioritert
i statsbudsjettet for 2019. Til tross
for dette har universitetet valgt å
gå videre med planen om oppstart av studieprogrammet førstkommende høst. Det betyr at
universitetet vil finansiere det ekstra studieløpet innenfor sin ordinære budsjettramme, og at det
til syvende og sist blir fakultetene
som må omprioritere sine midler
fra allerede eksisterende studietilbud. UiO har kun forpliktet seg
til å gjennomføre programmet
for det første kullet, og studiedekan Solveig Kristensen ved MatNat sier at programmet kanskje
må legges ned dersom man ikke
får finansiering til neste år.

Stipendkuttet
Årets desidert største studentpolitiske sak har vært regjeringens
forslag til kutt i stipendordningen. I statsbudsjettet for 2019
som ble fremlagt i oktober foreslo utdanningsminister Iselin
Nybø drastiske endringer i stipendutdelingen. Dette fikk hele
student-Norge til å rase. – Nå
er det krig! Vi er forbanna, proklamererte Håkon Randgaard
Mikalsen, leder i Norsk studentorganisasjon. Slik ordningen er i
dag blir 40 prosent av studielånet gjort om til stipend dersom
man fullfører tilstrekkelig mange
fag. Endringsforslaget til Nybø
vil redusere andelen slik at kun
25 prosent av lånet kan gjøres
om til stipend dersom man fullfører nok fag. For å få omgjort
de resterende 15 prosentene må
man fullføre en grad. Forslaget
skapte furore i studentbevegelsen. 28 studentorganisasjoner og
11 forskjellige studentparlamenter
samarbeidet om oppropet «Vi er
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ikke perfekte – bevar stipendet».
20 000 underskrifter mot den
foreslåtte endringen ble levert
inn, og studenter over hele landet
mobiliserte til demonstrasjoner
mot forslaget. Regjeringen begrunnet kuttet som et tiltak for
å få bukt med den høye frafallstatistikken i høyere utdanning.
Studentparlamentsleder Susann
Andora Biseth-Michelsen uttalte
at hun ikke tror dette er den reelle
intensjonen til regjeringen, men
at de kun ønsket et sparetiltak.
Hun tror også dette er grunnen
til at regjeringen ikke ønsket å gå
i dialog med studentorganisasjonene. Da Iselin Nybø inviterte til
et studentpolitisk toppmøte den
6. november var ikke stipendordningen oppe på dagsorden. På
spørsmål om hvorfor man ikke
åpnet for å diskutere saken svarte
hun at forslaget allerede var levert
inn og nå opp til regjeringen. På
tross av en samstemt motstandskamp fra landets studentbevegelse ble den nye ordningen vedtatt

i det endelige statsbudsjettet 4.
desember 2018. Endringene trer i
kraft fra og med høsten 2019.
Klimastreiken(e)
Som følge av de internasjonale
elevstreikene for klimaet med
den svenske aktivisten Greta
Thunberg i spissen, valgte også
studentorganisasjonene og tilslutte seg klimastreikbevegelsen
på nyåret. Grønne studenter arrangerte første demonstrasjon i
rekken «Studiestreik for klima»
den 15. februar. Leder for Grønne studenter Signe Bakke Johannesen var svært fornøyd med
de 40 oppmøtte studentene, og
lovet videre streik hver fredag.
Ingvild Kessel, leder av Grønne studenter Oslo uttalte at å
streike sender et sterkt signal til
politikere om at det haster med
å få på plass en bedre klimapolitikk. De ukentlige streikene
holdt stand, og 22.mars ble den
nasjonale aksjonsdagen «Skolestreik for klima» avholdt, hvor

over 15 000 elever
og studenter møtte
opp foran Stortinget. Blant disse var
også representanter
fra Velferdstinget
og
Studentparlamentet som tror
klimastreikene vil
være brekkstang
for en sterkere klimapolitikk. Velferdstinget
har
vedtatt at de støtter klimastreikerne, og leder Maya
Sol Sørgård sier
at de ønsker å
gjøre mer for klimaet og at dette
er noe som har
stor gjennomslagskraft i Velferdstinget.
universitas@
universitas.no
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Studentene bryr seg ikke
om Studentparlamentet
26. april går studentvalget igjen av stabelen ved Universitetet i Oslo (UiO). Standene hoper seg opp på
Fredrikke-plassen, debatten turer og går i Universitas
sine debattsider, men studentene har sjeldent vist entusiasme for valget.
Studentvalg
tekst Rasmus Gorset Berg

– Det er såpass uviktig for meg,
så det spiller ingen rolle for meg
hvem som vinner det valget, sier
Ingrid Olive Engesæter, student
ved SV-fakultet, til Universitas.
– Jeg syns ikke de får frem
hvor viktig det er å bruke stemmeretten sin ved Studentvalget,
legger hun til.
– Jeg vil se dem overalt
I likhet med den store majoriteten ved Universitet i Oslo planlegger ikke Engesæter å bruke
stemmeretten sin 26. april. I fjor
valgte bare 16,7 prosent av stu-

Hun er nestleder i Studentparlamentet og ansvarlig for gjennomføringen av Studentvalget i
år.
– Det har vært en mangel på
synlighet, innrømmer hun.

– Hva har blitt gjort for å bedre
valgoppslutningen?
dentene ved UiO å benytte seg av – Jeg kan ikke snakke for tidden. Foregående år har oppslut- ligere utvalg, men vi prøver å
ningen ligget på mellom 14 og være synlige, ha ulike arran18 prosent. På spørsmål om hva gementer, ha kontakt med stusom skal til for at
dentutvalgene og
hun skulle stemt
oppfordre listene
sier hun at Stutil jevn arrangedentparlamentet
mentflyt.
må bli flinkere til
I tillegg har
å synliggjøre seg
Studentparlaog sine meninmentet
hyret
Ingrid Uleberg, nestleder
ger, spesielt på
inn en organisaStudentparlamentet
sosiale medier.
sjonskonsulent
– Jeg vil se
som skal jobbe
dem overalt, understreker hun.
sammen med studentutvalgene
ved de forskjellige fakultetene.
Går under radaren
Hun kan også fortelle at alle
– Ikke alle vet at det finnes et studenter ved UiO skal få en påstudentparlament med valg en minnelse om valget i Canvas.
gang i året, sier Ingrid Uleberg.
På spørsmålet om utsynet

– Det er jo
veldig lavt

mot årets valg er Uleberg optimistisk, men slår fast at høy
oppslutning er krevende å oppnå:
– Det er vanskelig å få høye
valgoppslutninger.
Dette er trend som strekker seg mange år tilbake i studentparlamentets historie, der
valgoppslutningen ligger på et
sted mellom 14 og 18 prosent.
– Det er jo veldig lavt, konstaterer hun.
Rom for forbedring
– Velgere deltar hvis de føler
at noe står på spill, sier Rune
Karlsen, førsteamanuensis ved
Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO og tidligere
valgforsker. Han forklarer at
valg utenom stortingsvalg ofte
blir bortprioritert av velgere.
– Annenrangsvalg vil komme
lenger ned på listen med mindre
det er noe ekstremt viktig som
foregår.
Her spiller mediedekningen
en stor rolle. Jo større dekning

G
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S
for alle studenter i Oslo!
Meld deg på www.sykletiljobben.no
Kampanjeperiode 24.april - 21.juni

et valg får, jo høyere vil det som
regel bli prioritert, sier han.
– Hva tenker du om valgoppslutningen rundt Studentvalget?
– Det er ganske lavt. Det er
absolutt rom for forbedring.

Oppslutning i SP-valget:
+ 2013: 14,6 %
+ 2014: 16,1 %
+ 2015: 14,5 %
+ 2016: 17,2 %
+ 2017: 17,6 %
+ 2018: 16,3 %
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Tilbudsguiden
AKTIVITET

FORENING

‘
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Kjedelig start,
tragisk slutt
kommentar
Runa Fjellanger

Prolog:
I dramaets åpningsscene trår
joviale Jens av scenen, og etterlater
tronen til et nytt og uskrevet
blad. Selv om Susann Andora
Biseth-Michelsen har et år som
studie- og læringsmiljøansvarlig
på ryggen, har hun – i likhet med
resten av arbeidsutvalget – stått
i skyggen av leder Lægreid.
Kvinnen med det dysleksifremkallende navnet har beseiret
motkandidatene Christen Andreas
Wroldsen fra Grønn liste og Johan
N. Hertzberg fra Fremskrittslisten, og sjarmerte med utsagn om
at hun er «en jordnær jente som
møter opp med slippers på jobb».
Studentpolitikken er befolket av
nok konfirmasjonsdresser til at
folkelig skotøy er forfriskende.
Ikke bare det: Hun stiller uten
listetilhørighet, i håp om å samle
parlamentet.
Første akt:
Hvem hun er og hva hun mener
er uklart, og i begynnelsen kan det
se ut som om Universitetet i Oslos
studenter har fått nok en tam leder.
Etter åpningssermonien for
UiOs studenter, skriver Universitas-kommentator Stine Bergo at
studentlederen og de andre talerne,
blant dem ordfører, rektor og faddersjef, «virker lite samkjørte, for
alle kommer med råd, formaninger
og tanker om hvordan det er å
være student og at publikum må
huske å ta vare på hverandre».
Utspillene er i starten forutsigbare og Biseth-Michelsens står i
fare for å bli diagnostisert med meningsvegring. Det mangler litt futt,
men hun står støtt på linje med det
rødgrønne flertallet i Studentparlamentet. Hun skulle fått skryt for
å føre politikken studentene har
stemt frem, men det er lite kontroversielt å digge klima og studentmedvirkning.
Da Universitas spurte studentlederen hva hun synes om at UiO
økte prislappen på Arendalsuka
med 480.000 kroner, hadde hun

ikke blitt helt varm i trøya ennå:
– Det er en vanvittig stor økning fra 20 000,– til 500 000,– og
vi skulle gjerne hatt innsikt i hva de
spesifikt har brukt pengene på. Vi
skulle i tillegg ønske at universitetet hadde liknende arrangementer
også på campus, sa Biseth-Michelsen.
Andre akt:
Heldigvis ble hun hardere i klypa,
og da UiO kunngjorde et nytt
honours-program, sa BisethMichelsen tydelig fra om at hun
tror et «elitestudie» vil skape
A- og B-lag blant studentene.
Så kom det dramatiske vendepunktet i den Hollywoodske
sagaen om Oslo-jenta: Iselin Nybø
varslet en endring i stipendordningen og studentbevegelsen tente på
alle pluggene:
– Kjære Iselin Nybø, ikke fuck
med stipendet vårt! skrev BisethMichelsen i Universitas.
I november hadde hun funnet
formen, og viste at hun var en
tydelig stemme for studentene i
saken om varsler på Det odontologiske fakultet, SiO-direktørens
skyhøye lederlønn og snyltende
studenter som nyter goder uten å
ta studiepoeng.
Tredje akt:
Som fugl føniks opp av studentpolitikkens kjedelige aske steg
Biseth-Michelsen, før dramaet tok
en forutsigbar vending: I likhet

med de fleste av sine forgjengere
stiller SP-lederen til Norsk studentorganisasjon (NSO) sin ledelse.
Selv om hun har blitt forfriskende frittalende det siste året og
det er på tide at en UiO-student
blir Norges mektigste student igjen,
er fortellingen skuffende lik den
om Biseth-Michelsens forgjengere.
Men akkurat da en tar seg i å tenke
at plot twisten er tydelig på en mils
avstand, merker en også at det
ethvert godt drama jobber for, har
skjedd: Biseth-Michelsen har blitt
historiens helt, og det kommer som
en skuffelse da hun ikke lykkes.
Hun har siktet for høyt. Hun blir
ikke leder i NSO, og der er det vinn
eller forsvinn. Mens luringer som
Jens Lægreid, Biseth-Michelsens
forgjenger som leder av Studentparlamentet, har sikret en plass i
NSOs sentralstyre, har hun gått på
Oslo-smellen.
Epilog:
I siste scene var vår helt slagen, og
sjangeren er klar: tragedie. Hvordan
hun vil reise seg igjen, gjenstår
ennå å se. Kanskje blir hun kommunikasjonsrådgiver, som mang en
studentleder før seg? Eller gjør hun
som Hans Christian Paulsen, tidligere leder av Studentparlamentet
ved UiO, som etter ledernederlag i
NSO fikk seg jobb i denne avisen?
Fortsettelse følger.

Studentmedlemskap hos oss
koster kr 250,- og dekker medlemskap
for hele studieløpet –
til og med fullført mastergrad.
Fangene på Fortet
Nydalsveien 28
0484 Oslo

Sjekk samfunnsviterne.no/
medlemskap/student for fordeler.

post@fangenepafortet.no
Tlf: 22 60 40 00
www.fangenepafortet.no

Medlem av ANSA? Da kan du være
medlem hos oss – gratis!

Inspirert av TV programmet,
utfordre venner eller kollegaer
i 45 ulike celler!
Lag et lag og samarbeid med fysikk,
hjernetrim og morsomme oppgaver.
Vi åpner også "The Cube", en helt ny
aktivitet i løpet av våren!

Du kan vinne kule premier!
Sykle til jobben er GRATIS for alle
studenter i Oslo.
Les mer på www.sykletiljobben.no og
meld deg på.

post@samfunnsokonomene.no
www.samfunnsokonomene.no
tlf: 90 86 75 20
Studerer du samfunnsøkonomi?
Bli medlem av Samfunnsøkonomene –
fagforeningen eksklusivt for
samfunnsøkonomer.
Vi tilbyr blant annet kræsjkurs, juridisk
rådgivning, karriererådgivning samt
tilgang til Akademikernes bankavtale
med Danske Bank.
Kun 300 kr i året.

LEGE

AVIS

20% Studentrabatt!
LEGEVAKT
Gynekolog
Psykolog/psykiater

Grubbegata 6
Oslo

allmenn@ckms.no
www.ckms.no
Tlf: 23196040
Sørkedalsveien 10c, 0360 Oslo

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

TANNLEGE

50 % studentrabatt på Dagsavisen

abo@morgenbladet.no

Sandaker tannlegevakt
Sandakerveien 67A
0477 Oslo

www.morgenbladet.no
Tlf: 23 33 91 80

Tlf:22 15 20 00
www.sandakertannlegevakt.no

50 % studentrabatt på Morgenbladet

10% studentrabatt

Bestill her:
www.morgenbladet.no/student

Fokus på kvalitet og smertefri
behandling til meget rimelig pris.

debatt@universitas.no

Garantert akutt time innen 2 timer

BEMANNINGSBYRÅ

Søknadsfrist: 27. mai

FORFATTERUTDANNING
I SKRIVEKUNST OG LITTERATURFORMIDLING

Norsk barnebokinstitutts forfatterutdanning
har opptak denne våren. Studiet er toårig og
seminarbasert, og gir 60 studiepoeng.
Les mer på barnebokinstituttet.no

St.Olavs plass 3
0165 Oslo
tannlegeruhi@gmail.com
Tlf: 22 20 39 82
www.tannlegepilestredet.no
Studentrabatt:
For undersøkelse kun kr. 399,Inkl. enkel rens og 2 rtg bilder.
15% på videre behandling.
Husk gyldig studentbevis!
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DEBATT
KJØR DEBATT

debattredaktør:
debatt@universitas.no

Hete tips om debatter i andre redaksjoner

Gjør som jeg sier,
ikke som jeg gjør
I Studvest har en likestillingsdebatt rast de siste ukene. Dette som
følge av at kun 1 av 8 listeledere på
studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB), er kvinne.
Dette har utløst en storm av leserbrev, der de forskjellige listene har
langet ut mot hverandre. Venstrealliansen anklaget til og med Blå
liste for å ikke bry seg om likestilling overhodet:
– Det er pussig at den studentpolitiske venstresiden ser

seg blinde på førsteplassen, og
ikke anerkjenner at både 2., 3. og
4. kandidatene våre er kvinner,
skrev kvinnene på Blå liste da.
I Studvests bildeserie «Slik har
du aldri sett studentpolitikerne»
som ble publisert omtrent på
samme tid, holder Blå listes kvinnelige andrekandidat parasollen
og kofferten til den mannlige listelederen, som chiller med beina
høyt og skal på ferie.
Tilfeldig? Neppe.

Valgsesong = Jodel-harselas
– Hva har Kim Jong-un og de
som stiller til valg på NHH til felles? Ingen kan tape.
Slik lyder en Jodel om studentvalget på Norges Handelshøyskole (NHH), ifølge K7 Bulletin.
Harselas på Jodel i valgsesongen
er ikke noe nytt. Og the running
joke (og sannheten) er at det sjelden er mer enn én som stiller.
Dette har fått lederen for Studentpolitisk utvalg ved NHHS,

Linn Antonie Solheim, til å ta til
pennen:
– Konkurranse eller ei, det er
viktig å hugse at dei som stiller til
val må gjennom ein tidkrevjande
og skummel prosess.
Hun mener vi må vedkjenne
oss at et tillitsverv ikke bare er
CV-pynt, og heller ikke en «popularitetskonkurranse».
I frykt for å gjenta meg selv, jeg
tror fremdeles ikke noen tror det.

Selma Joner
938 08 470

– Det er på tide å styre
skuta mot nye farvann
Studentpolitikk
Eskild Gausemel Berge, 1. kandidat for
Gjestelista

I dag preges studentpolitikken av kjedelige møter
og enda kjedeligere saker. Nå er det på tide å snu
skuta, og Gjestelista er kapteinen du kan stole på.
Det er lav valgdeltakelse i studentvalget, i 2018 var den 16,3
prosent. Det er såpass lavt at
man i det hele tatt må spørre seg
om det er et reelt studentdemokrati ved UiO. Gjestelista tror
den lave oppslutningen handler
om to ting; sakene som diskuteres og rammene for diskusjonene. Det siste først.
Det er en alt for seriøs kultur
i studentpolitikken. Første gang jeg leste et møtereferat fra studentparlamentet ble jeg forskrekket
over høytideligheten i dokumentet. Og den studentpolitiske plattformen som vedtas hvert år, får
selv regjeringsplattformen til å blekne. Kontrasten
er stort til hva man egentlig burde brukt tiden på;
stjele bysykkelstativ i sentrum og montere de på
Fredrikkeplassen.

Det er en alt for
seriøs kultur i
studentpolitikken

Visste du forresten at Studentparlamentet har

5 fulltidsansatte «politikere», og 2 personer i
administrasjonen? Vi vil kutte en ansatt og bruke
pengene på en månedlig fest med gratis øl og grillmat til alle studentene. Dessuten burde det seriøst
vurderes om man skal begynne å brygge UiO-øl i

Ukas tweets:

kjelleren på Villa Eika.
For oss handler studentpolitikk også om å løfte
de sakene som faktisk betyr noe for studentene.
For det første lover vi å ta et oppgjør med SiO. Studentsamskipnaden har blitt en organisasjon som
ser ut til å ha glemt hvem den egentlig er til for.
Hvorfor er kaffen dyrere enn i en vanlig kantine?
Hvorfor har ikke flere studenter deltidsjobb i SiO?
Hvorfor tjener SiO-direktøren mer enn statsministeren? Hvorfor har ikke vi studenter innsynsrett i
hva SiO bruker semesteravgiften
vår på?
For det andre ønsker vi å bedre

livet på campus. Hvorfor er det
ikke en fet skybar på toppen av
en av byggene på campus? Hvorfor er det ikke et lite vinmonopol
på Blindern? Og hvorfor skal
kjellerpubene bli pålagt rigide
regler om når de må være ute av

byggene?
For det tredje lover vi å jobbe opp mot Oslo
kommune, for å bedre studentlivet. Hvorfor er det
ikke gratis kollektivtransport for studenter? Hvorfor har ikke studentene et rabattkort på kulturtilbud? Det er valg til høsten, og vi forventer gehør
fra politikere på stemmefiske hos studentene.
Lav valgdeltakelse i studentvalget er et symptom på
at ting ikke funker i studentdemokratiet. Derfor
er det på tide å endre kurs, og styre skuta mot nytt
farvann. Mot varmere strøk med hengekøyer mellom palmene. Stemmer du på Gjestelista stemmer
du på en ny fet kaptein.
debatt@universitas.no

Torkil Vederhus @Torkil
Min tabloide
Spm 1) liker du ikke demokrati? Fremskrittslisten
Spm 2) liker du ikke digital eksamen? realistlista
Spm 3) liker du ikke oljeforskning? grønn liste
Spm 4) liker du espresso house? blå liste
Spm 5) liker du å være internasjonal student? internationalista
Nå har jeg sittet en stund i tabloidmaskinen, men stemmer ikke dette ganske greit a?

Internationalista @interntionlista
Kjære @UniOslo: International students (18 % of the
students) should also be encouraged to vote. Why is
this message not in English?
R.I.P Internationalista 2018. Meldingen vil aldri bli engelsk :´(

Martine Jordana @MJBaarholm
Vi i Blå Liste mener at en skolestreik er ikke løsningen
på klimakrisen. Hadde vi villet gjøre noe aktivt for klima og miljø kunne vi heller ha arrangert en plastryddingsaksjon
Så det betyr at dere ikke vil gjøre noe aktivt for klima og miljø?

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

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

 Vi trykker ikke innlegg
som har vært på trykk i
andre aviser, eller som er
hatske og trakasserende
 Vi tar oss retten til å
fortkorte innlegg
 Frist for innsending av
innlegg er søndag kl. 17
 Legg ved et portrettfoto
av deg selv i e-posten

Universitetet i Oslo
svikter studentene!
Arbeidsliv
Runa Kristine Fiske og Eva Moshuus, 1. og
3. kandidat for A-lista

Arbeidslivet kommer etter studietiden for de aller
fleste av oss. Da er det bekymringsverdig at 57 prosent av studentene ved Universitetet i Oslo er usikre på om de får
jobb etter studietiden. Vi i A-lista
mener at UiO har et stort ansvar
for å forberede oss, de fremtidige
arbeidstakere i arbeidslivet. Vi mener derfor at UiO må ta noen enkle
grep for å gjøre overgangen til arbeidslivet enklere.
UiO må legge til rette for flere mø-

arbeidslivet, samtidig som arbeidsgivere får et unikt
innblikk i det som rører seg innenfor akademia.
Karrieresenteret bør involveres på fakultetene.
Selv om over halvparten av alle studenter er bekymra
for om de får jobb etter studiene, så er de aller fleste
ute i arbeidslivet innen et år etter endt grad. I dag
er det liten bevisstgjøring på hvilken kompetanse
man tilegner seg gjennom studiene sine. Dersom
Karrieresenterets tjenester blir kjent for alle studenter
ved UiO vil flere kunne få hjelp
med denne bevisstgjøringen og
hvordan man presenterer seg for
aktuelle arbeidsgivere.

UiO må legge
til rette for flere
møteplasser for
studenter og
aktuelle fremtidige arbeidsplasser.

teplasser for studenter og aktuelle
fremtidige arbeidsplasser. UiO bør
opprette flere praksisemner på
bachelornivå og gi mulighet for
poenggivende praktikantopphold.
Det gir studenter en mulighet til å bli kjent med

Overgangen fra studier til arbeids-

livet kan være brutal, men UiO
kan gjøre mye for å lette bekymringene våre. Vi i A-lista mener
at alle studenter fortjener en bevisstgjøring av egen kompetanse,
bedre tilgang på Karrieresenteret
og tilgang til mer praksis gjennom
studietiden. UiO må begynne å ta
disse bekymringene på alvor. Å la
være er et svik mot studentene.
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Hvorfor trenger vi
studentdemokrati?
Studentvalg
Roya Shahibzadeh, medlem i SAIH Blindern

Våren bringer meg seg mange ting – gjenfødelse av naturen, sollys, pollenallergi, eksamensangst og studentvalg.
Etter snart 2 år på Universitetet i Oslo blir jeg stadig

mer glad for at jeg som student får muligheten til å bli
hørt, og å være med på å forme egen studiehverdag.
I mange land er det slik at beslutninger for hvordan
høyere utdanningsinstitusjoner skal utformes kun
tas på nasjonalt og administrativt nivå. Studentene
blir ikke ansett som viktige aktører i medbestemmelsesprosessen, og det fører ofte til at de opplever en
dårligere kvalitet på utdanningen, og at flere sosiale
problemer står i veien for å kunne nyte studietiden.
Når alle beslutninger tas på et administrativt nivå,
kan det fort resultere i at studentenes interesser og
behov blir satt til side for kostnadseffektivitet. Dette
ser man mange eksempler på rundt om i verden hvor

misnøye blant studenter ofte ender i protester. Ved
norske universiteter står heldigvis studentdemokratiet
sterkt, og sørger for en bedre studiehverdag. På UiO
er Studentparlamentet studentenes høyeste organ, og
er direkte involvert i flere beslutninger som tas ved

Studentvalget er kanskje
den største plattformen vi
har til å gjøre vår stemme
hørt
universitetet.
En av de viktigste oppgavene universitetene må opprettholde og utføre er å fungere som en demokratisk arena
for kunnskapsutveksling. For å kunne oppnå dette,
må den demokratiske arenaen være velfungerende.
Studentvalget er kanskje den største plattformen vi har
til å gjøre vår stemme hørt samt påvirke kvaliteten på

universitetet vårt. Studentparlamentet ved UiO er til
for å ivareta våre interesser som studenter, og det er
derfor viktig at vi benytter oss av denne muligheten til
å stemme på den politikken vi mener er best for både
oss selv og våre medstudenter. Mange av de tilbudene
norske studenter i dag har tilgang til hadde ikke vært
tilgjengelige hvis vi ikke hadde hatt folk som har jobbet aktivt for å fremme våre interesser.
Selv om studentene ved norske universiteter blir
garantert en viss kvalitet på utdanning og studieliv, er
det fortsatt en del problemer som er utbredt. Studiehverdagen er for mange preget av ensomhet og psykiske
plager. Seksuell trakassering ligger på et skremmende
høyt nivå. Det er nettopp derfor vi har studenter og
ansatte ved SP som dedikerer sin tid til å bli møte
disse utfordringene. Jeg mener det er viktig at vi inntar
en aktiv rolle i å påvirke politikkutformingen ved utdanningsinstitusjonene. Når studentene ikke blir hørt,
fører det ofte til dårligere kvalitet på utdanningen.
Som studenter tilbringer vi mye av tiden vår på universitetet, og det er derfor viktig at vi trives på campus.
Godt valg!
debatt@universitas.no

Ukas sitat: Å hevde at «studentene» er gruppen som leser Universitas bekymrer oss, og vi
håper Biseth-Michelsen ønsker å representere studentene i hele Norge, ikke
bare studentene i Oslo og Akershus.
Daniel Hansen Masvik og Martine Tennholm, leder og nestleder av Studentparlamentet på Universitetet i Trondheim mener Universitas har bommet totalt og fullstendig på målgruppen.

Blå liste har blitt Moderat liste
Navnebytte
Terje Hovet Horpestad, Henrik Bjørndalen og
Sindre Høllesli, Moderat liste

Blå liste har skiftet navn til Moderat liste. Hva betyr
dette for deg som velger?
For det første er vi fremdeles den liberalkonservative

studentlista. Vi stoler på studenten. Vi mener at studentparlamentet ikke kjenner alle studenter. Vi dyrker
mangfold, og vil ikke ha enfoldig likhet. Du skal få
lov til å være deg selv som student. Det være om du
trenger litt ekstra tilrettelegging for å kunne bevege
deg fritt på campus, eller at du bare vil benytte deg av
lesesaler, bibliotek og kantiner sent på kvelden og i
helgene.
Navneendringen til Moderat liste gjenspeiler at vi
er lista som tenker seg litt ekstra om, og er varsomme
med å iverksette tiltak som kanskje umiddelbart høres

bra ut, men som kan ha uante, negative konsekvenser.
Dette betyr ikke at vi er tiltaksløse!
Vi ser løsninger på utfordringene ved UiO med vårt

eget blikk. Målet vårt er at vi sammen skal gjøre UiO
bedre! For å få bedre og billigere mat her på UiO, vil
vi endre SiO-monopolet, og i større grad åpne for

Vi dyrker mangfold, og vil
ikke ha enfoldig likhet.
private aktører på campus. For å øke faglig kvalitet og
selvstendighet vil vi gjøre Exphil valgfritt, og tilpasse
filosofiundervisningen til din studieretning. Vi ser at
frafallet på UiO kan løses ved alternative opptakskrav
– et karaktersnitt fra VGS alene viser ikke hvor på
universitetet du passer inn. De enkelte fakultetene kan

vektlegge de karakterene de vil, og åpne for motivasjonsbrev og intervjuer. Sånn tror vi at flere studenter
får muligheten til å komme inn på studiet der de hører
mest hjemme.
Hvorfor stemme i studentvalget? Studentparlamentet vedtar ting som angår alle studenter her på UiO. Vi
kan endre enkle praktiske ting som hva slags mat som
er i kantina. Vi legger også føringer for hvordan vi skal
jobbe for å løse store, brede problemer, som studenters
psykiske helse, karakterpress, mv. Selv om hverdagen
går sin gang med forelesninger, fester, og lesing, så
burde du tenkte litt på hva det betyr å stemme. Det
koster deg lite, valget er på nettet. Kanskje du kan
gjøre en forskjell som betyr noe for medstudenten din,
og for deg selv.
Valgoppslutningen på UiO er vanligvis på under 20 pro-

sent. Vi håper alle studenter bidrar med å snu dette,
og for en gangs skyld tar makten på universitetet i sine
egne hender. Godt valg!
debatt@universitas.no
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Hva slags universitet ønsker
du deg i fremtiden?
En stemme til en liste er en stemme
til det universitetet og samfunnet du
ønsker deg - nå og i fremtiden.
Vår generasjon møter ulike utfordrin-

ger enn generasjonene før oss – et boligmarked hvor vi står i fare for å bli tapere,
større ulikheter, lavere studiestøtte, et
tøffere arbeidsmarked, og en verden i
endring som følge av klima.

FOTO: STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

Studentenes helse-og trivselsundersøkelse viser oss at helle  av  studenter
føler seg ensomme,  av  sliter med alvorlige psykiske plager og omtrent halvparten av studentene oppgir at de har
en del eller svært mye redsel for å holde
muntlige fremlegg eller å ta ordet i faglige sammenhenger.
Selv om det er mange utfordringer, er
det ingen grunn til å bli motløs.
Jeg mener at vi studenter er og bør

være morgendagens helter. Kunnskap
og utdanning er viktigere enn noensinne for å kunne klare omstillingen til det
samfunnet vi ønsker, for oss selv og genreasjonene som kommer etter oss. Vi
må fortsette å kjempe slik at studenter
får best mulig forutsetninger til å lykkes
i det bærekraftig skifte som trengs. Og
akkurat dette - det vil jeg at dere setter
av  minutter til å bidra til.
Så, hva skal vi gjøre? Som studenter

ved et av landets fremste kunnskapsinstitusjoner bør vi aktivt jobbe for å dytte
institusjonene i en retning som vi mener er riktig for å skape den fremtiden
vi ønsker for oss og samfunnet. Vi må
stå sammen. Vi må jobbe sammen for å
nå våre felles prosjekter som studentbevegelsen.
Ikke alle utdanningsinstitusjoner har

det vi har ved UiO, for vi har et studentdemokrati som gir deg muligheten til
å stemme på en liste. En stemme til en
liste er en stemme til de som har samme
verdier, interesser og meninger som deg.
Din stemme er viktig. En liste skal representere studentmassen sitt meningsmangfold, og derfor trenger vi å vite hva
din mening er. Som tillitsvalgte har vi
fått i oppgave å ta beslutninger på vegne
av studentmassen, men la oss ikke gjør
dette i blinde. Studentparlamentet ved
UiO gjør de prioriteringen og valgene
som flertallet i parlamentet mener er
viktig å jobbe med for UiO skal bli det
universitet vi studenter ønsker å se i
fremtiden.
Ikke alle har tid til å delta i studentdemokratiet, men alle har ett minutt
å avse til å gi sin stemme til de man er
mest enige med eller minst uenig med.
Godt valg!
Susann Andora Biseth-Michelsen,
leder av Studentparlamentet i Oslo
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Arbeiderbevegelsens
studentliste!

1. Kandidat Runa
Kristine Fiske
Studerer utviklingsstudier. At halvparten av alle studenter
bekymrer seg for
arbeidsledighet er
høye tall. Karrieresentret må få en
integrert plass på
studiene våre og UiO
må tilby mer praksis
til de som ønsker
det.

Vi tror på solidaritet, akademisk frihet og fellesskap! Vi er UiOs sosialdemokratiske liste. Vårt mål
er et åpent universitet for alle! UiO skal være ledende på utdanning og forskning, og A-lista vil være
garantisten for kvalitet i din studietid. Derfor vil vi
kjempe for at din studiehverdag skal bli enklere og
bedre.
Arbeidsliv:
Halvparten av alle studenter frykter arbeidsledighet
etter studiene. Derfor mener vi at overgangen til
arbeidslivet må bli lettere, og universitetet har et
spesielt ansvar for å tilrettelegge for dette.
Vi vil:
• At UiO skal skape møteplasser for studenter og
fremtidige arbeidsgivere
• Opprette flere frivillige praksisemner på bachelornivå
• Gi mulighet for studiepoenggivende praktikantopphold
Studenthverdag og velferd:
Studentenes hverdag og velferd legger grunnlaget
for trivsel og gjennomføring. Derfor ønsker vi å
tilrettelegge for god studenthelse.
Vi vil:
• Strømuttak i alle undervisningsrom og forelesningssaler
• Pålegge forelesere å podkaste
• Flere lesesalsplasser
• SiO Psykologene skal være gratis
• Økt finansiering til studentombudet
• Billigere studentboliger
Miljø:
Et miljøvennlig UiO bidrar til en miljøvennlig by. UiO
kan spille en viktig rolle i å redusere klimautslipp
og legge til rette for at vi studenter kan ta miljøvennlige valg.
Vi vil:
• Ha flere bysykler til Blindern
• Ha flere avganger på nattbussene
• At Universitetet i Oslo skal miljøsertifisere alle
bygningene sine

2. Kandidat
William Høie
Studerer statsvitenskap. Klimakrisen er vår tids
største utfordring.
Hvis den skal løses
må alle som kan
gjøre en innsats
hvor enn de er. Det
minste universitetet kan gjøre er å
få alle bygninger
miljøsertifisert.

The Labour List!
We believe in solidarity, academic
freedom and community! We are the
social democratic list at UiO. Our goal is
an open university for all! UiO should be
a leading university on science and education, and the Labour List will guarantee
you quality in your study time. We want
you student life to be easier and better.
Life After Studies:
Half of all students fear unemployment
after their studies. That is why we want
the transition to employment to become
easier, and the University is responsible
to facilitate this.
We want:
• UiO to create arenas for students and
their future employers
• More practice on bachelor studies
• Give the opportunity to credit student
interns
Student life and Welfare:
Students everyday life and welfare lays
the foundation wellbeing and education
at UiO. Therefore, we wish to facilitate
good student health.

3. Kandidat Eva
Strømme Moshuus
Studerer historie.
Studentenes hverdag er noe av det
mest sentrale ved
livet på UiO. Derfor
må undervisningsrommene bli bedre.
Strømuttak på alle
undervisningsrom
og forelesningssaler
burde være noe UiO
prioriterer.

We want:
• Power outlet in every seminar room
and lecture hall
• Instruct all lecturers to podcast
• More reading room seats
• SiO psychologists must be free
• Increased funding to Studentombudet
• Cheaper student housing
Environment
A green university contributes to a green
city. UiO can play a crucial role in reducing climate emissions. UiO and SiO can
also help students make green choices.
We want:
• More city bikes on Blindern
• More night buses
• UiO to «green-certify» all of its buildings
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The Guest List

Gjestelista
Mens den gjennomsnittlige studenten
betaler stadig mer for studentboliger og
kaffe på campus, har vi vært vitne til en
massiv økning i inntekten til SiO-toppene,
som nå er oppe på skamløse nivåer.
Dette er et rigget system som funker for
SiO-eliten, ikke for ordinære studenter.
Det er på tide med en studentpolitikk
som har fokus på studentene. Gjestelista
skal jobbe for å rydde opp i SiO og fikse
“hverdagsproblemene” til studenter, som
svindyr kantine og dårlig servicetilbud
på Blindern. I tillegg vil vi jobbe for å
gi mulighet for mer praksis i studiene.
Stemmer du på gjestelista får du også
med litt morro på kjøpet; vi vil jobbe for
eksamensfri 18. mai, Sky-bar på Blindern
og bedre toalettpapir.
Stemmer du på Gjestelista, får du
studentpolitikere som jobber for:
• Vårrengjøring i SiO
• Vinmonopol på Blindern
• Gratis kollektivtransport for studenter
i Oslo
• Skybar på Lucy Smith hus
• Økt støtte til studentforeningene
• Obligatorisk begrunnelse på eksamenskarakter
• Elektroniske kompendier på PDF
• Søndagsåpen matbutikk på Blindern i
eksamensperioden
• Undervisning kun mellom 10-16
• Mer praksis i studiene
• Opprette direkte morgen-busslinjer
mellom Blindern og områder hvor det bor
mange studenter (Bjølsen, Grünerløkka
etc.)
• Tre-lags toalettpapir på alle toaletter
• Krav om at alle forelesninger skal tas
opp
• Eksamensfri 18. mai
• Bedre inneklima i universitetets bygninger
• Terapihund på campus
• Legalisering av cannabis
• Mer Dalai Lama, mindre Platon på
pensum

1. Kandidat
Bjørn Winquist
Jeg er en 24 år
gammel grei fyr
som studerer
juss og liker å
ha det behagelig. Hvis du
også liker å ha
det behagelig, så burde
du stemme på
Gjestelista.

2. Kandidat
Eskild Gausemel
Berge
Jeg er en helt
vanlig 23 år gammel person som
studerer medievitenskap. Hvis
du også er en helt
vanlig person, som
vi alle er, så burde
du stemme på
Gjestelista.

3. Kandidat Live
Rogne Funjem
Jeg er 23 år, tar en
bachelor i fransk
og vil ha mulighet
til å kjøpe vin uten
å måtte forlate
Blindern før kl.
18. Hvis du også
har lyst på denne
muligheten, da
bør du stemme på
Gjestelista.

What we have seen is that while the
average student is paying more for
student housing and coffee on campus,
we have seen a huge increase in income
of the SiO-leaders, which is now reaching
obscene levels. This is a rigged system
which works for the SiO-elite, not for
ordinary students.
It’s time for a new form of student politics
which focus on the student. The Guest List
will work to straighten up SiO and fix the
“everyday problems” for students, such
as expensive cafeterias, bad service at
Blindern, as well as giving students the
possibility for more practice during studies. Also, if you vote for The guest list, we
will work for the stuff that really matters;
we will work for exam free on the 18th of
May, sky bar at Blindern and three layered
toilet paper at every toilet on campus.
If you vote for The Guest List, you will
get student politicians that works for:
• Drain the SiO-swamp
• Vinmonopolet at Blindern
• Free public transport in Oslo for students
• Skybar at Blindern
• More money to student associations
• Mandatory explanation for exam grades
• Electronic compendiums on PDF
• Sunday-open grocery store at Blindern
in the exam-period
• Lectures only between 10 and 16
• Opportunity for practice during studies
• Morning buses between Blindern and
student-rich areas (e.g. Bjølsen, Grünerløkka)
• Three-layered toilet paper on all toilets
on campus
• All lectures must be recorded
• No exam on the 18th of May
• Better indoor air quality in the
university's buildings
• Therapy dog at campus
• Legalization of Cannabis
• More Dalai Lama and less Plato in the
syllabus
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Grønn Liste

The Green List

Vi har kjempet for et grønnere og mer
bærekraftig campus. Vi har fått igjennom at UiO skal redusere flytrafikk,
kildesortering på campus og gjort SiO
grønnere. Denne lista har stått sterk
i klimastreiken. Vi vil ha et universitet
i verdensklasse som ser fremtidens
utfordringer, derfor stiller vi til valg!
Klimaendringene er her og nå. Det må
Universitetet i Oslo ta på alvor.
Å endre vaner er vanskelig, det krever
hardt arbeid og innovasjon. Er det noe
UiO er god på så er det disse tingene.
Da Grønn liste stilte til valg for første
gang var ordet miljøstrategi et fremmedord, og ikke snakk om at rektor
ville ofret flyturen sin til Roma for en
togtur til Gol. Men her står vi altså fire
år senere. UiO utvikler miljøstrategier i
langtidsplanen sin for 2030, og ansetter miljøsjef i eiendomsavdelingen.
Vi tørr å påstå at noe av endringene
skyldes en gjeng engasjerte studenter
som bruker store deler av fritida si på
å mase på UiO om grønne tiltak. Vi ser
at det nytter, og gir oss ikke.
Vi har flere gode løsninger, og dette
vil vi gjøre:
• Det bør opprettes bruktbutikk, eller
sykkel og fikseverksted på Blindern
og på studentbyene.
• Alle digitale tjenester bør samles på
en felles plattform.
• Vi vil at det skal opprettes en
seksuell helseklinikk på UiO med
spesialkompetanse på LHBT. Særlig i
forhold til transepersoners rettigheter,
og helseutfordringer for homofile og
bifile.
Hvis du ønsker å være en del av
et universitet som er ledende i det
grønne skiftet, i en by som tar vare på
studentene sine, stem Grønn Liste.

1. Kandidat
Axel Klanderud
UiO må gå foran
som utdanningsinstitusjon
I kampen mot
klimaendringene

2. Kandidat
Marissa Liu
Det er viktig for
meg at vi studenter
trives med oss selv
og andre. Kunnskap
om egen kropp,
seksualitet og
identitet er en viktig
del av dette. Derfor
trengs det en seksuell helseklinikk
på campus

3. Kandidat
Vemund
Haugenvik
Jernsletten
Det må opprettes
en plattform som
samler alle de digitale tjenestene
på et sted.

The Green List has been a strong
voice for a greener and more sustainable university. Since we entered
student politics, UiO has committed to
reduce its emissions from air traffic,
improved recycling and launched
an initiative to map the University’s
CO2-emissions. We have taken an
active role in the Climate Strike for
Future and will continue to do so. We
want a world class green university;
climate change is happening now,
and the University needs to address
the urgency accordingly.
Changing habits can be difficult and
requires determination and innovation. When we first ran for elections
“environmental strategy” was an unknown term. Getting the headmaster to
replace flights to Rome with train trips
to the mountains was unthinkable, so
was someone being responsible for
sustainability on campus. Four years
later, here we are.
We want to keep pushing the
University of Oslo in a greener and
better direction. This term our top
priorities will be:
• That both student villages and
campus should have a second-hand
store, making it possible especially for
international students to sell and buy
necessities for dorms.
• That all digital platforms should be
assembled on one common platform.
• There should be a sexual health
clinic on campus with special competence on LGBTQI needs.
Green sustainability is the future. If
you want to see the University of Oslo
take responsibility and stand out as
a global leader in sustainability, vote
Green List!
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Liberal liste

Liberal list

Lange, kjedelige forelesninger og dyr mat er noe
alle studenter kan kjenne
seg igjen i. Å være sulten
på en døv forelesning er
ikke en god idè. We fix.

Long, dull lectures and
expensive food is something every student can
relate to.
Being hungry at a grueling
lecture is a rather poor
idea, we fix.

Strengere krav til pedagogisk kompetanse hos
forelesere
Det er mange forelesere på UiO som er flinke
i faget sitt, men ikke er
helt oppe og nikker når de
skal videreformidle faget
til studentene. Derfor vil
Liberal Liste øke kravene
til pedagogisk kompetanse
hos forelesere. Tiden for
kjedelige forelesninger er
over.
Opphev SiO-monopolet
SiO charger 45 kroner for
en tørr bagett i sine kantiner. Kanskje det er verdt et
forsøk å la private aktører
komme på banen? Hva
med sushi eller Dominos
pizza på Blindern? Vi gir
det et forsøk. Så dersom du
har lyst på noe annet enn
en tørr bagett med ost på,
stem Liberal liste.
Alle forelesninger som
podcast
Klassiker av et valgløfte.
Hva er kjipere enn en kjip
forelesning? Jo, en forelesning man ikke har vært i.
Vanskelig å komme seg
opp om morgenen? Null
stress – med forelesning
på podcast kan du sove
noen timer til.

1. Kandidat
Magnus Bangum
Jeg stiller for
Liberal liste fordi
jeg er keen på å
spise sushi mens
jeg hører på en
podcast av en
sykt inspirerende
foreleser.

2. Kandidat Katja
Busuttil
Jeg ønsker et campus
der alle vil være, enten
det er for forelesningene sin skyld
eller det sosiale. Da
er det viktig at folk
føler de får utbytte av
undervisning og at
mat og sosialt tilbud
blir bedre! Det vil jeg
kjempe for!

3. Kandidat Marcus
André Holst-Pedersen
Jeg stiller til liberal liste
fordi jeg vet at læring
handler om frihet. Alt
for mange forelesere
kan ikke lære bort stoffet sitt. Det er ikke
kunnskap de mangler,
men pedagogiske kompetanse, på bekostning
av oss.

Stricter requirements
of pedagogical competence for lecturers.
There are a lot of lecturers
at UiO who are brilliant at
their fields, yet struggle
to bring that knowledge
to their students. This is
why Liberal List wants to
increase the requirements
for pedagogical competence for our lecturers.
No more boring lectures,
that’s in the past.
Suspend the SiOmonopoly.
SiO will charge you 45
kroners for a dry baguette,
maybe it’s time to let the
private market enter?
What about a Mickey Ds
or sushi at campus? We
want to give it a try, if you
want something other
than airplane food on the
ground, vote Liberal List
Podcast all lectures.
What could be worse than
a dull lecture? A lecture
you weren’t there for.
Hard to get up in the morning? We got your back,
with your lecture podcasted then you can sleep in
a few more hours.
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Moderat liste

1. Kandidat Terje
Hovet Horpestad
Jeg heter Terje og
er førstekandidat for
Moderat Liste. Jeg
brenner nok særlig for
studentenes psykiske
helse og trivsel, noe
som er en absolutt
forutsetning for at vi
som studerer på UiO
klarer oss gjennom en
til tider utfordrende
studiehverdag.

Moderat Liste ønsker et universitet
som tilbyr en fleksibel hverdag, kvalitet i undervisningen og legger til rette
best mulig for den enkelte student.
Studenten vet selv hva som er best for
seg og ingen studentpolitiker kjenner
alle studenter. Valgfrihet, liberalisering
og arbeid mot god kvalitet sikrer et
best mulig tilbud til alle studenter.
Studiekvalitet
Et godt utdanningssystem er en
ressurs for arbeids og næringslivet.
Utdannelse er den viktigste investeringen vi som samfunn og enkeltmenneske gjør. Moderat Liste ønsker
derfor å sikre kvalitet i undervisningen, gjennom utnyttelse av moderne
læringsformer, satsning på praksisordninger og tilpasse faglig innhold til
arbeidslivets behov.
Trivsel og psykisk helse
Mange Oslo-studenter opplever
ensomhet i hverdagen, og også på
landsbasis er studenter overrepresentert med hensyn til psykiske symptomplager. Moderat Liste mener dette
må tas på alvor og vil derfor forsterke
lavterskeltilbudet til UiO-studentene
hva det gjelder varsling og psykisk
hjelp, samt støtte studentforeningene
våre.
Miljø og klima
Moderat Liste tar miljøutfordringer på
alvor og ønsker at Universitetet i Oslo
skal være et foregangsuniversitet hva
gjelder studier, forskning og utvikling
innenfor bærekraftig næringsutvikling.
Vi håper at du som student stemmer
i studentparlamentsvalget den 24-30
april for å bidra til å gjøre din studiehverdag bedre. Går stemmen din til
oss, lover vi i Moderat Liste å gjøre
vårt for å nå dette målet. Godt valg!

2. Kandidat Henrik
Bjørndalen
Mitt navn er Henrik og
jeg er andrekanditat for
Moderat Liste. Jeg vil
jobbe for bedre vilkår
for studentforeninger
og studentvelferd,
viktige saker for at
studenter skal lykkes.
Jeg håper på tillit til å
jobbe for å gjøre din
hverdag bedre

The moderate list
The Conservatives want a university that offers flexibility, a high
quality education, and opportunities for all. The individual student
knows what is best for them.
Freedom to choose, as well as
high standards of quality is the
key to a great campus for all
students.
Education
A good system of education has
a high value. Our education is an
important investment for us and
our society. We wish to guarantee
quality, through modern methods
and tools in the lectures at UiO,
strengthen the opportunities to
become a trainee, and improve
the curriculum to better suit the
life after university.
Well-being of students
Many students in Oslo feel alone,
and a large number of students
everwhere in Norway struggle
with their mental health. The
Conservatives want an end to
this, and will work to facilitate
seeking help, as well as supporting our student organisations.

3. Kandidat Sindre
Høllesli
Hei, mitt navn er Sindre,
jeg står på 3. plass for
Moderat Liste, og gleder
meg til studentvalget!
Min hjertesak er å ha
et åpent campus på
studentenes premisser!
Håper å se deg til valget!
Bare å komme innom
stand hvis du lurer på
noe! Godt valg!

Environment
Environmental issues are a
central concern for the world
today. We want our university
to take the lead in research and
education concerning sustainable development of business in
tomorrow's society.
We hope that you as a student
will vote in the election from
april 24-30th. We'll do our part to
make your time at the University
og Oslo as good as possible if
you vote for us!
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Realistlista

1. Kandidat
Christina Eide
Jeg er 22 år og studerer geologi. I løpet
av studiene har jeg
prestert best når jeg
har fått jobbe i
grupper og diskutert
pensum med medstudenter. Det viktig
at alle studenter har
tilgang på
arealer som fremmer slik aktivitet.

Realistlista er en partipolitisk uavhengig liste
med engasjerte og kunnskapsrike studenter.
Dette
er sakene vi jobber for i år.
Variert undervisning – lab, felt, praksis og
forskning!
Etter endt studium er det for mange som sliter
med å få jobb. I mange tilfeller er det slik at
nyutdannede blir utkonkurrert av mer erfarne
arbeidstakere. Derfor har det blitt etterspurt
mer
lab, felt, praksis og forskning i studiene for å
heve erfaringsnivået. Slik kan nyutdannede
stille
sterkere i et konkurransefylt arbeidsmarked.
Vi vil kjempe for mer lab, felt og praksis for å
skape
mulighet til nettverksbygging, relevant erfaring og utnyttelse av nytenkende kunnskap
fra
forskning.
Alle skal ha tilgang til læringsarealer som
fremmer læring
Læringsarealer er mer enn bare de tradisjonelle lesesalene. Mulighetene til innbydende
områder hvor man kan jobbe alene eller i
grupper er viktig for å komme seg gjennom
pensum.
Varierte læringsarealer der man føler en tilhørighet både faglig og sosialt må bli tilgjengelige på
alle institutter.
UiO må bedre vilkårene for foreninger, ikke
gjøre aktivitet vanskelig!
Det finnes nesten 300 foreninger ved UiO som
jobber for å gi studentene tilhørighet. Slike
fellesskap er verdifulle når vi vet at én av tre
studenter er ensomme. Dessverre møter de
frivillige hindre, også fra UiO. Vi krever at
UiO støtter opp om foreningene som gjør så
utrolig
mye for sine medstudenter, ved å være fleksible med tilgang til bygg og retningslinjer for
arrangementer.

2. Kandidat
Adrian Helle
Jeg er 23 år og studerer
informatikk. Ingen
jobber er like, og ingen
studenter er like. UiO
må i
større grad tilby variert
undervisning som lab,
felt, praksis og forskning. Da får vi studenter som
lærer mer og er bedre
forberedt på arbeidslivet.

The Science Party
The Science Party is party-politically independent. We have the knowledge and skill to
make
UiO better for the students. These is what we
will be working for this year.
Varied teaching – lab, field work, practical
experience & research!
After finishing their studies, graduates
struggle to get a job. They are often outsted
by more
experienced workers. Therefore, more lab,
field, practice and research have been requested in
the study programs to increase their level
of experience. In this way, new graduates
become
more attractive in a competitive labor market.
We will fight for varied teaching to create
opportunities for relevant experience and
utilization of newthinking knowledge from
research.
All students need learning areas that
promote learning
Learning areas are more than just the traditional study halls. The possibilities of bright
and
inviting areas where one can work alone or in
groups is important for getting through the
syllabus. Varied learning areas where one
feels an affiliation both academically and
socially
should be available at all departments.

3. Kandidat
Idun Kløvstad
Jeg er 27 år og studerer informatikk. Siden
jeg startet har jeg vært
aktiv i foreninger, hvor
jeg har fått erfaring, tilhørighet og ikke minst
gode venner. Det hjalp
meg gjennom både
sykdom og studiebytte.
Derfor vil jeg forbedre
foreningsvilkårene.

UiO must support student societies, not
hinder them!
There are almost 300 societies at UiO who
work to give students a community. Such
communities are extremely valuable when
we know that one in three students is lonely.
Unfortunately, the volunteers meet barriers at
UiO. We require that UiO support the societies
that do so much for their fellow students, by
being flexible with access to buildings and
event
policies.
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Venstrealliansen

The Left Alliance

Venstrealliansen (VA) er en feministisk, antirasistisk og sosialistisk studentorganisasjon som
kjemper for et mer likestilt, miljøvennlig og
solidarisk universitet.
Fred, frihet og flinke forelesere!

1. Kandidat Ronja
Gulbrandsen
Jeg stiller til valg
for å sikre gode
velferdstilbud til studenter og et universitet som inkluderer
alle. Vi må vise at
vi tar vårt ansvar
på alvor og kreve
et større mangfold
på pensum, gode
utvekslingsavtaler
for studentene og et
sterkt demokrati.

Velferd:
Pensjonspoeng for studiepoeng – Tjen opp pensjon mens du studerer!
Studenter skal kunne opptjene pensjonspoeng
i løpet av studiet, og ikke føle at de taper på å
studere. Studenter må kunne leve på studiestøtten, og de trenger bedre velferdstilbud - Ja til
heltidsstudenten!
Feminisme:
Gratis sanitærprodukter og kondomer på campus!
Vi mener at man ikke skal måtte betale for nødvendigheter, de er ikke en luksus. Vi ønsker også
å øke fokus på studenters seksuelle helse og å
etablere en klinikk for dette på campus. Varslingssystemene for trakassering må bli bedre, og
alle studenter og ansatte i lederposisjoner må
kurses i håndtering av seksuell trakassering.
Miljø:
Park, ikke parkering - Ja til et grønnere UiO!
Vi ønsker bedre utnyttelse av grøntarealene på
UiO, med benker og sitteplasser. Vi vil fjerne flere
parkeringsarealer og gjøre dem om til parker! SiO
Mat og Drikke må drives miljøvennlig, mat skal
ikke kastes. Bysykler må bli billigere for studenter, med flere sykkelstativer både på campus og i
studentbyene.
Internasjonal solidaritet:
Verden er større enn UiO!
Vi må ha åpne dører for studenter på flukt,
og kutte akademiske bånd til undertrykkende
regimer. Mange internasjonale studenter opplever
å havne utenfor, og de må derfor integreres i den
ordinære semesterstarten
Topp 4 saker:
• Gratis sanitærprodukter og kondomer på campus - nødvendigheter bør ikke være en luksus!
• Verden er større enn UiO! Ta inn studenter på
flukt, og inkluder utvekslingsstudenter.
• Pensjonspoeng for studiepoeng! Ja til heltidsstudenten.
• Park, ikke parkering! Ja til et grønnere UiO med
flere bysykler.

2. Kandidat Kristine
Odegaard Jacobsen
De største utfordringene i verden må
løses i fellesskap,
derfor er det viktig
med et mangfoldig
akademia som tar
klimaendringene på
alvor og som er villig
til å omstille seg.
Derfor ønsker jeg å
jobbe for et inkluderende og miljøvennlig
universitet.

The Leftist Alliance (VA) is a feminist, anti-racist
and socialistic student organization that fights for
a more equal, environmentally friendly and solidary
university.
Peace, freedom and skilled lecturers!
Welfare:
Pension for study progression - Students should
earn pension while studying, and not feel like they
lose out by studying.
Students should be able to live on the study grant
and they need better welfare systems. Say yes to
the full-time student!
Feminism:
Free sanitary products and contraceptives for all on
campus!
Students shouldn’t have to pay for necessities, they
are not a luxury. We also want to establish a clinic
for sexual health on campus. The reporting system
for sexual harassment needs improvement, and all
students and employees in leading positions needs
to be lectured in handling cases of harassment.
Environment:
We want a greener university!
Park, not parking - More green space on campus.
We want better utilization of the green areas on
campus, with benches and places to sit! We want
to reduce the number of parking lots and replace
them with parks.

3. Kandidat
Martine Hoseth
Myklebust
Jeg ønsker å jobbe
for et mer inkluderende studiemiljø,
et levende campus
og en studiehverdag
på studentenes
premisser. Vi trenger
tilgjengelige helsetilbud, bedre faglige
tilbakemeldinger og
reell valgfrihet i vår
studiehverdag.

International solidarity:
The world is bigger than our back yard!
We need to open our doors to student refugees
and cut academic ties to regimes that suppresses
human rights. Whatever deals UiO make have to be
ethically right.
A lot of international students experience isolation
from fellow students. We want them included in
the ordinary semester start program.
Top 4 priorities:
• Free sanitary products and contraceptives- necessities should not be a luxury!
• The world is bigger than our back yard! Take
in refugee students, and include international
students.
• Pension for study progression - Enable full-time
students with study grants equal to a living wage.
• Park, not parking! We want a green UiO with
more city bikes!
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Skal vi gjøre studietiden bedre, må vi
gjøre det sammen
Vi er opptatt av at dere som er studenter

ved UiO engasjerer dere og bidrar til å utvikle universitetet. For universitetet er et
eget samfunn i samfunnet, hvor store og
viktige avgjørelser tas. Dette er avgjørelser
som påvirker både deres liv og samfunnet
for øvrig. Dét er for viktig til å overlate til
andre alene.
Derfor oppfordrer vi alle stu-

denter til å delta i studentvalget! Det er viktig at dere
får de studentpolitikerne
dere mener best representerer hjertesakene deres inn
i studentparlamentet. For
studentparlamentet har reell
makt og gjennomslagskraft
når vi utvikler UiO videre.
Studentpolitikerne er med

teringer. Det var studentene som sørget for
at sykkelparkering erstattet tidligere parkeringsplasser ved UiO.
For oss i rektoratet er det helt avgjørende
å samarbeide tett med studentpolitikerne.
De holder oss på tå hev i viktige saker, og
engasjementet deres er med på å løfte UiO
videre. Dette studentengasjementet er allerede veldig viktig i arbeidet
med å legge veien for UiO videre, gjennom utviklingen av
ny strategi for UiO fram til
.

Studentparlamentet har
reell makt
og gjennomslagskraft
når vi utvikler
UiO videre

på å spille inn til nye studieprogrammer, og de blir hørt
når vi videreutvikler utdanningene. Hvilken kompetanse trenger fremtidens arbeidstakere? Dere
må være med å bestemme.

I arbeidet med Kvalitetsmeldingen, regjeringens styrende dokument for høyere utdanning, var studentpolitikernes stemme
særdeles viktig. Studentene har dessuten
bidratt til at UiO tenker bærekraft. Det var
studentpolitikerne som tok initiativet til å få
UiOs fond, Unifor, over i kun fossilfrie inves-

Vi jobber med store og vik-

tige saker, og klimasaken er
en av de viktigste. Utålmodigheten og engasjementet
unge over hele verden viser
for klima representerer et
tidsskille. Det er åpenbart at
vi trenger denne utålmodigheten for å endre kursen mot
en bærekraftig politikk. UiO
må være ledende i arbeidet, og vi vil ta den
lederrollen sammen med dere studenter.
Hver enkelt av dere er med på å bestemme
retningen videre, men dere må stemme
under studentvalget for å sikre at dere blir
hørt. Derfor: Bruk stemmeretten deres!
Valget er mellom . og . april
Rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo, UiO

ARKIVFOTO: ØYVIND AUKRUST
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«Hjemmesitting er
en halv stemme til
dem du liker minst»
– Frank Aarebrot
Fra de små sakene til de store har studentbevegelsen

Studentpolitikken drukner ofte i detaljer og små sa-

søkt å redefinere virkeligheten. Ikke innenfor de rammene som allerede eksisterer, men vi har tenkt stort,
mens vi har jobbet i det små.

ker. Det er lett å undervurdere og fortrenge underveis i en valgperiode hvor viktige overordnede verdispørsmål og retningen på samfunnsutviklingen er
for folk flest: Hva skal vi leve av, hvorfor er utdanning viktig for samfunn og enkeltpersoner, og hvordan gjøre studietiden både meningsfull og trygg?

Dagens lånekassesystem har vi bygd opp over tid.

Samskipnadene begynte som små lokale initiativ. Og
aldri før har flere hatt mulighet og tilgang til å ta høyere utdanning i Norge.
Med det sagt er vi enda ikke i mål. Systemet vi lever

i er ikke perfekt.

Det er mulig at det er derfor mange studenter heller

engasjerer seg i enkeltsaker og kraftfulle grasrotbevegelser, som klimasaken eller #MeToo-kampanjen
vi har sett vokse frem, heller enn i det brede arbeidet i studentdemokratiet.

Dere skal nå velge deres tillittspersoner på UiO. De

skal representere dere inn mot UiO og
kommunen, så vel som storting og regjering. De som velges blir deres representanter og delegater i organene Studentparlamentet , Universitetsstyret,
Velferdstinget og Norsk studentorganisasjon. De har alle muligheter til å påvirke og endre rammeverket for deg og ditt
engasjement. Enten det gjelder studiestøtte og studiesitusjon, eller byutvikling og hvor mye støtte din
studentorganisasjon får. Hva slags betydning har det
om økning i studiestøtte er lån eller stipend, hvordan
vil vi at byen vår skal se ut, hva vi skal bevilge penger
til av studentkultur eller studentidrett, og er kjønnskvotering et tiltak vi mener rettferdiggjør målet?

De som nå stiller til valg må ha dette

med seg. De skal tjene, ikke styre. Det
er lett å la seg rive med, også i posisjoner lokalt. Særlig når en del av personene blir sittende år etter år. Studentpolitikere må legge til rette for ideer og
den aktiviteten som finnes og oppstår i
det aktive studentmiljøet. De skal være
studentstemmen.

Systemet
vi lever i er
ikke perfekt

ARKIVFOTO: ADRIAN NIELSEN

De tillitsvalgte som vi skal velge nå skjøtter sine verv
stort sett på fritiden, og de bruker enormt med tid på
dem. Har de først fått ett, følger mange andre med.
Kveld etter kveld i viktige møter der fremtiden blir
formet. Enkeltpersonene som velges preger politikken sterkt.

Derfor er det viktig for deg at du bruker den kommende uken på å sette deg inn i hvem som nå ønsker å representere deg. Bruk de mulighetene du har
til å kumulere, gi slengere, og utfordre de som nå
stiller til valg. Enkeltpersonene som velges kommer
til å prege politikken sterkt, og hjemmesitting blir
det samme som å gi en halv stemme til den du liker
minst.
Godt valg
Håkon Randgaard Mikalsen, leder av NSO
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A-lista
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Runa Kristine Fiske
William Høie
Eva Strømme Moshuus
Frida Margareta Rasmussen
Eivind Yrjan Stamnes
Karl Henrik Storhaug Reinås
Johanne Thunes
Are Frode Helvig Kvanum
Kristine Berg Heggelund
Marius Frans Linus Hillestad
Emma Kristine Laier Johnsen
Henrik Dahl Jacobsen
Julie Bremnes
Elias Peltomaa Beisvåg
Marte Næss Thomassen
Rutkay Sabri
Maren Holthe Hedne
Håvard Sagbakken Saanum
Agnes Nærland Viljugrein
Abdullahiqadar Ahmed Muhumed
Sandra Edith Tenud
Mads Gjevert Pettersen
Ida Kristine Gangstø Berg
Hans-Markus Jensvold Kverneng
Elisabeth Holien
Nicolai Fredrik Weinstock
Helene Sagen Salvesen
Vemund Rundberget
Hoda Imad
Awais Aslam
Tora Dalheim
Kerim Jaber
Ragnhild Møgedal
Erik Kursetgjerde
Kafia Hashi Mohamud
Petter André Langstrand
Thina Nordli Sæland
Gard Hofsvang
Ingvild Leren Stensrud
Kenneth Karijord
Alina Bojcic
Henrik Hung Haram
Cathrine Chaffey
Mansoor Hussain
Herman Skjølsvik
Viktor Elvnes Håkonse
Maren Molland Amundsen
Jonas Virtanen
Vetle Bo Saga
Stian Michalsen
Peter Linge Hessen

Realistlista

Gjestelista
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Bjørn Winquist
Eskild Berge
Live Rogne Funjem
Amund Asheim
Amina Hadji Bile
Ruben Børseth
Marianne Bjelland
Amund Reigstad
Alina Zjalilova
Dagfinn Mjærum
Oda Heien Larsen
Yngve Asheim
Linda Marie Olsen
Nedim Dumpor
Rana Bagirova
Barzan Naif Karim
Martine Moen
Magnus Ingvaldsen
Maren Wiig Eriksen
Olav Riise
Mikaela Floria Drummond Mundal

Moderat liste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Terje Horpestad
Henrik Bjørndalen
Sindre Høllesli
Anine Norén
Ola Svenneby
Daniel Skjevik-Aasberg
Feyza Kaşıkçı
Mathias Weseth
Tage Jensen
Andreas Oftedal
Jon Eskil Ramsrud
Håkon Flydal
Sigurd H. Lindvig
Frigg Rugset
Fredrik Gausel Os
Mona Glavin
Victoria Cavallini Fevik
Johanne Archer
Karoline Aarvold
Cordelia Bardalen
Mathias Bjørgung
Ole Marius Gaasø
Mathias Meyer
Hans Christian Paulsen
Kaja Elisabeth de Ru

1
3
5
7
9
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Christina Eide
Adrian Helle
Idun Kløvstad
Marius Holm
Hilde Kristin Andersen
Johannes Vincent Meo
Gunvor Evenrud
Didrik Svellingen
Helene Sørum Kristiansen
Fredrik Magnussen
Kari Anne Andersen
Eirik Johannes Fleisje
Trine Høyås
Oskar Hafstad
Hanne Ødegaard Notø
Sverre Løyland
Stine Roén
Olav Bjerke
Christine Hansen
Håkon Beckstrøm
Caroline Corneliussen
Nicolai Hauffen
Heidi Holme
Erlend Hall
Dorthea Enger
Morten Østigård
Anne Katrine Bækkelie
Cana Elgvin
Marianne Bjerke
Sverre Hartveit
Mirna Porobic
Karoline Sjøen Andersen
Vebjørn Andersson
Jeanette Viken
Markus Leira Asprusten
Anja Maria Aardal
Helge Leander B. Jensen
Eirik Kjetilsønn Kjevik
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Liberal liste

Grønn liste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Axel Klanderud
Marissa Liu
Vemund Haugevik Jernsletten
Martine Nuth-Ruud
Andreas Bakke
Benedikte Marie Espeland
Henriette Bønsnæs Ødegaard
Signe Bakke Johannessen
Charlotte Borgen Bilden
Christen Andreas Wroldsen
Nathalie Kjelland
Marie Formo Klem
Naomi Zhu Leiva
Aida Eugenie Mork
Bror Kristian Raanaas Tandberg
Elias Holen
Camilla Reiersen
Dominika Jennifer Linkowski
Natalie Hummelvold
Linnea Zettergren
Diana Dragieva
Linnea Alexandra Barberini
Nimrat Dhaliwal
Sebastian Teigen Nygård
Julie Bjander
Hashem Jafari
Josefine Haraldsen
Kaja Øverås
Teodor Nordenstrøm Bruu
Jørgen Aas
Julianne Grovehagen
Mari Walle Thorsen
Andreas Voldstad
Ingvild Kessel
Ragni Maria Skjervold Olsson
Timm Seitz
Sirianna Stormo
Julia Melleby Weisethaunet
Jens Lægreid

Venstrealliansen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Ronja Gulbrandsen
Ronja Gulbrandsen
Kristine Odegaard Jacobsen
Kristine Odegaard Jacobsen
Martine Hoseth Myklebust
Martine Hoseth Myklebust
Jørgen Hammer Skogan
Jørgen Hammer Skogan
Ezgi Kutal
Ezgi Kutal
marte guldal bramness
marte guldal bramness
Jonathan Hoffmann Larsen
Jonathan Hoffmann Larsen
Amalie Grødahl
Ane Granli
Johannes Saastad
Alexander Lange
Lene Bråten
Harald Nordbø
Tomine Sandal
Peder Østring
Per Emil Skjelbred
Johanne Bakke Bæverfjord
Adrian Sulemana Bolstad
Ole Kvadsheim
Synnøve Berg Meisingset
Tormod Fjeld Lie
Celia Vilde Tetu Lima
Maja Marcusen
Runa Jarsve
Mirza Sefo
Mira Stokke
Simen Åsjord
Lone Lunemann Jørgensen
Elin Hammer Tveito
Øystein Fossbråten Wennersgaard
Mira Stokke
Siri Rudaa
Vera Raudberget Fiveland
Annette Nærum
Ane Elise Einarsen
Michael Paul Kirya-Atabala
Nicolay Mohebi
Olav Wixøe Svela
Nanna Helle Nerland
Oscar Fæhn Fuglestvedt
Sander Segbø Løvaas
Tahir Nasser
Synnøve Kronen Snyen
Ingrid Uleberg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Magnus Bangum
Katja Busuttil
Marcus Holst-Pedersen
Markus Brakenæs
Tomas Mechtenberg
Amanda H. Rygg
Simon Seland
Anna Dåsnes
Sigurd Rognhaugen
Linn Skyum
Henrik Lilleengen
Louise Bårdsen
Konstans Løfors
Gard Løken Frøvold
Martin Frøyland
Malin Bjerknes
Snorre Sandberg
Timo Nikolaisen
Grunde Almeland

Ad notam

Universitas oppsummerer uka

Vi spør

av Sunfarm Joe

Studentvalget 2019 is coming
I denne ukens Universitas kan du
bare lese Studentvalget 2019 på
Universitetet i Oslo. Til sammen
er det syv lister som stiller til valg,
og for et trent øye kan man legge
merke til at alles favorittliste, nemlig Fremskrittslisten, ikke stiller til
årets Studentvalg. Kjipt tenker du
kanskje, før du kommer på at Frps
usjarmerende barnebarn på Blindern i fjor kjempet for å legge ned
idéhistoriebacheloren du snart er
ferdig med. Eller sosiologibacheloren. Eller historiebacheloren.
Eller tverrfaglige kjønnsstudier.
Du skjønner greia.
Til tross for at Fremskrittslisten glimrer med sitt fravær, har
ikke tidligere leder Johan Hertzberg ligget på latsiden i året som
har gått. Til Ad notam kan UiOs
største forkjemper for å legge ned
demokratiet på universitetet fortelle at han trives svært godt i sin
nye jobb som 2. nestleder for Oslo
Frp.
– Siden vi ikke fikk gjennomslag for fjorårets forslag om å
legge ned Studentparlamentet på
UiO har jeg det siste året jobbet
på spreng for å legge ned bystyret
i Oslo, sier Hertzberg.
Til nå har han ikke all verden å

vise til, all den tid det fortsatt sitter
en SV-politiker i ordførerstolen.
Likevel henger ikke Hertzberg
med hodet.
– Som 2. nestleder for Oslo
Frp sitter jeg med mye makt. For
eksempel: rett før påske ble jeg
sendt for å hente kaffe til ordfører
Marianne, men istedenfor vanlig
kaffe ga jeg henne koffeinfri. Classic joke, sier Hertzberg, mens han
setter seg på Jerntronen for å ta et
nytt profilbilde til Facebook.
– Jeg skal gifte meg med Daenerys. Jon Snow vet ingenting.
Han kan ta seg en stor Night’s
Watch-bolle, for den dragen er
min, freser han så voldsomt at Ad
notams utsendte må tørke vekk et
par dråper spytt fra kinnet.
Til tross for mangelen på
flammer ut av munnen, forsikrer
Hertzberg at målet om å legge
ned demokratiet i Oslo ikke skal
gis opp med det første. Samtidig
lover han å ikke komme med flere
Game of Thrones-metaforer, men
synes det finnes visse likheter
mellom seg selv og drageprinsessen.
– Vi har jo begge blondt hår, så
det er det.

Ukas studentvin
Sirenenes sang: It’s always happy hour somewhere,
sier folk, og vel så sikkert er det alltid et valg et sted. Små
valg, store valg, ubetydelige og viktige
valg, festvalg og mer hverdagslige valg.
Men politikerne? De er alltid beredt
med svulmende løfter, deilig tykt valgflesk og velduftende blomster – alt
for å sikre seg din stemme, og sin
del av maktens søte drueklase.
Mathias Gravdehaug,
For makten er, lik hevnen, så
vinanmelder i Universitas
deilig søt, og hva passer vel
da bedre enn en ditto søt vin?
Denne franskmannen smaker rosa, den smaker blomstrende kirsebærtrær og brede vårglis, suget i magen og
ungdommelig forelskelse – men ikke lenge. For som løftene brytes, og valgflesket harskner, blir smaken kjapt
for søt, og du sitter skuffet igjen. Godt valg!

– Varmmat er ikke en kampsak
I denne ukens Universitas kan du lese masse om Studentvalget 2019 på UiO. Bjørge,
som er førstekandidat for Fantasilisten på UiO, vil helst bevare exphil akkurat som det
er, og hadde dermed liten suksess ved fjorårets Studentvalg. Derfor tok han en telefon til Svein Erik Tuastad, førsteamanuensis ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
på Universitetet i Stavanger, for å få noen tips om hvordan man gjør et godt valg.
[ring, ring]

vi kan gjøre et godt valg?

du sier…..

– Hei, snakker jeg med statsviter
Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger?
– Ja, det gjør du.

– Jeg jobber i Stavanger, da.
– Jeg vet det. Men jeg lurer på om
du har noen tips.
– Okei, jeg tror jeg begynner å
forstå. Hva sa du at dere het igjen?

– Vi liker å sammenlikne oss med
Mitt Romney, fordi vi har masse
penger, en hel haug med koner og
ingen integritet. Er du enig?
– Men….. er dette sånn, eeeh,
tull?

– Så fint. Du, beklager at jeg ringer
på en helligdag. Jeg heter Bjørge og
ringer fra Fantasilisten ved UiO.
Denne uken har vi studentvalg på
universitetet, og jeg vil gjerne stille
deg noen spørsmål. Har du to minutter?
– Ja.
– Så bra. Vi håper å få i hvert fall én
representant på Studentparlamentet etter årets valg. Kampsakene
våre er som følger: bevare Exphil
akkurat som det er, dragetrening på
pensum og mer varmmat på Bunnpris. Hva synes du om dette?
– ….. Okeeeei, er dette en sånn
meningsmåling?
– Neinei, det er ikke en meningsmåling. Jeg lurer på om du som statsviter har noen tips til oss for hvordan

Lachateau Rose d’Anjou
Pris: 114,90
Land: Frankrike
Alkohol: 11%

– Fantasilisten.
– Fantasilisten?
– Ja.
– Ja... Altså, det er jo studenter
dere henvender dere til. Jeg er ikke
sikker på hvordan dere skal gjøre et
godt valg. Dere må jo ha noen studentpolitiske saker. Ikke bare varmmat.
– Hva?? Hvorfor hater du varmmat, a? Uansett. Da vi forsøkte å
stille til fjorårets valg, fikk vi beskjed
om at ideene våre var uoriginale
og slappe. Dessuten ble vi spurt et
overraskende antall ganger om hvor
mange ganger vi hadde sett Hunger
Games. Kan du tro hvor frekke folk
er?
– Jeg klarer ikke helt å høre hva

3. Hva heter forfatteren bak boka
Sapiens: A Brief History of Humankind?
4. Hvilket land er det minste på det
afrikanske kontinentet?
5. Hva heter skaperen bak Mummitrollet?
6. Hvilken planet ligger mellom Merkur og vår egen klode?
7. Hvilket grunnstoff har atomsymbolet Hg og atomnummer 80?
8. Hva heter bandet som står bak låta

«In My Dreams» som de vant Melodi Grand Prix med?

14. Hvilket irsk boyband er Ronan
Keating medlem av?

9. Maleriet «Salvator Mundi» ble i november 2017 solgt for 450 millioner dollar. Det ble nylig meldt at
maleriet er forsvunnet. Hvem har
malt bildet?

15. Hvilke tre navn står skrevet på
fremsiden av Nationaltheatret?

10. Khüiten er landets høyeste fjell
med sine 4374 meter. I hvilket
land finner man fjellet?
11. Hvilket organ heter hepar på latin?
12. Hva måler et dosimeter?
13. Hvor mange nivåer er det på Candy Crush?

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?

16. Når og av hvem ble Oslo grunnlagt ifølge Snorre Sturlason?
17. Hvem sto bak «Skrik»-tyveriet i
1994?
18. Hvor gammel er skuespilleren Vin
Diesel?
19. Hva er pikenavnet til Dronning
Sonja?
20. Innsjøen Mjøsa strekker seg over
tre fylker. Hvilke?

– Nei vent! Kan du vurdere vår
stilling som den mest fiktive listen
som stiller til Studentvalget 2019 på
UiO? Hallo??

av Hans Magnus Meland og

Teresa Eltervåg Cissé,
journalister i Universitas

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

1. Morten Harket, Magne Furuholmen og Paul Waaktaar-Savoy. 2. Speaker i House of Commons i
Storbritannia. 3. Yuval Noah Harari 4. Gambia 5. Tove Jansson 6. Venus 7. Kvikksølv 8. Wig Wam 9.
Leonardo da Vinci 10. Mongolia 11. Leveren 12. Effekten av ioniserende stråling 13. Ca. 4000. Antall
nivå varier mellom ulike versjoner. 14. Boyzone 15. Ibsen, Holberg og Bjørnson 16. I 1048 av Harald
Hardråde 17. Pål Enger 18. 51 år 19. Sonja Haraldsen 20. Oppland, Hedmark og Akershus.

2. Hvem er John Bercow?

– Nei, du har nok rett. Dessuten,
forrige gang jeg spilte måtte jeg
pantsette hotellet jeg hadde fått på
Rådhusplassen.
– Du, nå legger jeg på. Dette gidder jeg ikke… Jesus.
[piip, piip]

SVAR/DOM

QUIZJYPLINGENE
1. Hva heter medlemmene i a-ha?

– På ingen måte. To andre lister som
stiller til årets valg vil kjempe for å
endre eller ende SiO-monopolet på
Blindern. Vi elsker derimot Monopol, og kunne ønske oss mer av det.
Tror du det er en god idé?
– Nei, eeeh… Ikke generelt.

Rebus

av snillveig

LA

S

HINT: Know ur rights! Send løsning universitasdesk@gmail.com
FORRIGE LØSNING: Dan Børge brekker seg, gamla og Den kuleste jentegruppa ever.
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