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Mer klima i
monitor, takk!

V

Det er flaut at vi ikke stemmer i
kommunevalget.

Vil du styres av
pensjonister?

ar du på Studentparlamentet ved UiO sin miljøfestival i

går eller? Nei? Da var du ikke alene. Denne uken inviterer
«studentene ved UiO til feiring av kunnskap og forskning
som våpen i kampen for et bedre miljø og klima», ifølge UiOs
nettsider. På programmet står kjente akademikere, professorer
og forskere. Det eneste som manglet på festivalens første dag, var
studenter.
Universitas’ journalist kunne fortelle om det han trodde var
totalt 15 studenter i salen. «Det ligner en konferanse om minoriteter hvor ingen minoriteter sier noe», sier foredragsholder Thomas
Hylland Eriksen til Universitas på side 11. Og hva er det? Jo, det
er flaut. Om det er PR-kampanjen som har sviktet eller studentene
som er late, er vanskelig å vite. Selv om Facebook-arrangementets
111 deltagende og 714 interesserte tyder på det sistnevnte.
Studentparlamentet ved UiO står alene som festivalens arrangører, som finansieres av UiO og Oslo kommune. Nå er nok
studentpolitikerne en gruppe som er rimelig vant til labert
oppmøte, men de trodde nok at dette kom til å være en hit, med
forrige ukes klimabrøl friskt i minnet. Den gang ei.
«Jeg tror miljøfestivalen gir mye innsikt i status for hvordan
UiO jobber med dette, og dermed også både gode ideer – og kanskje også kritikk – av UiO som klima- og miljøaktør», sier rektor
ved UiO, Svein Stølen.
Når UiO stiller seg laglig til for tilbakemeldinger og kritikk,
er det veldig synd at så få studenter bruker sjansen til å gjøre sin
stemme kjent.
«Studentenes miljøfestival» er et skikkelig fint initiativ som
dessverre ikke ser ut til å bli noe mer enn en god idé. Det er
ekstremt skuffende at UiOs studenter ikke prioriterer å stille opp
når Studentparlamentet prøver å oversette klimaengasjement til
handling. Du trenger ikke å gå helt dumpster diving til verks for
å få god miljøsamvittighet, du kan starte med å stikke ned fra
Øvre til Nedre Blindern og delta på gratis klimaarrangement. For
engasjementet ditt stopper vel ikke med bilder av et brennende
Amazonas på Instagram?
Forhåpentligvis er ikke dette toneangivende for det kommende
kommunevalget. Selv om «kommune er som inkarnasjonen av alt
usexy i ett ord», som Universitas’ journalist Stine Bergo skriver i
denne ukens kommentar. Vi vet at det ikke skorter på arrangementet til de yngste i befolkningen, noe Greta Thunberg-revolusjonen
er et mer enn godt nok bilde på. Så hva skjer a, studenter?
Det kan føles beinhardt og håpløst å stirre ned i klimakrisens
mørke avgrunn og jobbe mot alle sci-fi-worst-case-scenarioene
som følgelig dukker opp i hodet. Da gjør det godt å lytte til
mennesker som forsøker å gjøre noe konkret med problemet.
Forskningen går foran, og UiO ønsker å være en klima- og miljøaktør man kan regne med. Da trenger de ryggdekning og støtte fra
morgendagens ledere, for å være pompøs. Det minste vi kan gjøre
er å vise at vi bryr oss og følger med! Det spøker for neste års miljøfestival, når bare 15 av UiOs 28.000 studenter gidder å stille opp.
Vi er fremdeles i starten av semesteret, og det er for de aller
fleste en god stund til eksamen. Legg ned bøkene og dra på miljøfestival i morgen. Du har allerede gått glipp av den kunnskapstunge delen, og på festivalens andre dag står konsert med Jon Olav
på programmet. Det kan vel friste selv den lateste av oss. «Kanskje
burde studentene være mer rebelske» undrer rektor på UiO, Svein
Stølen. Universitas svarer med et rungende ja.
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Kommentar
Stine G. Bergo, journalist i
Universitas

«E

r du sikker?» Dama ved inngangen til
den mobile stemmeurnen på St. Hanshaugen ser lurt på meg, og kanskje litt
desperat? Jeg har blitt med søsteren min for å
stemme, men vil vente litt selv. Slapp av, tenker
jeg, det er fortsatt god tid til valget. Hva bryr det
deg om jeg ikke stemmer i
dag?
Kanskje tvilte valgmedarbeideren på at jeg kom
til å stemme i det hele tatt.
Statistikken viser nemlig at
unge er den dårligste av alle
aldersgrupper til å stemme
ved kommunevalg. I alt
stemte 60,2 prosent av Norges befolkning i 2015, ifølge
Statistisk sentralbyrå, men
bare 36,4 prosent mellom
20 til 24 år. 18 og 19-åringer
er en bedre velgergruppe – blant dem stemte 48,3
prosent. Og hele 75,9 prosent av nordmenn mellom 67 til 79 år stemte i 2015. Dette er deprimerende og pinlig. Jeg velger å snakke til alle studenter nå, siden vi tross alt er en viktig del av denne
labre velgergruppa: Hvorfor i alle dager stemmer
ikke alle av oss?

Det burde vært flere unge som stemmer ved kommunevalg enn stortingsvalg. Ordet «kommune»
er som inkarnasjonen av alt usexy i ett ord, men
kommunepolitikken er den som angår ens egen
hverdag mest – ikke minst studenters. Joda, det
er minister for høyere utdanning, Iselin Nybø,
som bestemmer hvor mange studentboliger som
skal bygges. Kommunene har derimot reguleringsmakt og bestemmer dermed hvor raskt nye
boliger kommer på plass. Når det er for få boliger i en kommune, blir prisen veldig høy, også på
leiemarkedet. Så om du bryr
deg om prisen på leien, kan
det jo være greit å sjekke ut
hva de ulike partiene mener
om boligpolitikk. Videre er
det kommunepolitikere som
avgjør ting som utbygging
av sykkelstier, priser på kollektivtransport og sjenketider for utesteder – altså om
du kan sitte på yndlingsbaren til klokka 23 eller 3.
Jeg er ikke i folkeregistrert i Oslo, men i Mo
i Rana, sier du kanskje. Politikken i Mo i Rana
angår deg derfor lite for tiden. Én av grunnene til
at unge er en så laber gruppe når det kommer til
å stemme i kommunevalgene, er nok at mange er
studenter som nettopp studerer i andre kommuner enn den de er folkeregistrert i. Da kan hvem
som sitter i bystyret i Mo i Rana føles fjernt. Trolig

De som har
mest makt når
det gjelder den
politiske agendaen
i Kommune-Norge
nå, er pensjonister

Arkivaren

Beklagelig. Vi skal sjekke rutinene våre
«På domenet homoversitas.com, som tilhørte tidligere studentforening Homoversitas, men som nå er kjøpt opp av et annet
firma, er det lagt ut hardpornografiske bilder av homoseksuell
karakter. Det eneste klikkbare stedet på siden leder direkte til
billedgalleriene «hot naked gay men on the net» som viser eksplisitte bilder av oralsex og homofile samleier». Hahahahha!.
Universitas nr. 19, 2012
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ILLUSTRASJON: ØYVIND HOVLAND

bryr du deg litt om hvordan det går i Mo i Rana selv om du
ikke bor der, om det er Fremskrittspartiet eller Miljøpartiet
de Grønne som får hånda på rattet de fire neste årene. Så
hvorfor kaste bort stemmen sin?
Slik det er nå, bestemmer de eldre over oss. Jeg stjeler
Grønn Ungdoms valgkampanje: «Onkelen din kommer til
å stemme i valget». Onkelen din som kanskje har kastet alt
vett på bålet og i harnisk slipper lista til Folkeaksjonen nei
til mer bompenger i stemmeboksen. Og bestemoren din
kommer til å stemme i år, selv om det bare er fordi hun
alltid har stemt Kristelig Folkeparti og det skal hun gjøre
denne gangen også. Ja, de som har mest makt i KommuneNorge nå, er pensjonister. Mest sannsynlig bryr denne

Historiske skråblikk av
Teresa «Theresearcher» Cissé

aldersgruppen seg generelt om helt andre ting enn studenter flest. Å stemme selv, er å gi deres stemme mindre
betydning. Jeg vil i hvert fall ikke at Frognerfruer skal
avgjøre fargen til byrådet de neste fire årene.
Om du fremdeles ikke er overbevist og tviholder på
at kommunevalget ikke er det viktigste valget og vil stå
over – legg hånda på hjertet og gjenta etter meg: «Jeg er en
person over 18 i et demokratisk land, og jeg tar samfunnsansvaret jeg har blitt tildelt». At vi har mulighet til å stemme i
kommunevalget, burde være god nok grunn til å gjøre det.
Det er en så latterlig lett måte å ta litt ansvar, å gjøre sitt for
demokratiet Norge – at å ikke gjøre det bare er meningsløst. Stem for alle de som ikke kan, enten det er lillebroren

Øyeblikket

din som var med i klimabrølet og gjerne skulle kasta Siv i
søpla, eller Dan Jarvis, parlamentsmedlem i London, som
har statsminister Boris’ klamme hånd over munnen, fordi
han vil bruke en no deal brexit som en penisforlenger.
I år har rekordmange forhåndsstemt, ifølge NRK. La
oss håpe at det gjelder studenter også. Selv må jeg ærlig
innrømme at jeg utsetter det. Det er så mye annet som
fyller dagene, og det er så mye lettere å ikke gjøre det
– bare vente én dag til. Kanskje vi skal late som at det å
stemme er som å rive av et plaster, eller som for eksempel
å legge ut et bilde av at Amazonas brenner – bare gjør det
fort og gjør det nå.
debatt@universitas.no

av Øyvind Halsøy

TIPS OSS:
tips@univerisitas.no

UTTEGNERE:
Erlend Peder
Synne Hellevang

DESKJOURNALIST:
Teresa Eltervåg Cissé

De venneløse nomadene
«Føler du deg som en venneløs nomade i Blinderns
steinørken? (…) Løsningen er å starte en egen forening der du kan pleie din yndlingshobby sammen med
likesinnede. Få nye venner, dyrk din favorittinteresse
og motta økonomisk støtte for det! Hva med å danne
en vampyrklubb?» skrev Universitas som oppfordring
til alle studenter i 1998. I dag, 21 år senere, anmelder
vi kanskje utfallet av nettopp denne oppfordringen. Bla
opp på side 20-23 i dagens avis for se konsekvensene.
Universitas nr. 21, 1998

KORREKTURSJEF:
Lena Jarstad

Staselig kledd: Skuespillere stiller opp på klimabrølet.

Universitas støttes av Velferdstinget,
som står uten redaksjonelt ansvar.
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LOKALVALGET 2019 – LOKALVALGET 2019 – LOKALVALGET 2019 – LOKALVALGET 2019 – LOKALVALGET 2019 –
En kveld, to debatter, øl med studentrabatt. Universitas dro på politisk helaften så du slapp.
Fest
tekst Jantra Hollum

Når du legger deg om kvelden i den mugne
leiligheten din i kollektivet på St. Hanshaugen, drømmer du om SiO-leilighetenes sterilitet, selv om du fortsatt står i studentboligkø?
Tvinger du deg selv på lesesalen for om du
slutter, sitter du igjen med enda større studiegjeld på grunn av de nye stipendreglene? Eller
motiveres du av penger for å fullføre graden
din?
9. september er det kommunestyre- og
fylkestingsvalg. Torsdag 29. august ble det
arrangert debatt både på U1, studentpuben i
kjelleren på Eilert Sunds hus på Blindern, og
på Chateau Neuf. Den ene med desidert lavere skuldre enn den andre. Hvilket parti bør
du fylle ut stemmeseddelen for? Skål og godt
valg!

Arbeiderpartiet
Mansoor Hussain, leder i AUF Oslo, er tydelig skolert i skoledebatt og budskapet er
klinkende klart:
– Det er sykt å tenke på at mange studenter opplever ensomhet når vi er i en by med
så mange muligheter. Høyreregjeringen
mener den nye stipendordningen er bra,
det mener vi er helt feil. Studenter må ha
stipend og penger nok til å være med på frivillige aktiviteter, sier han og fremhever at
Ap går til valg for å bygge flere studentboliger og gjøre det enklere å ta grønne valg,
ved å ha flere bysykler tilknyttet studiestedene. Det skal også bli enklere å være med i
studentidretten, gjennom å bedre tilgangen
til nyoppussede idrettsanlegg.

Anna Dåsnes, Venstre

Øystein Fossbråten, Sosialistisk Venstre

Høyre
Andreas Oftedal, leder for Høyres Studenter og 64. kandidat til bystyret, står for at
det var Høyreregjeringen som står bak
den omstridte nye stipendordningen. Man
vektlegger at studentene får like mye penger gjennom studietiden, og at det kun er
dersom man ikke fullfører graden at man
sitter igjen med mindre stipend etter endt

STUDENTPOLITISK

Senterpartiet
Fredrick Bjerke er Senterpartiet i et nøtteskall. Når han er invitert til å snakke om
politiske saker som gagner studenter i Oslo,
trekker han frem eksempler fra distriktene.
Det når et bygdeklimaks når han argumenterer for at flere som studerer burde flytte ut
fra Oslo, noe de andre er rykende uenig i:
– Vi ser at det er et stort etterslep og
mangel på studentboliger over hele landet
– i Oslo er det prekært. Det er viktig at studiesteder over hele landet opprettholdes,
slik at det ikke blir enda mer press i Oslo,
forklarer Bjerke.
Han mener at ensomhet blant studenter
er direkte knyttet til økonomi.
– Vi vil øke studiestøtten til 1.5 G og dermed gjenopplive fulltidsstudenten, i dag
er den død og begravet. Studentmiljøet er
spredt i Oslo – det er en av utfordringene
ved å bo i en by. Man drukner fort i mengden. Det er et også mangel på studenthus i

Andreas Oftedal, Høyre

Vorspiel

Mansoor Hussain, Arbeiderpartiet

Venstre
Anna Dåsnes, sjette kandidat for Oslo Venstre, benytter muligheten til å skryte av at
det var Venstre i regjering som fikk på plass
11 måneders studiestøtte. Den omstride nye
stipendordningen, der studenter som ikke
fullfører graden sin vil få mindre i stipend,
vil hun derimot ikke snakke så mye om.
– Vi vil sette ned prisen på månedskortet for kollektivt transport, og bysykkel skal
inkluderes i månedskortet. Det å leve grønt
skal ikke være avhengig av lommeboken
din. Vi vil også ha et nytt studenthus i sentrum.
Dåsnes trekker også frem salutt-kurset,
en kompetansedag for ansatte i utelivsbransjen, som fører til at studentpubene må
stenge tidligere dersom de frivillige ikke har
dette kursbeviset.
– Byrådets utelivspolitikk ødelegger for
studentpubene. Med allerede trang økonomi, oppnår kun byrådet å tappe studentfrivilligheten for midler. Oslo Venstre har
et alternativt forslag, der det skal holde at
én person på skiftet har kurset, så lenge de
ikke selger sprit. Det løser problemet siden
de fleste studentpubene ikke serverer sprit.
Dette utløser dundrende jubel fra salen.
Det er tydelig at saken med salutt-kurset
engasjerer studentene.

Rameen Sheikh, Rødt

Sosialistisk Venstre
Øystein Fossbråten Wennersgaard, andrekandidat for Nesodden SV, trekker frem
solidaritet og likestilling som viktige prinsipper i studentsakene.
– Vi vil heve studiestøtten til 1.5 G, og
det skal gjelde for 12 måneder. Man skal
ikke være avhengig av «pappabanken» for å
få månedsbudsjettet til å gå rundt. I dag får
kun 14 prosent av studentene bo i studentbolig – vi vil opprette en tredje boligsektor
som skal være kommunal og ikke basert på
profitt, sier han. SV har ikke vedtatt å støtte
studenthuset i St. Olavs gate 32. De er også
imot det nye Honours-programmet ved
Universitetet i Oslo.

utdanning.
– Flere studenter må kunne bo billig.
Derfor vil vi bygge flere studentboliger sentralt i byen, uten rekkefølgekrav som gjør at
prosjektene blir for dyre og dermed skrinlegges. Det skal være lettere å velge grønt.
Derfor går vi til valg på gratisavganger i
sentrum, hyppigere avganger, bedre tilbud
av nattbuss til studentbyene, og T-bane
stopp på Bislett, Sagene, Øvre Grünerløkka
og Ullevål sykehus.
Høyre er glade for at regjeringen har gitt
grønt lys til et eget studenthus i sentrum, og
stiller seg bak en løsning om salutt-kurset.
– Det er helt ulogisk å legge en så sterk
hinder for noe som er så viktig for studenter. Studentbarene er viktige for studentmiljøet i Oslo, og vi må sikre at de kan drive på
egne premisser.

Fredrick Bjerke, Senterpartiet

UNIVERSITAS (U1): Ølen kjennes litt kleint
ut i hånden i kjelleren på Eilert Sundts hus. I
en stiv skoledebatt som minner om de i gymsalen på videregående, trekker partirepresentantene frem sine viktigste studentsaker.
Dundrende uenighet er det ikke: Alle vil ha
flere studentboliger, økning i studiestøtte, og
bedre psykisk helsetilbud. Hva skiller egentlig
partiene?
Rødt
Rameen Sheikh, nestleder i Rød Ungdom og
sjettekandidat for Rødt Oslo, åpner debatten
med at «Forskjells-Norge rammer studentene
hardt».
– De tvinges til å bruke tid på deltidsjobber
som burde vært brukt på lesesalen. Vi vil øke
studiestøtten til 2.5 G og låneandelen av studiestøtten skal reduseres til 40 prosent. Vi vil
realisere heltidsstudenten, sier Sheikh og trekker også frem at Rødt ønsker direktevalg av
rektor og rektoratet, og en arbeidsmiljølov for
studenter som skal sikre et godt arbeidsmiljø.

Oslo, så vidt jeg forstår. Studentene må ha et
naturlig sted å møtes. Trivsel er prestasjonsfremmende. Skal vi løse klimakrisen, trenger vi gode studenter med nye løsninger

Sovnet på pre-vors
Hverken Frp eller Krf var representert
ved debatten om studentvelferd på U1 eller Studentnach på Chateau Neuf. Hva vil
vår venn på ytre høyrefløyen og de kristnes
parti gjøre for at Oslo blir landets beste studentby? Da må du lese saken på nett!
For ordens skyld: Selma Joner, ansvarlig redaktør i Universitas, var ordstyrer på debatten på U1.

5

onsdag 4. august 2019

– LOKALVALGET 2019 – LOKALVALGET 2019 – LOKALVALGET 2019 – LOKALVALGET 2019 – LOKALVALGET 2019
UNIVERSITAS (CHATEAU NEUF): Den
politiske debatten fortsetter på Majorstua.
Studentnach er en paneldebatt med lave
skuldre og høyt ølinntak. Panelet består av
prominente politikere, men ingen partiledere. Hadde Universitas’ kommentator,
Kristoffer Solberg, rett når han forrige uke
skrev om Supernyttdebatten og spådde at et
slikt toppmøte aldri hadde funnet sted ved
landets universiteter og høgskoler for å diskutere studentsaker?
Selv kveldens store
stjerne, selveste forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin
Nybø (V), ble sittende i
forhandlinger til langt
ut på kveld og kom
ikke til paneldebatten.
Stortingsrepresentant
Grunde Almeland (V)
stepper inn til tross for
å ha kommet rett fra
fest– og sklir rett inn i
den avslappende nachspiel-stemningen
på
Chateau Neuf. Men det
hindrer ikke debattantene fra å engasjere seg
i en opphetet debatt om
studentpolitikk.

I gamle dager
Henrik Asheim snakket
desidert minst om studentrelaterte saker under
debatten, men trekker
frem flere nattbussavganger til studentboliger
som viktigste sak på partiprogrammet. Han og
Espen Barth Eide (Ap)
er som et gammelt ekte- Grunde Almeland, Venstre
par på siden. De er mest
opptatt av å snakke om gamle dager, mens
Torkil Vederhus (MDG) har blikket rettet
fremover:
– Viktigst av alt står vi overfor en klimakrise som må løses – hvorfor streiker ikke
akademia? Det har blitt et jag om at alle
høgskoler skal bli universiteter, og ledelsen
fokuserer da på forskning og har for lite
fokus på undervisning. Det har blitt færre
arenaer hvor studenter er sammen; Det er
kun forelesninger og podkaster, sier Vederhus.

Stipendordningen
Almeland forsvarer den
omstridte nye stipendordningen med et vinglass i hånden og beina
i kryss:
– Venstre har sørget
for å gi høyere studiestøtte til studenter, mens de studerer. Vi
legger ikke et økonomisk press på studentene. Når de kommer ut i jobb bidrar de til
at fremtidenes studenter får bedre økonomi.
De samme stipendreglene blir blant annet kalt for «perverse insentiver» av Torkil
Vederhus, partisekretær i Miljøpartiet de
Grønne. Han får støtte fra Solveig Skaugvoll
Foss i Sosialistisk Venstre:
– Det bryter med prinsippet om at høyere
utdanning skal være tilgjengelig og gratis for
alle, ettersom det innebærer en økonomisk
risiko for studentene, sier hun. Skaugvoll
Foss trekker frem å bedre rådgivertjenesten på videregående , se på opptaksformen
til høyere utdanning og se på alternativer til
karakterer, som mulige løsninger på frafallsproblemet.
Henrik Asheim, stortingsrepresentant fra
Høyre, er enig med Venstre:
– Norske studenter fullfører ikke gradene

Veien hjemover
Barth Eide, som er tidligere forsvarsminister og utenriksminister for Ap, trekker
frem studentenes psykiske helse og at generasjon prestasjon nå går på universitetet.
– Vi må satse enda mer på studentboliger og rehabilitering. Akademia må være
med i omstillingen til det grønne skiftet.
Vi er opptatt av at forskerne skal formidle
og vil ha økt pedagogisk opplæring hos
professorer. Det er et samfunnsproblem at
undervisning blir lavere prioritert enn forskning.
Til sist skal statsråd Iselin Nybø ha stor
skryt for å ha løpt inn i lokalet i ullgenser og
tights for å rekke de siste
minuttene av debatten.
Nachstemningen når sitt
klimaks idet Almeland
påpeker at sjefen hans
har ankommet festlokalet – da er det på tide å
dra hjemover.

Torkil Vederhus, Miljøpartiet De Grønne

universitas@universitas.no

Solveig Skaugvoll Foss, Sosialistisk Venstre

Nachspiel

Henrik Asheim, Høyre

sine i dag – hva er insentivene uten dagens nye
stipendordning?
– Jobb er en motivasjon til å fullføre studier.
18-åringer gjør ikke perfekte valg. Ordningen
straffer studenter som
ombestemmer seg, svarer Vederhus(MDG).

Barth Eide, Arbeiderpartiet
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Møt bompengestudentene:
– I mine øyne er FNB veien
til et bedre Oslo
De er unge, politisk
engasjerte og lidenskapelig opptatt av retten
til å kjøre bil. Dette er
studentene som kaster
seg inn i kampen mot
bompenger.
Bompenger
tekst Gina Grieg Riisnæs og Gunhild
Tveiten
foto Gina Grieg Riisnæs

– Bompengene var dråpen som
fikk begeret til å renne over. Jeg
bestemte meg for at det er på tide
at jeg gjør noe, forteller Karl-Ivar
Bergo (22).
Han tar et års pause fra russiskstudier ved Universitetet i Oslo.
Fridagene går til å ta opp fag, hobbyer, jobbleting – og stå på stand

for Folkeaksjonen nei til mer
bompenger (FNB).
Det såkalte bompengeopprøret
dominerer valgkampen i kommuner over hele Norge. Statsminister Erna Solberg måtte avbryte
Island-tur for å forhandle om
bompenger, det ble nesten regjeringskrise, Fremskrittspartiet
daler på meningsmålingene og
bompengepartiene er på fremmarsj landet rundt.
Ifølge valgforsker Bernt Aardal
er ikke bompenger noe som opptar gjennomsnittsstudenten. Men
det betyr ikke at alle er uberørt.

Folkeaksjonen nei til mer
bompenger
+ Stiftet i Stavanger av
Frode Myrhol i 2014
+ Startet som folkeaksjon mot
bompenger i Nord-Jæren.
+ Hovedmål: Avskaffe bompenger
som finanseringsmetode.
+ Oppslutning i august: 7,1% i Oslo
+ Oppslutning i mars: 25,4 % i Bergen,
som gjør det til byens største parti.

Fersk politiker
FNB stiller til kommunevalg i
Oslo for første gang i år, og på
valglista står Bergo. Dette er hans
første møte med en politisk hverdag. Utenom en demonstrasjon
mot lekser da han var 14 år gammel, som nesten endte med innmelding i partiet Rødt, har han
ikke vært politisk aktiv tidligere.

– For min del er det ikke viktig,
fordi jeg kjører ikke. Men bompenger er urettferdig. Å betale en
liten slant med penger for at du
kjører på en vei som ikke er ferdig, er helt greit. Men det blir feil
når bilistene blir straffet for å kjøre
gjennom sentrum.

Kilde: FNB, Bergens Tidende, Dagsavisen

– Jeg meldte meg inn fordi jeg
synes ikke noe om bomringene.
Jeg vil rett og slett bare bare være
med og bekjempe den urettferdigheten som mange borgere i Oslo
nå opplever.
– Hvorfor er det viktig for deg å
kjempe mot bompengene?

– Tid er penger
– Jeg kjører bil hele tiden. Det er
en dum ting at bompengene går
opp. Jeg meldte meg inn for å se
om vi kan gjøre en forandring, sier
Abubakar Ali (23).
Han tilbringer dagene sine som
daglig leder på Joker, studerer
økonomi og administrasjon ved
BI – og stiller til valg i FNB. Ali, en
ivrig bilist, meldte seg inn etter at
bompengene økte. Han trives godt
med å kjøre mellom skole og jobb
i bilen sin, til tross for at bompengene har skutt til værs.
– Det er rimeligst med tanke
på tid.
– Tid er viktigere enn penger?

Bilentusiast: Abubakar Ali (23) skaffet seg lappen kort tid etter 18-årsdagen. For to år siden kjøpte han seg sin egen bil. Han trosser bompengeprisene, og kjører fornøyd
mellom jobb på Østensjø og studier i Nydalen.

– Tid er jo penger, argumenterer BI-studenten.
Klimafornekter
Til tross for at han ikke vil la
bilen stå og ta sykkelen fatt, mener
Ali han passer på å gjøre sitt for å
hjelpe klimaet.
– Jeg gjenvinner. Og er flink
til å rydde og passe på. Men
angående forurensing: Det har
vært varmt tidligere, men kloden er her fortsatt. Jeg synes ikke
klimaendringene påvirker kloden
så mye, sier Ali.
En studie publisert i det
vitenskapelige tidsskriftet Nature
Climate Change tidligere i år, sier
det er liten tvil om at klimaendringene er menneskeskapte. I studien
slår forskere fast at det er 99.99
prosent sikkert at global oppvarming har sin rot i menneskers
utslipp. Ali er likevel skeptisk til
statistikken.
– Er du klimafornekter?
– Både ja og nei. Noen av klimaendringene kan være menneskeskapt, men mye er også naturlig,
svarer Ali.
– Hvis det i verste fall plutselig
blir 100 plussgrader, så er ikke det
nødvendigvis på grunn av biler.
For milliarder av år siden var det
ikke biler, men det samme skjedde.
Så jeg skjønner ikke hvorfor biler
skal få skylden for alt, sier Ali.
– Det brukes masse penger på
sykkelveier. Men hvem benytter
seg av det? Det blir ikke flere syklister, og det er ikke mange som
sykler, sier han.
– Men ifølge Bymiljøetatens reisevaneundersøkelse fra 2017 benytter 70 prosent av Oslos innbyggere
seg av sykkel?
– Jeg kan garantere deg 70
prosent av Oslos befolkning ikke
bruker sykkel. Det er sant at veldig mange bruker sykler og mange
har brukt sparkesykler denne
sommeren, men disse 70 prosentene sykler ikke til vinteren.
Mangel på studentpolitikk
På partiprogrammet til FNB Oslo,
nevnes studenter kun én gang.
Der står det at «studenter skal ha
80 prosent rabatt på reiser med
kollektivtransport». Hvordan dette skal oppnås, står det ingenting
om.
Bergo mener partiets mangel på studenttiltak er kjipt, men
unnskylder med at partiet har hatt
trangt med tid til å komme seg på
beina.
– Jeg synes det alltid kan gjøres
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Tror ikke FNB
er populært
blant studenter
Studenter er opptatt av
klima og miljø, og ligger
på venstresiden, opplyser valgforsker.
Valg
tekst Gina Grieg Riisnæs

Professor Bernt Aardal ved
Institutt for statsvitenskap har
lenge forsket på velgeratferd og
politiske stridsspørsmål. Han
forteller at det ikke er veldig
vanlig at studenter slutter seg
opp om partier som Folkeaksjonen nei til mer bompenger
(FNB).
– Et parti som FNB fremmer
ikke nødvendigvis interesser
for de fleste studenter, som verken har bil eller lappen, forteller Aardal.
– Det vil selvsagt være studenter som støtter partiet. Studenter er som alle og har veldig
forskjellige interesser. De stemmer ikke bare én ting. Men jeg
vil tro at FNB ikke har så stor
appell. Kollektivtransport og
sykkeltilbud appellerer nok
mer til studenter.

Politikerspire: Karl-Ivar Bergo (22) bruker gjerne 12 timer i uken på FNB-standen på Karl Johan. Der møter han velgere som er
nysgjerrige på partiprogrammet. Men det kommer også en del kranglefanter, som vil legge ut mot det ferske partiet.

mer for alle i samfunnet, forteller
han.
– Som student selv kjenner jeg
at studenttilværelsen noen ganger
er et herk. Det kunne vært noe
mer der. Men det er det dessverre
ikke.
Likevel brenner Bergo
for flere saker enn bompengene. Spesielt ønsker
han å:
– Halshugge karrierepolitikken. Jeg synes det
er helt tullete å gå inn i
politikk og kalle seg en
karrierepolitiker. Jeg ser
ikke på det som en karriere, jeg ser på det som en
samfunnsplikt.
–Hva håper du å oppnå i partiet?
– Så lenge partiet gjør det
greit og vi får gjennom noen av
målene våre, er det blinkskudd i
mine øyne. Jeg har ingen personlige ambisjoner om å bli politiker,
jeg vil heller bruke tiden min på

å dra ut på sjøen og seile. Jeg vil
bare oppnå et Oslo som er bedre.
I mine øyne er FNB veien til et
bedre Oslo.
– Blir ikke Oslo bedre ved å hjelpe
klima med færre biler?

Det er beklagelig
dette med
drivhusgasser,
men biler er en
nødvendighet
Karl-Ivar Bergo, 21. kandidat for Oslo FNB

– Man kan jo argumentere for
det, ettersom biler slipper ut drivhusgasser. Jeg er tilhenger av å ha
en by med godt miljø, men jeg
synes bompenger er feil måte å
gjøre det på. Bil er en essensiell
del av samfunnet. Alle må ha mu-

lighet til å komme inn i Oslo. Det
er beklagelig dette med drivhusgasser, men biler er en nødvendighet.
Optimistisk
De siste månedene har FNB Oslo
vært preget av interne konflikter
og intriger. Nå har FNB kommet
med begjæring mot FNB Oslo.
Sentralstyret krever at Oslogrenen av partiet skifter navn, etter rykter om at sentrale personer
i FNB Oslo har vurdert å stifte
eget parti etter kommunevalget.
I juni gjorde FNB brakdebut på VGs partibarometer for
Oslo med hele 9.1 prosent. Nå er
målingen mer enn halvvert, og
lander på 3.8 prosent i den nyeste
målingen.
Likevel er Bergo optimistisk til
det kommende valget:
– Jeg håper på en oppslutning
på minst ti prosent i Oslo.
universitas@universitas.no

Radikale studenter
– Har protestpartier vært populære blant studenter i et historisk perspektiv?
– Nei, ikke typisk protestpartier som FNB. Men studenter har langt tilbake i tid støttet
mer radikale partier, for eksempel Arbeidernes Kommu-

nistparti (AKP-ml), forløperen
til Rødt og SV. Tidligere har
vi også sett at fløypartiene sto
sterkt, som FrP. Det har derimot flatet seg ut, forklarer han.
– De siste årene har Ap og
Høyre hatt større oppslutning
blant de unge. Men nå ser vi
at begge de to partiene sliter.
Det er kanskje mer fløypartiene som er på topp igjen, på
venstresiden. Studenter har generelt sett ligget mer til venstre
enn befolkningen ellers over
tid.
Miljø i fokus
Hva er valgtendensene blant
studenter i Oslo de siste årene?
– Vi har en undersøkelse
fra 2017, hvis vi sammenligner
med resten av befolkningen
der, ser vi at Fremskrittspartiet
(FrP) har hatt litt lavere oppslutning blant studenter generelt. Arbeiderpartiet (Ap) har
også slitt med oppslutningen.
Så ser vi selvsagt at Sosialistisk
Venstreparti (SV) og Miljøpartiet de Grønne (MDG) står
sterkere, fortsetter han.
– En del av dette har nok
endret seg opp mot valget nå.
Men vi ser at studenter er mer
opptatt av klima og miljø, noe
som kan lede i retning miljøpartiene.
Aardal opplyser at miljøengasjementet blant studenter
har gått opp de siste årene.
– Det går i bølger. På slutten
av 80-tallet så vi en økt interesse for miljø og klima blant
studenter. De siste valgene ser
vi at det har økt på nytt.
universitas@universitas.no
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Alternativt: Ask Pape forteller at dersom man har gulvvarme, vifteovn og strøm i mikrohuset sitt, har man alt man trenger til årets kalde dager.

Er dette fremtidens studentbolig?
Norske Mikrohus
utfordrer SiO til å satse
på mikrohus. – Dyr og
ineffektiv løsning, sier
markedsanalytiker.
Veldig små hus
tekst Andrea Kunz og Jantra Hollum
foto Alf Andreas Grønli Simensen

– Enkelte som hører at jeg bor i et
lite hus på 16 kvadratmeter, tenker med en gang at jeg må bo i
et skur. Men… ja. Det er jo ikke
akkurat det dette er.
Ask Pape (26) flyttet nylig inn
i et såkalt mikrohus. Det står parkert i hagen til et hus på Grefsen,
men ved hjelp av en kraftig bil,
kan det flyttes når som helst.
Trenden med små, mobile
hjem har røtter fra over dammen, som et svar på boligkamp
og trang økonomi. Tilhengere

av mikrohus søker ofte minimalisme og en mer bærekraftig måte
å bo på.
Pape viser engasjert hvordan nederste trappetrinn opp til
hemsen kan løftes av og bli til en
krakk, og hvordan sofaen kan
trekkes ut til en dobbeltseng.
Han er ferdig med utdannelsen sin, men sier dette hadde vært
drømmeboligen i studieårene. Forbudene han møtte på leiemarkedet,
som å ikke slå spiker i veggen og ta
frie penselstrøk, passet ikke hans
handyman-personlighet.
Samtidig var det for han som
for mang en student, nærmest
utenkelig å komme seg inn på
det private boligmarkedet. Kan
mikrohus være løsningen?
Samarbeid med SiO?
I fjor tok Studentsamskipnaden
i Oslo og Akershus (SiO) kontakt med Norske Mikrohus, den
markedsledende leverandøren av
mikrohus her til lands, i for-

bindelse med en utlysning av
renovering på Sogn for å høre
om firmaet hadde innspill. David
Reiss-Andersen startet firmaet
for to år siden, og sier at de opplever økt interesse for slike hus,
spesielt fra unge voksne mellom
20 og 35 år.
– Det er unge som ikke nødvendigvis har råd å kjøpe seg
leilighet, og da er mikrohus er et
økonomisk lavterskeltilbud. Det
er også mange unge som er miljøbevisste, og opptatt av fleksibiliteten og friheten et mikrohus gir,
forteller Reiss-Andersen.
Han sammenligner dagens
løsning med studentboliger som
et hotell der studentene sjekker
inn og ut.
– SiO sliter med å huse alle
studentene, og de eier mye boligmasse som må renoveres – hvor
skal studentene bo i mellomtiden og generelt? Hva med å huse
studentene i mikrohus? Jeg vil
utfordre SiO på dette, sier Reiss-

Andersen.
Han har en plan om å gjenoppta samtalen med SiO og ser
for seg et prøveprosjekt der 20
studenter kan flytte inn i mikrohus.
– Studenten tar selv den økonomiske belastningen av å kjøpe
huset. SiO kan tilrettelegge ved
å tilby tomter, kanskje finansiere
noe av mikrohuset, samtidig som
det letter noe av boligtrykket til
SiO, sier han og utdyper:
– Studenten og SiO deler byrden, men alle tjener på det. Studenten kommer fem–syv år tidligere inn i boligmarkedet, fordi de
har opparbeidet seg en egenkapital. SiO på sin side gjør noe innovativt, klimavennlig og sosialt
utjevnende ved at studenter kan
betale ned sine egne lån mens de
studerer, sier Reiss-Andersen.

Mikrohus
+ Brukes ofte synonymt med minihus.
+ Minihusbevegelsen skal ha oppstått
i USA etter finanskrisen i 2008, og
interessen for minihus har skutt i været
etter bred mediedekning, samt flere
TV-serier dedikert til konseptet.
+ For å kvalifiseres som et minihus er
huset som regel under 37 kvadratmeter, ifølge thetinylife.com.
+ Norske Mikrohus leverer innflyttingsklare småhus på henger.
+ Norske mikrohus sin standardmodell inklusiv hems er på 22 kvadratmeter og koster
930.000 kroner. Standardstørrelsen for SiO
sine studentboliger (singelbolig med eget
kjøkken/bad) er 19 kvadratmeter, men vil
variere litt. En slik bolig på Kringsjå begyn-

SiO: – Holder gjerne dialogen
Nina Langeland, kommunikasjonsrådgiver i SiO, bekrefter at

ner fra omtrent 5500 kroner i måneden.
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Intimt: – Altså, et hybelkjøkken er jo mindre enn det der, sier Pape sittende i stua, som tross alt ikke er mer enn et par skritt unna kjøkkenet.

de har vært i dialog med Norske
Mikrohus.
– Vi har ingen konkrete samarbeidsplaner, men synes de har
et spennende konsept som viser at
det går an å tenke annerledes, sier
Langeland.
Hun peker på at finansiering
og egnede tomter tilrettelagt for
vann, avløp og avfallshåndtering
vil kunne være en utfordring.
– Vår hovedsatsning vil være
å bygge studenthus som eies av
felleskapet og hvor det er plass til
mange, men det er interessant å se
hvordan Norske Mikrohus jobber
med kompaktboliger. Kanskje kan
det være en mulighet å legge til
rette for studenter som disponerer
egne mikrohus, uten at SiO har
noe konkret å tilby i dag. Vi holder
gjerne dialogen med dem.
– Ingen gunstig løsning
Bjørn-Erik Øye fra markedsanalyseforetaket Prognosesenteret,
er skeptisk til om mikrohus kan
lette på studentenes boligmangel,
og mener det blir en både dyr og
ineffektiv løsning.
– Gunstige boligløsninger for
studenter kan ikke plasseres for
langt unna studiestedene. Å sette
opp mikrohus nær de ulike utdanningsinstitusjonene i Oslo vil være

svært arealkrevende og bety høye
tomtekostnader.
Øye mener også at miljøaspektet
ved å bo kompakt i mikrohus forsvinner i en storby som Oslo, ettersom de ikke kan stables. I det lange
løp tror han det vil lønne seg med
studentboliger som krever mindre
areal, og som bygger i høyden.
– Mikrohus kan sikkert løse
midlertidige behov, men ikke
varige. I små antall kan mikrohus
være fint, men ikke i den store
helheten.
Usikker investering
Carl Geving, direktør i Norges
Eiendomsmeglerforbund, synes
mikrohustrenden er interessant, og
mener det kan senke terskelen for
å få seg en bolig. Om det vil være
gunstig, må imidlertid hver enkelt
student overveie ut i fra sine egne
økonomiske forutsetninger.
– Man må veie opp kostnadene
på et lån til kjøp av mikrohus mot
leiepriser og sparemuligheter. For
noen er det et enkelt regnestykke,
for de har ikke mulighet til å ta opp
et lån stort nok til å komme inn på
boligmarkedet på mange år.
Han understreker at mikrohus
er en for ny trend til at det er mulig
å si noe om hvordan verdien av de
små husene vil utvikle seg. Om det

Per i dag er det ikke mulig å få
er en investering som vil gi avkastning over tid, er han skeptisk til.
boliglån til mikrohus. Alternativet
– Det du betaler mest for på er såkalte caravan- eller fritidsboligboligmarkedet i pressområdene er lån, forteller David Reiss-Andersen.
– Her må det være mulig å
tomten, og verdien av den stiger jo
over tid. Det gjør nok ikke et mi- tenke nytt.
krohus. Dersom man ikke får all
– Er det realistisk å få studenter
verdens tap, er det nok ikke et så til å kjøpe mikrohus?
dumt kjøp. Men
– Stu d e n ten
betaler
dette er umulig å
omtrent det
vite.
sammen hver
Geving mener
måned, uavdog at de som har
hengig
om
muligheten, bør
det er husleie
prioritere å kjøpe
eller lån med
fast eiendom heller enn et mobilt
mikrohushjem.
løsningen. De
– De
som
aller færreste
har mulighet til
studenter i dag
Bjørn-Erik Øye, Prognosesenteret
å komme tidlig
har råd til å
inn på boligmarkjøpe bolig, så
kedet, med hjelp
i realiteten står
eller sparing, vil sannsynligvis kom- valget mellom å leie i Sogn stume bedre ut av det over tid. Hvis dentby og kaste penger ut av vindu ikke har den muligheten, så er duet hver måned, eller kjøpe mimikrohus en interessant løsning.
krohus og nedbetale lånet og sikre
egenkapital. Vi vet ikke om mikrohuset vil ha en verdistigning, men
– Vi må tenke nytt
– For finansiering må man finne en vi tror heller ikke på noe særlig
ny ordning og kanskje få en tredje verditap.
– Hvordan skal det være plass til
aktør på banen, for eksempel Husbanken og se om de er villige til å disse mikrohusene?
gi studentene boliglån, sier David
– Vi ser for oss et prøveprosjekt
Reiss-Andersen.
som ikke skal være et alternativ

Mikrohus kan
sikkert løse
midlertidige
behov, men
ikke varige

til eksisterende studentboligtilbud, men et supplement. Tanken
er å utnytte tomter som venter på
reguleringer ved planlagt boligbygging. Hovedpoenget med
mikrohus er at arealene ikke
brukes opp og huset kan alltids
flyttes på.
Reiss-Andersen ser også for seg
en mulig delingsøkonomiløsning,
der folk som har lyst til å gi plass i
hagen sin til et mikrohus, gjør det
mot at studentene gjør tjenester
som å klippe plenen.
– Alt du trenger
Fra det grå huset på tomten han
står parkert på, får Ask Pape tilgang på vaskekjeller, og ikke minst
strøm. Pape forteller at så lenge
man har det, er det ingen grunn til
å grue seg til årets kalde dager, til
tross for at det er et luftrom mellom huset og bakken.
– Huset har gulvvarme, og
liten vifteovn når det blir skikkelig kaldt. Da har du egentlig alt du
trenger for vinteren.
Det eneste han savner per nå,
er takrenner.
– Jeg skulle nok gjerne hatt tak
litt utover trappa ved utgangsdøra.
Der fosser vannet i hodet på deg
når det regner.
universitas@universitas.no
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UTDANNINGSPRIS TIL JUSPROFESSOR:

– Undervisning blir fort
nedprioritert
Malcom Langford mener
god undervisning må
belønnes like mye som
forskning.

Jussutdanning
tekst og foto Øyvind Aukrust

– Bakgrunnen for at jeg ble engasjert er en samtale jeg hadde med
en sisteårsstudent. Hun hadde
aldri snakket i en forelesning i
løpet av sine fem studieår med
undervisning. Jeg ble sjokkert,
forteller jusprofessor Malcolm
Langford ved Universitetet i
Oslo(UiO).
Tidligere
bestod
jussutdanningen for det meste av
lesing, forelesninger, eksamener
og masteroppgaven til slutt. Selv
om man skal kunne praktisere
som jurist i retten, gikk det inntil
nylig i prinsippet an å gå opp til
eksamen som privatist uten ha
møtt opp på universitetet.
Langford har opplevd at
studenter som vanligvis får
A og B i skriftlige fag, var så
nervøse at de ikke taklet muntlig
eksamen. De hadde aldri holdt
en presentasjon før fjerde året.
Nå vinner professoren ved Det
juridiske fakultet UiOs utdanningspris for arbeidet han har
gjort med å utvikle studentaktiviserende læringsmetoder og dreie
utdanningen i en
digital retning. Han
har også etablert
samarbeid
med
eksterne oppdragsgivere, som gir studentene erfaring fra
og kontakt med arbeidslivet, står det
blant annet i juryens
begrunnelse.

følger med i tiden.
– Vi trenger jurister som kan
forstå maskinlæring, tekstanalyse og programmering. De må
ikke programmere selv, men
de må kunne forstå prosessene.
Mange selskaper utvikler rettsteknologiske løsninger, for eksempel for automatisering av
vedtak, uten at jurister deltar,
forteller han.
Når man skal hjelpe en klient
med å klage på vedtak gjort
av et dataprogram, kreves det
andre kunnskaper enn når vedtaket er gjort av et menneske. Noen
studenter i faget hans har fordypet seg i dette, mens andre har
utviklet ny teknologi.
– To studenter kodet arveloven. Halve loven er svært teknisk. Derfor har de laget et skjema man kan fylle ut for å få vite
hva man har rett til i arv.
Vil belønne undervisning
Det må på plass nye ordninger
som gjør at undervisning blir
mer verdsatt, ifølge Langford.
– Det er en utfordring med så
mye prestisje og penger tilknyttet forskning. Døgnet har bare 24
timer, og i tillegg til å forske skal
man jobbe med formidling ut til
samfunnet. Undervisning blir
fort nedprioritert, man bruker
samme powerpoint som forrige
semester.
Langford mener at det trengs
en ordning for å belønne undervisning.

Det er en utfordring
med så mye prestisje
og penger tilknyttet
forskning

Koder arveloven
Siden 2017 har det skjedd en
omlegging
i
jussutdanningen, som Langford har stått for
sammen med andre kollegaer.
Alle studentene må prosedere
en fiktiv rettssak ved domstolen
i Haag, og skriver oppgaver i forskjellige sjangere. De kan også
blant annet fordype seg i kunstig
intelligens, i Langford sitt valgfag rettsteknologi. Planen er at
dette faget etter hvert skal bli
obligatorisk.
Langford mener det er viktig
at jurister følger med på hvordan
juss blir viktig innen nye felt, og

Malcolm Langford, jusprofessor ved UiO

– Når vi søker jobb, ser man
hvor og hvor mye vi har publisert av forskning. Man bør også
kunne vise til at man er ganske
god på undervisning, jobber
mye med det, og får god tilbakemelding fra studentene.
Arbeidet studentforeningene
har gjort for å presse på og endre
jusutdanningen har vært viktig,
mener Langford.
– I Norge har vi ikke private
universiteter, så vi konkurrerer
ikke særlig om studenter. Vi har
ikke det eksterne markedspresset om å bli bedre. Derfor trenger vi internt press.
universitas@universitas.no

Beste underviser: Malcolm Langford vinner UiOs utdanningspris for arbeidet han gjør med undervisningen ved Det juridiske
fakultet.
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Tilbudsguiden
AVIS

FORENING

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

abo@morgenbladet.no
www.morgenbladet.no
Tlf: 23 33 91 80

SKANN KODEN FOR INNMELDING
ELLER FOR Å LESE MER!

50 % studentrabatt på Morgenbladet

Labert oppmøte: Få studenter deltok på miljøfestivalen holdt i deres navn. Utenfor bildet befinner det seg ytterligere noen
tilhørere, hvorav flere var arrangører.

Studentenes miljøfestival
– uten studenter

Bestill her:
www.morgenbladet.no/student

BRILLER

Les mer på:
revisorforeningen.no/medlem

Synsprøve ½ pris - nå kr 395,- inkl.
trykkmåling og netthinnebilde
Ta med studentbevis og få

På miljøfestivalens
første dag var det knapt
noen studenter å se i
salen eller på scenen.
Klima
tekst Joachim Waade Nessemo
foto Henrik Follesø Egeland

– Politikerne sier fremdeles at vi
skal oppfylle klimamålene, men
enten lyver de, ellers tror de på
mirakler. Det har skjedd lite, og
det som har skjedd er kosmetisk,
sier professor Thomas Hylland
Eriksen.
Anledningen er Studentenes
miljøfestival på Blindern tirsdag.
Hylland Eriksen er første foredragsholder på programmet, og
snakker stort sett til tomme stoler.
Tilskuertallet på rundt 15 holder
seg ganske stabilt i løpet av arrangementene Universitas overværer.
Studentene var kun representert på programmet ved Insj.UiO,
utdelingen av UiOs bærekraftspris,
og StartUiO. Naturvernsstudentene, Grønne Studenter og Exctinction Rebellion hadde stand.
Etter sitt foredrag snakket Hylland Eriksen kjapt med Universitas:
– Burde studenter hatt en tydeligere stemme i studentenes miljøfestival?
– Det virker sannsynlig at er tilfelle. Det ligner på å holde en konferanse om minoriteter hvor ingen
minoriteter sier noe, sier Hylland
Eriksen.
– Så er det jo semesterstart og
folk er travle, sier han, men mener
det hadde vært fint om andre enn

«oss gamlinger» var på plakaten
med taletid.
Professorer på talerstolen
På Studentparlament-banneret på
scenen står det «Vi jobber for studentenes stemme». Linnea Barberini er hovedarrangør for festivalen og kommunikasjonsansvarlig
i Studentparlamentet. Hun mener
studentstemmen forvaltes med
den studentdeltagelsen som er,
og ved at Studentparlamentet og
andre studentrepresentanter står
for programmet.
– Mesteparten av taletiden går
til professorer, som studenter ofte
nok får høre på. Kunne festivalen
fungert som et talerør for studentenes klimameninger?
– Det kunne den sikkert, men
da måtte vi organisert på en annen
måte. Vi har ikke jobbet ut fra den
idéen, sier Barberini.
– Kunne dette vært en anledning
til å tydeliggjøre hva studentene
ønsker seg fra UiOs klimasatsning?
– Jeg føler ikke vi står i posisjon
til å si hva de ønsker seg. De må si
det til oss, så kan vi formidle det
videre oppover systemet. Om studenter kom og sa «jeg er student
og vil si hva jeg mener om klima»
ville vi satt pris på det, men det er
det ingen som har gjort, sier Barberini.
170.000 i budsjett
– Vi har laget en todelt festival. I
dag er det konferansestemning,
hvor vi har spurt professorer
om hva akademia og studenter
sammen kan gjøre med klimakrisen, sier Barberini.
Hun skulle ønsket oppmøtet var
høyere tirsdag, men regner med
langt høyere oppmøte på onsdag,
når det er fest på Chateau Neuf,
og blant annet Jon Olav spiller.

Det er der hovedvekten av festivalens omtrentlige 170.000-kroners
budsjett er bundet, med 120.000
i artisthonorarer. Festivalen er
finansiert gjennom støtte fra UiO
og Oslo kommune.

Ligner en
konferanse
om minoriteter
hvor ingen
minoriteter
sier noe
Thomas Hylland Eriksen, professor i
sosialantropologi ved UiO

Ønsker mer engasjement
Etter åpningsforedraget kommer
rektor Stølen elsyklende inn til
scenen og forteller litt om hvordan
universitetet skal jobbe med klima
fremover.
– Studenter er en stor kraft som
ikke er blitt utnyttet godt nok så
langt, sier Stølen, som ønsker seg
engasjement fra studentene til å
utfordre og dytte universitetet videre.
– Kanskje burde studentene
være mer rebelske, sier rektor, som
håper på mange idéer fra studentene fremover.
Stølen synes festivalen har viktige bidrag fra studentene på programmet.
– Jeg tror miljøfestivalen gir
mye innsikt i status for hvordan
UiO jobber med dette, og dermed
også både gode ideer – og kanskje
også kritikk – av UiO som klimaog miljøaktør, sier Stølen.
universitas@universitas.no

GRATIS medlemskap!

25% rabatt

Tilgang til tidsskriftet Revisjon og
Regnskap på nett, rabatt på bøker og
banktjenester mv.

KJØRESKOLE

på briller inkl. comfort glass.
Velg blant kjente merker.
Eye Factory Byporten
Jernbanetorget 6
0154 Oslo
byporten@eyefactory.no
Tlf: 40 43 55 55
www.eyefactory.no

Blindern trafikkskole
Apalveien 60
0371 Oslo

EVENT

post@blinderstrafikkskole.no
www.blinderstrafikkskole.no
Tlf: 92303040
Vi gir 5% rabatt på kjøretimer
og 10 %rabatt på obligatoriske kurs!

SYKKELVERKSTED
DJ Booking Norge AS
Frydenbergveien 48
0575 Oslo
djb@djb.no
Tlf: 90532929
www.djb.no
10% studentrabatt på leie av lyd- og
lysprodukter fra 123lyd.no
DJ til ditt studentparty/samling fra
djb.no
Spesialsydde løsning er som passer
ditt budsjett.

Få gratis hjelp og verktøy til å fikse
sykkelen din selv over en kopp kaffe!
Åpent alle hverdager fra kl. 9-15
på Niels Henrik Abels hus.
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Student-boom til kristne høgskoler
Flere og flere studenter
strømmer til kristne
studiesteder. Overraskende, mener forsker.

Tro på skolen
tekst Brage Egil Herlofsen
foto Henrik Follesø Egeland

Fjellhaug Internasjonale Høgskole
(FIH) og Høyskolen for ledelse og
teologi (HLT) har begge opplevd
en stor økning i antall studenter
de siste årene. Det var den kristne
ukesavisen Norge IDAG som omtalte saken først.
Frank-Ole Thoresen, rektor
ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, tror tilveksten kan ha flere
årsaker, men foreslår at en del
studenter ønsker å studere ved en
institusjon som har en tydelig verdiforankring:
– Mange har et ønske om å studere ved et mindre studiested, og
mange ønsker å kunne utøve troen sin i studiehverdagen og finne
et fellesskap.
Han legger til at den eksplosive
veksten også skyldes at skolen begynte å tilby nettstudium året før.
Nettstudiet har mellom 100 og
150 studenter, men rektoren understreker at disse er fullverdige
studenter.
Kristne studenter
Hvorvidt økningen hos de kristne
høgskolene betyr at studentmassen er blitt mer religiøs, er flere
skeptiske til.
– Tendensen er at Norge blir
mer sekulært. Særlig blant de yngre ser man at andelen kristne går
ned. Derfor er det overraskende at
disse høgskolene får flere og flere
studenter, sier Tore Rafoss, forsker
ved Institutt for kirke-, religions-

og livssynsforskning (KIFO).
– Kan det ha å gjøre med en reaksjon mot sekulariseringen, at de
kristne søker andre med liknende
verdier?
– Det er ikke lett å si at dét er
årsaken, men det er en mulighet.
Generalsekretær i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Karl-Johan Kjøde, er forsiktig
med kun å skylde på en mer kristen studentmasse:
– Hvorvidt den store tilveksten til kristen høgskoler består av
kristne studenter, vet vi ingenting
om. Det er imidlertid forståelig
om kristne studenter søker seg til
et studiested som bygger på deres
mest grunnleggende overbevisning.

Tendensen er
at Norge blir
mer sekulært.
Særlig blant
de yngre ser
man at andelen
kristne går ned
Tore Rafoss, forsker ved Institutt for kirke-,
religions- og livssynsforskning (KIFO)

– Ingen er verdinøytrale
Håvard Evensen (22) og Kristian
Bønes Yndestad (25), to av studentene ved Fjellhaug, forteller at
det tette og personlige studiemiljøet var et trekkplaster da de søkte
seg inn. Det samme gjaldt skolens
verdier.
– Det var naturlig å søke hit
fordi skolen står for samme konservative lære som meg. I tillegg
har skolen og de ansatte et mer
klassisk bibelsyn, sier Evensen.
Rektor Thoresen forklarer at de
ansatte deler et felles verdigrunnlag:
– På Fjellhaug må nye ansatte

gjøre seg kjent med et verdidokument som er utviklet gjennom
en faglig drøfting. Det går blant
annet ut på at Bibelen og de
lutherske bekjennelsesskriftene
er grunnlag for teologiundervisningen på Fjellhaug.
– Kan det gå på bekostning av
undervisning og forskning at de
ansatte må bekjenne seg en religion for å undervise på kristne
høgskoler?
– Det vil jeg ikke si. Hvis du
ser på en ansatt på universitetet, vil ingen være verdinøytrale.
Videre er det ikke sånn at kun
ateister kan undervise om kristendom, eller kristne om islam.
Fjellhaug utdanner mennesker
til å arbeide i kirker og kristne
organisasjoner. Det er helt naturlig at kristne teologer utdanner innen teologi. Det må være
rom til å undervise om sin egen
religion fra et innenfraperspektiv.
Pinsebevegelsens alternativ
Høyskolen for ledelse og teologi,
som har lokaler på Stabekk, har
opplevd en økning på 35 prosent
i antall studenter fra i fjor. Da ble
140 studenter tatt opp, mens i år
ligger tallet an til å bli rundt 185.
Totalt nærmer skolen seg 300
studenter.
– Vi er fortsatt en liten skole,
så små økninger har stor betydning prosentvis. Vi er veldig
positive og glad for økningen,
sier Arne Mella, rektor ved HLT.
Han tror vi ser en økning i antall
studenter til de kristne studiestedene fordi studentene er fornøyd
med studietilbudet.
– Det har vært en uttalt spådom om at religion vil få mindre
betydning i samfunnet vårt, men
jeg tenker det har vist seg å være
motsatt. I det stadig mer mangfoldige samfunnet vi lever i, er
det å ha kunnskaper om religion,
kultur og bakgrunn helt nødvendig for å forstå verden.

Religiøs: Rektor Frank-Ole Thoresen er stolt av veksten Fjellhaug Internasjonale Høgskole har sett de siste årene.

Fjellhaug Internasjonale
Høgskole (FIH)
+ Privat høyskole som tilbyr

Høyskolen for ledelse
og teologi (HLT)
+ En offentlig godkjent høgskole som

studier innen teologi, misjon

tilbyr studier flere årsstudier i tillegg

og kristendomskunnskap.

til en bachelorgrad i teologi og ledelse
og bachelor i religion og samfunn.

+ Ble stiftet i 1898 i Hardanger og
flyttet til Sinsen i Oslo i 1912.

+ Ble grunnlagt i 2008 og bygger
på og viderefører Baptistenes

+ Samarbeider tett med Norsk Luthersk
Misjonssamband og het Fjellhaug

teologiske seminar, som har drevet
teologisk utdanning siden 1910.

Misjonshøgskole fram til 2011.
+ Skolen eies og drives i felleskap
av Det norske baptistsamfunn og
Filadelfiakirken Oslo på vegne

universitas@universitas.no

av pinsebevegelsen i Norge.

Gratulerer
tekst Jonas Solgård

I anledning Universitetet i Oslos
(UiO) 208-årsdag mandag samlet
tusenvis av ansatte og studenter
seg på plassen utenfor Frederikkebygningen på Blindern.
I tur og orden stilte kakesultne
deltagere seg opp i lange køer for
å sikre seg en bit av markeringen.
Regningen på festivitetene havnet til slutt på 472.061 kroner, hvor
den største posten var mottakelse,
lunsj og servering for KB-forelesere og prosesjonsdeltakere, som

kostet til sammen 171.957 kroner.
I tillegg ble det spist kake til den
nette sum av 93.400 kroner.
Det viser tall Universitas har
fått tilsendt fra universitetet.
– Hårreisende
– Det er hårreisende at UiO bruker så mye penger på å feire seg
selv, sier Bjørn Winquist, førstekandidat for Gjestelista ved Studentparlamentet på UiO.
Han mener det finnes mer fornuftige ting å bruke pengene på,
og sier de kunne kommet bedre til
nytte andre steder.
– Det kunne blitt brukt min-

dre på middag og mottakelse,
og heller mer på kake, slik at alle
studentene fikk en bit hver. Eventuelt kunne det blitt brukt mer på
å ruste opp doene på campus og
investere i trelags dopapir, sier
Winquist.
Forsvarer summen
Universitetsdirektør ved UiO,
Arne Benjaminsen, forsvarer pengebruken. Han sier markeringen
av universitetets bursdag er en
måte å gi tilbake til studenter og
ansatte.
Han sier feiringen også i år har
vært «svært populær».

– Kake til om lag 28.000 studenter og 6.000 ansatte koster,
men vi har valgt å fortsette med
dette. Det er denne ene gangen i
året vi spanderer kake på alle våre
studenter og ansatte.
– Er dette forsvarlig bruk av
UiOs penger?
– Årsfesten er en dag med
mange aktiviteter for både studenter og ansatte. Det er en anledning
til å feire våre ansatte som har fått
priser for sitt arbeid, og å gi noe
tilbake til dem og studentene, sier
Benjaminsen.
universitas@universitas.no

ILLUSTRASJON: ODIN DRØNEN

UiO svidde av nærmere en halv million på bursdagsfeiring
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SNIKK SNAKK
MED KRISTIN GJELSVIK
OG BELINDA JAKOBSEN

JD / TORSDAG 5. SEPTEMBER

RF / LØRDAG 14. SEPTEMBER

RF / TORSDAG 3. OKTOBER
RF / FREDAG 4. OKTOBER

SS / LØRDAG 26. OKTOBER

RF / TORSDAG 21. NOVEMBER

BILL. KR. 260,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

BILL. KR. 250,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

BILL. KR. 350,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

BILL. KR. 420,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

BILL. KR. 325,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

SS / MANDAG 16. SEPTEMBER

RF / LØRDAG 5. OKTOBER

RF / TIRSDAG 5. NOVEMBER

SS / TORSDAG 21. NOVEMBER
SS / FREDAG 22. NOVEMBER

BILL. KR. 330,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

BILL. KR. 350,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

BILL. KR. 375,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

BILL. KR. 390,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

+ support:

JUSSILA

SS / LØRDAG 7. SEPTEMBER
BILL. KR. 360,- (HOVEDSAL) / 455,- (GALLERI)
+ BILL.AVG. 18 ÅR LEG.
+ support:

PETER JACKSON
AL AMIN
ROYANE
OUSO LEIGH

KONGEN AV
GULSET MED SITT
FØRSTE STORE
SOLOSHOW!

RF / ONSDAG 11. SEPTEMBER

RF / ONSDAG 18. SEPTEMBER

SS / LØRDAG 5. OKTOBER

RF / TORSDAG 7. NOVEMBER
RF / FREDAG 8. NOVEMBER
RF / LØRDAG 9. NOVEMBER

BILL. KR. 350,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

BILL. KR. 310,- + BILL.AVG 18 ÅR LEG.

BILL. KR. 350,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

BILL. KR. 455,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEZG.

+ support:

MARNIK + SKYTECH + CITYZEN + WAYSONS

SS / LØRDAG 30. NOVEMBER
BILL. KR. 300,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.
UNUMMERERTE SITTEPLASSER

+ support:

IRIS

SS / TORSDAG 14. NOVEMBER
SS / FREDAG 15. NOVEMBER
SS / LØRDAG 16. NOVEMBER
RF / TORSDAG 12. SEPTEMBER

RF / TORSDAG 19. SEPTEMBER

SS / ONSDAG 23. OKTOBER

BILL. KR. 225,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

BILL. KR. 350,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

BILL. KR. 425,- / 375,- (STUDENT) + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

BILL. KR. 465,- (HOVEDSAL 18 ÅR) + BILL.AVG.
BILL. KR. 300,- (GALLERI FRI ALDER) + BILL.AVG.

+ support: SANTI

RF / MANDAG 2. DESEMBER
BILL. KR. 320,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

NYTT
HØST PROG RAM

UTE NÅ!

SS / FREDAG 13. SEPTEMBER

SS / LØRDAG 28. SEPTEMBER

BILL. KR. 365,- / 265,- (STUDENT/HONNØR)
+ BILL.AVG. 18 ÅR LEG. UNUMMERERTE SITTEPLASSER

BILL. KR. 320,- + BILL.AVG.
18 ÅR LEG. (HOVEDSAL) / FRI ALDER (GALLERI)

RF = ROCKEFELLER / JD = JOHN DEE / SS = SENTRUM SCENE
Billetter og fullt program på www.rockefeller.no

RF / TORSDAG 24. OKTOBER

RF / LØRDAG 16. NOVEMBER

BILL. KR. 350,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

BILL. KR. 350,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.
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KULTUR

kulturredaktør:
mariastore97@gmail.com

Maria Støre
415 82 126

Søppeldykk
mot klimatrykk
På vestkanten graver Ronja gjennom søpla etter
mat. Samtidig brøler Kristian og flere tusen andre
foran Stortinget. Dette er klimastudentene.

Klima
tekst Synne Hellevang og Mathea Reine-Nilsen
foto Gina Grieg Riisnæs og Øyvind Halsøy

– Oj, en hel sekk med poteter! sier Ronja
Elise Hirte (22).
Det er fredag ettermiddag, og Universitas er invitert med på «dumpster diving» på
vestkanten. Hirte åpner første søppelkasse,
som er fylt helt til toppen med frukt og
grønnsaker. Hun flytter forsiktig bort det
som har kommet litt for langt i nedbrytningsprosessen, og drar i en kilosekk med
poteter.
– I dag var det dritmye bra, sier hun fornøyd.
Hirte studerer dans ved Norges dansehøyskole. Hun bor i et kollektiv hvor tre av
seks er aktive «dumpster divers», altså at de
leter i søppelkonteinere etter brukbar mat
butikkene har kastet. Hver dag plukker hun
med seg det hun kan finne og maten deles
søsterlig med resten av kollektivet.
I samme kollektiv bor Amalie Moe
(24). I tillegg til å aktivt «dumpster dive»
sammen med Hirte, handler hun plastfritt.
– For meg er ulempene ved denne livsstilen at jeg må tenke mer. I tillegg kan jeg
føle meg litt rar i sosiale sammenhenger,
jeg føler at folk ser på meg som «miljøpoliti». Det er sånne ting som kommer når
man går litt imot samfunnet, sier Moe.
Miljøtiltaket startet for ett år siden. Både
Hirte og Moe er opptatt av å begrense forbruket i samfunnet. De mener «dumpster
diving» kan sende et signal om at det produseres nok mat.
– Det beste å finne er garantert avokado
eller mango. Når jeg finner det blir jeg
kjempeglad, forteller Hirte.

Undervurdert ungdom
Samtidig som Hirte gjør dypdykk i en konteiner på vestkanten, summer det i Oslo
sentrum. Om en halvtime går Klimabrølet
av stabelen, et arrangement som har gjennomsyret de fleste Facebook-feeder den
siste måneden. En liten folkemengde har
samlet seg ved siden av domkirken.
Foran forsamlingen holder Kristian
Møller Krystad (23) appell i regi av «Klimapilegrim». Han tar enkeltemner på Universitetet i Oslo, men for tiden er det miljøkampen som engasjerer ham mest.
Krystad snakker i store ordelag, men tilhørerne er med. Likevel er det vanskelig å
se for seg denne gjengen brøle om halvannen time. Det legges i vei mot Stortinget.
– Mange voksne sier ungdommen bare
bruker klimastreikene for å skulke og dra
på «maccern», men de møter opp igjen og
igjen. Vi må slutte å undervurdere det, sier
Krystad alvorlig, og må heve stemmen for å
overdøve folkemengden som nå har samlet
seg foran Stortinget. Han mener ungdommen kunne løst mange kriser.

Matsvinn
+ Verdens matproduksjon står for cirka
30 prosent av klimagassutslippene

Vokser seg «grønnere»
Forskningsleder ved Statens Institutt for
Forbruksforskning (SIFO), Torvald Tangeland, har studert forbrukerholdninger helt
siden 90-tallet. Han forteller at unge mennesker gjerne er mer engasjerte enn eldre.
– Det kan virke som folk blir mer
kyniske med alderen, sier han.
Krystad er enig i det Tangeland
sier, men forteller at han selv vokser
seg stadig «grønnere». Han tror nøkkelen til å leve mer miljøvennlig er å
kaste seg ut i det, og arrangementer som
Klimabrølet gjør enklere.
– Det gjør det mer lavterskel for folk

+ Matsvinn alene står for ti prosent
av de samme utslippene
+ Det er ti ganger mer miljøvennlig og ressurseffektivt å sørge for at maten som produseres, selges og lages, blir spist av mennesker
enn at den behandles som avfall i etterkant.
+ I Norge kastes 385.000 tonn mat årlig.
+ Forbrukerne står for 58 prosent av
det matsvinnet som kartlegges.
Kilde: matvett.no

Handling foran ord: Ronja mener at det er veldig fint m
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Det beste å finne
er garantert
avokado eller
mango. Når jeg
finner det blir
jeg kjempeglad
Ronja Elise Hirte, student ved Norges dansehøyskole

med diskusjon og demonstrasjon for klima, men om en endring skal til må flere kutte i forbruk.

Renhetssjekk: Dersom Ronja er usikker på om maten er ren, pleier hun å legge det i natron- eller eddikvann.
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flest å møte opp. Det her er mer
et generelt «hey, vi må fikse klimaet!».
Det virker som Krystad har med
seg mange på laget – det er trangt
om plassen i sentrum. Han har flere
forhåpninger til hva som kan skje
i kjølvannet av Klimabrølet. Aller
helst håper han det erklæres klimakrise.
– Bompengekrise har vi, og så
skal vi ikke erklære klimakrise? Det
er jo latterlig, sier han engasjert.

Jeg føler at folk
ser på meg som
«miljøpoliti»
Amalie Moe, lektorstudent ved UiO

Plastkrise
– I tillegg til global oppvarming,
tenker jeg at plast er det farligste,
sier Moe og åpner døren til Landhandleriet.
Den lille butikken på Makrellbekken er stedet hun høster inn det
hun skulle trenge. Helt fritt for plast.
Ved første øyekast kan den forveksles med en utstilling på Folkemuseet. Grønnsaker ligger i trekasser, flettekurver eller porselensskåler. Hyllene er fylt med krukker
i forskjellige størrelser.
Moe går lektorstudiet ved Universitetet i Oslo. En travel studiehverdag gjør at hun må planlegge
nøye – en utfordring hun synes er
verdt å ta.
– Det handler om integritet. At
du vet hva du står for og ikke gjemmer seg bak i mengden uten å gjøre
noe, sier hun.
Over Moes skulder henger et
handlenett. Fra dette drar hun frem
to små tøyposer, et tomt syltetøyglass og en liten glassflaske.
– I dag skal jeg ha vaskemiddel og
balsamicoeddik, sier hun.
Moe skjønner at det kan virke
ekstremt å plutselig velte om på alt
man gjør i hverdagen.
– Det var en stund da jeg var

veldig perfeksjonist og skulle gjøre
alt riktig. Jeg følte meg personlig
ansvarlig for klimaendringene, og
det ble veldig tungt. Når man trykker seg ned på den måten får man
ikke gjort noe som helst. Ting blir
håpløst.
Dermed bestemte Moe seg for å
endre sitt perspektiv, og heller fokusere på seg selv og hva hun kunne
gjøre sammen med kollektivet. Nå
håper hun bare at flere er på samme
lag.
Stipendvennlig forbruk
Moe er overbevist om at mangel på
penger er ikke en unnskyldning for
å la være å handle miljøbevisst.
– Jeg har ikke større utfordringer
enn en vanlig student. Altså, jeg har
også lyst på sko jeg ikke har råd til,
sier hun.
– Men livsstilen jeg vil leve handler jo om å ikke handle.
Ifølge klimaforskeren betyr nettopp manko på penger at studenter
er i en heldig situasjon.
– Jo mindre penger, jo mindre
kan de forbruke, sier Tangeland, og
mener videre at studentfasen er en
fin periode i livet til å eksperimentere
og unngå å tillegge seg vaner som er
særlig miljøbelastende.

Plastavfall
+

Ifølge tidsskriftet Science Advances
har vi produsert mer enn 8,3 milliarder
tonn plast siden 1950-tallet.

+

Over en tredel av verdens plastavfall ender
ikke i et oppsamlingssystem, og kun ni
prosent av verdens plastavfall resirkuleres.

+

I naturen har plast en levetid
på opptil flere hundre år.

+

Hvert minutt havner 15 tonn plast i havet.

+

Marin plastforsøpling har
tidoblet seg siden 1980.

+

Forsøplingen påvirker minst 267 arter.
Kilder: WWF Verdens naturfond, Science Advances

– Lær å tenke kritisk
Tangeland trekker frem det å forlenge produkters brukstid som ett av
de viktigste miljøtiltakene på individuelt nivå, og peker på klesforbruk
som et eksempel.
– Vi har gått fra kvalitetsklær som
man reparerte på, mot lavere pris og
dårligere kvalitet, som produseres
og transporteres fra andre kontinenter, hvor vi kjøper nytt fremfor
å reparere.
Stillhetens brøl
Foran Stortinget igjen sparkes
arrangementet i gang av et voldsomt vræl. Metallartistene har entret
scenen. Krystad, i likhet med de fleste
rundt ham, flirer litt og hever stemmen ytterligere:
– Jeg mener politisk påvirkning
er det viktigste vi kan gjøre. Sett deg

Plastic, not so fantastic: I skapet til Amalie finner man få ting i plast. Et bevisst valg hun tar når hun kjøper varer på butikken.
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Hear me roar: Tusenvis av mennesker møtte opp på fredagens brøl for klima utenfor Stortinget.

Det er viktig
med mindre
kjøtt og fly,
men altså,
hadde det vært
enklere å ta
tog, ville flere
gjort det
Kristian Møller Krystad, student ved UiO

ned med politikere, ta en kaffe, stem ved
valget. Det er viktig med mindre kjøtt og
fly, men altså, hadde det vært enklere å ta
tog, ville flere gjort det, sant?
Tangeland forteller at det å redusere forbruksnivå er en klar viktig del av
klimakampen, men at dersom man vil få
til radikale endringer så er reguleringer
mer effektivt enn individuelle holdningsendringer.
– Vi må lage et samfunn hvor det er
mulig å gjøre de gode valgene, sier han.
Mye av det Krystad og Tangeland sier
går igjen i appellene foran Stortinget –
storpolitikk og lokalpolitikk, bedriftsansvar og forbrukeransvar – det blir vanskelig å holde tunga rett i munnen. Halvdan
Sivertsen leder an allsang, og solen titter
frem. Det er politikk, det er psykologi, det
er DJ-skolen, og det er haka med Stella
Polaris, dog til middels respons fra et noe
keitete publikum. I korte trekk: Det er noe
for alle og enhver.
Når nedtellingen på storskjermen nærmer seg null, er forsamlingen godt oppvarmet og klare til å brøle. Men først er
det ett minutts stillhet for klimaet, som er

minst like kraftfullt som når tusen nordmenn til slutt gjør noe så unorsk som å
skrike av full hals. Stillheten kunne lett
overdøvet ti tusen brøl.
Medium fangst
Etter at brølene har stilnet, forteller Krystad at hans egen klimakamp ikke har vært
uten nederlag.
– Jeg tror de fleste som jobber med
klima opplever hets og negative kommentarer på internett, sier han.
– Selv om de på ingen måte forstår
debatten, er det viktig å prøve å forstå
deres synspunkt. Jeg tror vi alle må tenke
nøye gjennom hvilke ekkokamre vi er en
del av.
Fredagstacoen kaller, og folkemassen
foran Stortinget oppløses raskt. Samtidig
på Oslos vestkant, sier Hirte seg fornøyd
med medium «dumpster-fangst».
– Jeg respekterer de som organiserer
demonstrasjoner og starter debatter, men
folk bør gjøre mer. Vi kommer ikke så
langt med diskusjon, sier Hirte.
Hun pakker varene i en medbrakt
handlepose og vender hjemover.
kulturredaksjonen@universitas.no

De gode valg: Foran stortinget er Kristian klar for å brøle
for klimaet. Han mener at dersom radikal endring skal
skal skje, må politikerne være med på laget.

18

onsdag 4. september 2019

DEBATT
KJØR DEBATT

debattredaktør:
debatt@universitas.no

Hete tips om debatter i andre redaksjoner

Klassikere fremfor
pensum
– Om en skal komme under
huden på fagfeltet er det viktig
å lese mer, mye mer, enn det
som er pensum, skriver NTNU-student, Eivind Rindal i
Under Duskens debattspalter.
Om du som student synes det
er mye pensum å lese, og ble
ytterligere stresset av denne
beskjeden, slapp helt av. Rindal har løsningen. Tittelen på
innlegget er tross alt «Ikke les
pensum».
– Gå i forelesninger, diskuter fag, les supplerende tekster,
ta eksamen. Du kan alltids bla
gjennom pensum om du trenger det før eksamen, men det

viktigste er å vite hva faget går
ut på, skriver Rindal. Og hvis
du lurer på hvor du skal begynne lesingen, har han svar
på det og:
– Den gode student leser
ikke bare bøker som en tror en
selv er enige med. Også romaner, teaterstykker og fabler er
viktige for dannelsen. De kan
tjene både til adspredelse og
samtidig utfordre den kritiske
tanken.
Hvordan man da skal få tid
til en deltidsjobb og et liv i tillegg, har han imidlertid ikke
svar på.

Mikkel Ihle Tande
988 62 913

På tide å heve stemmen!
Valg
Vemund H. Jernsletten, leder for
Grønne Studenter

I skrivende øyeblikk har jeg nettopp (endelig) forhåndsstemt. Hvis du leser dette mens avisa er noenlunde fersk, er det fortsatt litt tid igjen for deg óg
– og en stund til valgdagen. Selv om en under valgkampen stadig møter oppfordringer til å stemme,
går få av disse oppfordringene ut mot studenter som
gruppe. Studenter er en mangfoldig bunch, og har
mangfoldige bostedsaddresser. Det er mindre interessant for et kommuneparti å sanke stemmer fra
noen som kanskje stemmer i en annen kommune
– eller et annet land. Dette forverres av at valgdeltakelsen er absolutt lavest blant andregangsvelgere
– som studenter ofte er.
At en neglisjeres som velgergruppe medfører at ens

Singel og stolt
Studvest-journalist
Amalie
Vadla trives som singel. Hun
er med i to vennegjenger, der
hun i den ene ses på som alene, fremfor singel, fordi alle de
andre har kjæreste.
– I den andre gjengen er vi
alle uten fast følge. Men her
ender alle likevel alltid opp
med følge hjem etter en kveld
ute – utenom meg selv. I denne
gjengen er jeg «å dakar lille»
som ikke får seg noe, skriver
Vadla. Selv om hun ikke synes
det er noe galt i å ønske seg
kjæreste, ønsker hun mest av

alt aksept for sitt livsstilsvalg.
Ikke ensom, bare enslig. Singel
og selvstendig.
– Det å være «singel» behøver ikke være et ventestadium
mellom forhold. Det kan like
gjerne være et valg hvor man
velger seg selv. Et myndiggjørende valg som man slettes
ikke trenger å stille spørsmål
ved, skriver hun.
Her ønsker Erna Solberg
seg flere norske barn, og så
krever ungdommen aksept for
å «velge seg selv». Makan til
first world problems.

Ukas tweets:
Katie Hannigan @katiehannigan
My friend got a degree in egyptology, but can’t get a job,
So he’s paying more money to get a Phd, so he can work
teaching other people egyptology. In his case college is literally a pyramid scheme.
Kan noen si fra om de vet om en ledig Phd-stilling i sosiologi?
Fam Karine Heer Aas @famkarine
Hvordan skal de studentene som det forventes skal være i
«100% stilling» gjennom #praksis finansiere hverdagen når
deltidsjobben utgår, på grunn av mangel på tid?
Pyramidespill, vel!
Fam Karine Heer Aas @famkarine
NRK AVSLØRER: Bjørnar Moxnes har BANKKONTO og
BANKKORT fra EN BANK
Hva blir det neste, at Sylvi Listhaug får maten sin servert av en....INNVANDRER??

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

velgerinteresser lettere også kan neglisjeres. Dette
er synd, for studenter er en gruppe som bør lyttes
til, og hvis interesser bør ivaretas av lokalsamfunnet: Selv om vi er mangfoldige, har vi til felles at
vi bedriver kunnskapssøken – og kunnskap er en
del av demokratiets livskraft. Vår utdanning er en
overgangsfase av livet, som medfører utbredte utfordringer rundt boforhold, sosial utfoldelse, prestasjonspress, psykisk helse, og mer. Samtidig er det

nesten ingen annen velgergruppe med en like direkte interesse i at verdens klima ikke går til helvete.
Om et halvt århundre vil de fleste av oss være ved

Selv om vi er
mangfoldige, har vi
til felles at vi bedriver
kunnskapssøken – og
kunnskap er en del av
demokratiets livskraft
pensjonsalderen, og kan forhåphentligvis tilbringe
denne på en planet hvor grunnlaget for menneskelig velferd ikke har blitt forringet. Selv om du bor i
Oslo, men har stemmerett i gokk drar kloden like
stor nytte av utslippskutt der som noe annet sted.
Mitt gokk er forøvrig Grimstad, hvor jeg stemte grønt
fra Frederikkeplassen på noen få minutter. Studenter bør lyttes til, men de bør også heve sin stemme.
Jeg håper du bruker muligheten til å stemme – jeg
håper også du bruker muligheten til å stemme grønt.

Ukas sitat:
Eg, som forbrukar, vurderer forholdet til
Netflix som ein suksess om eg fekk akkurat
det eg ville ha – medan Netflix reknar kvart
ekstra minutt eg bruker, som eit mål på auka
suksess. Dette set sjølve tida på spel
Halvard Berge, student ved NTNU.

Streik for klimaet!
Klima

de ikke starter å streike for klima nå.

Ole Håvard Lunde Rustad, student
ved UiB

Vi er ikke født med gener for empati, moral, og et
kunnskapsbasert verdisyn. Vi er født med gener for
å overleve, mestre og reprodusere.Men livet vårt er
ganske kort, sammenlignet med de konsekvensene vi
må forholde oss til at handlingene våre har. Mennesker bryr seg om det som er nyttig og det som gjør livet
bra.Vi må gjøre kunnskap om holdbarheten til empirisk kunnskap nyttig, ved å gjøre
den til et hinder for å oppnå goder:
Billappen, utdanning, fagbrev, boliglån.

Grunnen til at Greta Thunberg streiker, er mangelen på
studentopprør. Grunnen til at Greta Thunberg streiker, er fordi ingen med doktorgrad gjør det.Grunnen
til at Greta Thunberg
streiker, er fraværet av
streik fra professorer og
stipendiater. Å streike
for klima er å streike for
vitenskapens status. Å la
være å streike for klima
er å passivt forholde
seg til holdbarheten til
etablert empirisk kunnskap. Dette umyndiggjør all forskning, samt
verdien til og validiteten av alle grader fra høyere utdanning. Inkludert
din egen. Så derfor vil jeg utfordre alle akademikere
til å forsvare resultatene av sin egen forsking, legitimiteten til sitt eget fagfelt, og vitenskapen i seg selv hvis

Ta byrden av en
16-årings skuldre
i kampen mot
makthaverne.
Ta ansvar!

Å la være å streike for klima er å pas-

sivt forholde seg til holdbarheten
til etablert empirisk kunnskap, og
dermed undergrave vitenskapens
vesen.Så når skal faglige og administrativt ansatte ved utdanningsinstitusjoner begynne å streike
for klima i vitenskapens navn? Ta
byrden av en 16-årings skuldre i kampen mot makthaverne. Ta ansvar! Dette gjelder alle, med og uten
utdanning, uansett yrke, uansett livssyn, uansett
hvem du er.
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Bekymring, stress og karma
gende behov om å se hverandre og å ta vare på hverandre? Jeg tror det.

Karma
Hans Eirik Bue Iversen

Etter en periode med mange nye ansikter, sosiale

arrangementer, masse guts og innsatsvilje, er ting
i ferd med å sette seg på campus. Studiestart har
skutt forbi oss og mange studenter innser i disse
dager at hverdagen for alvor er i gang. Bekymringer om at man ikke startet å lese tidlig nok begynner å krype innpå.
Plutselig er det blodig alvor. Mulighetene du hadde

til å etablere noen å holde kontakten med dette semesteret har minket betydelig. Nå har studentene
satt kursen mot mållinjen, startpistolen har gått –
karakterjaget er i gang! Under tidspress
og emosjonell overbelastning får mange
studenter skylapper rundt øynene. Vi tilpasser oss utfordringene ved å se lenger
frem mot horisonten og vi glemmer de
som står ved siden av oss. Brrr, hold an,
det er her vi burde tenke oss litt om. Når
stresset tar overhånd, og synet vårt blir
innsnevret, står man i fare for å bomme
totalt på livets uforutsette utfordringer.
Kanskje raser du forbi dine egne behov?
Kanskje handler noen av våre grunnleg-

Her er mitt forslag: prøv å være snill med noen i
dag. Si hei til personen du møter i studentblokka.
Hold døren oppe for noen. Send en e-post til en
foreleser som du vet engasjerer deg om et tema du
vet litt ekstra om. Lytt og oppmuntre medstudentene dine som våger å ta ordet i seminarer. Legg fra
deg telefonen, løfte blikket og se om du kan inkludere noen. Ta en lunch etter forelesning med noen
som sitter alene. Minn menneskene rundt deg på
at du setter pris på dem. Prøv det, jeg lover at det
vil gi deg ekstra energi og glede. Kanskje studenttilværelsen ikke trenger å være så bekymringsfull likevel og at nøkkelen rett og slett er å hjelpe
andre? Hva skal du gjøre i dag? Jeg tenkte å gå en
tur i skogen og tegne et tre

Vi tilpasser oss utfordringene
ved å se lenger frem mot
horisonten og vi glemmer de
som står ved siden av oss.
Brrr, hold an, det er her vi
burde tenke oss litt om

Høyre leverer på klima
Klima
Joakim Solheim Hatletveit, medlem
i arbeidsutvalget, Høyres Studenter

Grønne Studenter støttet den 30. august mitt innlegg
om utslippsreduksjoner i kunnskapssektoren, men betvilte samtidig Høyres klimapolitikk. Det er uberettiget,
gitt alle klimatiltakene Høyre, og regjeringen, har gjennomført.
Regjeringen fører, og har ført, en ambisiøs klimapolitikk
siden Solberg-regjeringen tiltrådte i 2013. Hovedmålet
er å kutte utslippet av klimagasser med minst 40 prosent innen 2030, nedfelt både i klimaloven og gjennom
Norges deltakelse i EUs klimaregelverk. Regjeringen
mener imidlertid at dette ikke er nok, og har derfor,
via Granavolden-plattformen, også blitt enig om å kutte
utslippene med ytterligere 90–95 prosent innen 2050.
Dette er solide forpliktelser som harmonerer med FNs
klimapanels målsettinger i klimapolitikken.

Hva gjelder konkrete tiltak gjennomført de siste årene,

kan en ramse opp i fleng. Det er innført forbud mot
bruk av oljefyr fra 2020, ny lov om offentlige anskaffelser hvor klimavennlige løsninger vil bli prioritert,
byvekstavtaler i de store byene med nullvekstmål, av-

Nysnø, som investerer i grønne og klimagassreduserende ideer, samt mange andre tiltak.
Benedikte Espeland mener også at norsk oljeproduksjon

bør nedlegges i 2035. I Norge er 225.000 mennesker
knyttet direkte til næringen eller avhengig av den. Det er flere mennesker
enn det bor i Trondheim. Det internasjonale energibyrået (IEA) kom i
juli i år med en rapport som tilsier at
dersom kull hadde blitt faset ut med
energi fra gass kunne utslipp tilknyttet strømproduksjon og oppvarming
blitt kuttet med hhv 50 og 33 prosent!
Dette har potensial for store utslippsreduksjoner på kort sikt. Norsk gass
har blant annet bidratt til at Storbritannia har kunnet utfase sin bruk av
kullkraftverk som energikilde på rekordtid. Så lenge energietterspørselen
overstiger tilbudssiden av fornybarenergi vil det derfor
være hensiktsmessig å benytte norsk olje og gass også i
fremtiden.

Norsk gass har blant annet bidratt
til at Storbritannia har kunnet
utfase sin bruk av kullkraftverk
som energikilde på rekordtid
giftsfritak for nullutslippsbiler som har medført at Norge har høyest el-bil tetthet i verden målt per innbygger,
forbud mot engangsplast, tilføring av 700 millioner til
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ANMELDELSER

Mylena Kifle

anmelderredaktør:
anmeldelser@universitas.no

974 83 042

Universitas tes

På dypt vann med BI
Dersom du vil komme
til bunns i ryktene om
seilforeningen til BIs
skandaløse fester, må du
dykke dypere enn første
trening.

«Det eneste som mangler nå, er en kald øl».

Sitat: elleve år gamle meg på seilkurs. This
ain’t my first rodeo, er altså utgangspunktet
når jeg møter opp på seilkurset til BI Athletics. Det er søndag, og undertegnede er over
gjennomsnittet bakfull idet jeg går i land
på Oslo seilforening på Lille Herbern ved
Bygdøy. Jeg er klar for å vugge på bølgene til
en lun bris, med et hav fullt av muligheter
dersom bakruskvalmen tar overhånd. Men

det blir fort klart at disse seilerne ikke er her
for å ta det rolig.
Vi får bli med på en eksklusiv trening:
Sommeren nærmer seg slutten, og seilesesongen går mot veis ende for denne gang.
Men A-laget til BI-seilerne gjør seg klar for
et siste støt før de pakker seilene sammen.
NM i Trondheim er bare to uker unna, hvor
de stiller med ett lag. De opererer V70båter, som krever et mannskap på fire styk-

FOTO: GINA GRIEG RIISNÆS

ker. Denne gjengen har brukt hver dag
den siste uken på å perfeksjonere samtlige
jibber (snu i medvind) og markeringer.
Universitas får ikke ta del i det harde
arbeidet, men observerer det hele fra
vaktbåten. Vi legger ut bøyer firkløveren
skal seile mellom, for å øve seg på regatta
(kappløp for seilbåter). Til tross for at
havet dekker 70 prosent av kloden, er det
trangt om plassen søndag ettermiddag
i indre Oslofjord. Etter nære sammenstøt med en ferge, en annen seilbåt og et
cargoskip, får studentene omsider god
fart i seilene, og suser frem og tilbake
mellom bøyene.
Om det høye nivået høres avskrekkende ut, frykt ei. Dersom du, som meg,
foretrekker en mer bedagelig form for
seiling, er det muligheter for det også. Til
tross for at BI Athletics har tre lag som
konkurrerer på høyt nivå, har foreningen
hele 90 medlemmer. De mindre seriøse
matrosene er gjerne ferske seilere, som er
med for å lære seg kunsten å styre vinden, samt for å ha det litt gøy. De får også
følge stjernelagene landet rundt og feste
etter endt res.
Dersom du vil ta del i moroa eller seile
på elitenivå, er det håp selv for deg som
ikke går på BI. En viss kvote studenter
fra andre universiteter får bli med. Alle
som søker får plass, så lenge klubben
har kapasitet til å ta dem inn. Om dette
høres ut som noe for deg, er det med
andre ord bare å slenge på seg de raske
brillene og pappas Helly Hansen-jakke
og styre VOI’en mot Bygdøy.

BI Athletics Seiling
Hva: Seiling

Gina Grieg Riisnæs

Hvor: Oslo Seilforening og havet

anmeldelser@universitas.no

Når: Varierer

Hiv og VOI: – BI-studenter øver seg på regatta i Oslofjorden.

«Toast! Toast! Toast!» ropes det
entusiastisk i kantinen på Institutt for Informatikk (IFI). Det er
«toastdag».

Toastjærn

I det øyeblikket lukten av smeltet ost og grillkrydder
begynner å bre om seg, strømmer informatikkstudenter til standen i første etasje av Ole-Johan Dahls hus,
og køen vedvarer ut den neste timen.

er faktisk bare toast som skjer. Og selv om det er gøy i
en time med puns som «gi jernet» og «arme riddere»,
så er det nettopp bare gøy i en time. Her må du ha en
ekstrem forkjærlighet for smalltalk.

Toastjærn er kun et skarve år gammelt, men teller
allerede rundt 100 medlemmer. Ifølge nestleder
Inger Helene Engebretsen (24) foregikk opprettelsen
omtrent slik; «Haha, vi skulle hatt en forening for
toast, da» – og slik ble det. Dette er herlig lavterskel.
Du vippser 30 kroner, og så får du toast resten av
semesteret, som vil si minst én toastdag i måneden.
Ellers er det toastkvelder, toastjulebord, og – fordi
hvorfor ikke – generalforsamling. For å bli enig om
toastvedtektene og slikt.

Hva så med selve toasten? Den er overraskende god.

Om du nå tenker en forening for ostesmørbrød høres
tullete ut, så har du delvis rett. Men det er seriøst tull,
ifølge styremedlemmene. De er tross alt registrert i
Brønnøysundregisteret.

Inkluderende er det også. Glutenintolerant eller vega-

Mathea Reine-Nilsen

ner ingen hindring. Aberet med en slik forening? Det

anmeldelser@universitas.no

FOTO: HENRIK FOLLESØ EGELAND

Herlig cheesy
Hva: Ostesmørbrød og kos
Hvor: Institutt for Informatikk, UiO
Når: I ny og ne

Jeg får en klassisk variant, med Jarlsberg, skinke, ketchup og diverse krydder, og det er et sammensurium
jeg ikke ville trodd jeg kom til å like. Denne kunne
jeg blitt feit på.

Perfekte toast: Hemmeligheten bak disse sprø herlighetene er ifølge nestleder
Inger Helene Engebretsen majones på loffen. Da blir toasten ekstra crispy og
gyllen.
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ster studentforeninger
(følg spillelista på Spotify)

Universitas anbefaler

Slaget om pupp
og verdighet

Mylena Kifle, anmelderredaktør

Vikke dra på skolen — Yomi
Same Yomi, same >:(

Dumt — L.U:N.A
Aldri feil med ny hiphop fra Bergen!!

KDVPM — Hkeem, Unge Ferrari
Kan jo ikke gå feil med disse gutta??

Stuff — Sløtface
Alltid like kule<3

Kulturkalender uke 36
Miljø og feminisme

5/9

«Hva i alle dager har miljø og
feminisme med hverandre å gjøre????
Alt disse feministene må dytte på
oss!!!», tenker du sikkert nå. Vel,
ro ned sinte, hvite mann, her skal
du faktisk få lov til å møte opp med
skepsis. Det feministiske tidsskriftet
Fett inviterer til samtale der de vil
diskutere om hvorvidt klimakamp
og kvinnekamp kan ha en kobling.
Kanskje forlater du rommet litt
mindre bitter og litt mer åpen?
Gratis, 19–20

2/9-8/9

Justivalen

FOTO: GINA GRIEG RIISNÆS

OSI Fekting
Hva: Fekting
Hvor: Athletica Blindern

Den årlige Justivalen er igjen på
plass! Justivalen kan beskrives på
samme måte som enhver jusstudent;
festglade nørder forkledd i Louis
Vuitton-skjerf og (det de tror er) edgy
skinnjakker. Her kan du delta på alt
fra en fiktiv rettssak til konsert med
Kjartan Lauritzen. Så, vil du og ta del i
en Suits/Gossip Girl hverdag? Søk deg
inn på jussen eller hakke enklere, spør
pappa om litt ekstra lommepenger og
bli med på festival!
2.–8. september
festivalpass for studenter: 800 kr
dagspass for studenter: 350–400

Forlagenes store
boksalg

5/9-7/9

Brent alle pengene dine på svindyre
pensumbøker fra Akademika, men
fortsatt behov for litteratur som
faktisk skal njutes?? Fra torsdag til
lørdag har 15 forlag kjempesalg på
bøker av alt fra samtidsforfattere som
Lotta Elstad til feministklassikeren
Simone de Beauvoir!
torsdag og fredag 11–21
lørdag 11–17
Filmens Hus

Skeiv litteratur –
Å lese om seg selv

7/9

Leser søker bok inviterer til samtale
på Litteraturhuset om skeiv litteratur.
«Hvor viktig er det å kjenne seg
igjen i andres historier, oppleve at
andre skriver om deg?», spør de
på arrangementet. Litteratur har
historisk vært forbeholdt den hvite,
heterofile mannen, både som leser
og forfatter. Representasjon i kunst
er en essensiell del av et likestilt
samfunn, forhåpentligvis kan dette
arrangementet lære oss noe om
hvordan tilrettelegge for mer skeiv
kunst.
7. september 16–17, gratis

Ukas anbefaling

Rasmus Gorset Berg, gravejournalist i Universitas

En kald og en varm

Når: Tirsdag og onsdag

Hvem: Dere over 18 Hva: Dusjpils Hvorfor: Kos

En garde!: – En av OSIs medlemmer hilser sin motstander før kamp.

Til tross for juling og vondt
i puppen, går Universitas
strålende fornøyd fra
fekteringen.
Zorro! Pirates of the Caribbean! Star Wars! Eowyn

versus Nazgulene! Kill Bill! Listen over legendariske sverdkamper er både lang og god. Og
antrekkene som følger med, er enda bedre. Gul tracksuit? Hvit brudekjole? Pretensiøs hatt og maske?
Mulighetene for hva jeg kan møte opp i på mitt første fektekurs, er mange.
Valgets kvaler blir dog for utfordrende. Så jeg
ankommer gymsalen på Athletica Blindern i vanlige klær. Forventningene er skyhøye idet jeg entrer
sportshallen, for å lære kunsten å fekte.

Men før jeg møter min motstander, må utstyret på.

Å ta på fekteuniformen føles sensasjonelt. Helt til
jeg må tre på en gigantisk brystbeskyttelse av plast.
Brått føler jeg meg mer som en institusjonalisert
gladiator, enn Uma Thurman i Kill Bill. Men så
fort hjelm og kårde er på plass, føles det ganske rått
igjen.
En garde! Prêtes? Allez! Kampen er i gang. Jeg
husker omtrent like mye av det jeg nettopp lærte,
som det jeg husker av mattetimene på barneskolen.
Altså fint lite. Idet jeg blir stukket for n-te gang,
kommer de siste ordene Jedi Masteren sa før jeg tok
på hjelmen. Litt som Mufasa til Simba: «Du er høyere enn de fleste her. Du har mer rekkevidde. Bruk
det». Jeg kjører angrep. Hugger for harde livet. Men
siden brystbeskyttelsen er omtrent fem størrelser
for stor, får jeg bare stikk i puppen til gjengjeld. Oh
well.

«Fekting er sportens sjakk», hørte jeg en gang. Det

erfares derimot raskt at fekting har like mye til
felles med sjakk, som det har med boksing. Universitas møter opp på OSI Fektings første trening
dette semesteret, som eneste som aldri har rørt en
kårde [sverdet] før. Derfor får jeg en helt egen Jedi
Master (!) som skal lære meg opp. Han forklarer
tålmodig og nøyaktig hvordan jeg skal gå. Tråkke.
Løpe. Holde armen. Løfte armen. Finte. Hugge.
Tenke! Og holde kården. «Nå er du klar for kamp»,
erklærer han så. Adrenalinet bruser.

Til slutt taper jeg tre svette kamper 1–5. Og det opp-

summerer vel i bunn og grunn mine fekteevner så
langt. Men ettersom jeg møtte opp med utgangspunkt på minus ti, gliser jeg stort. Min elendige prestasjon er altså ikke resultat av mangel på fantastiske
Jedi Masters. Jeg skal uten tvil tilbake, for å omfavne
min indre Uma Sparrow.
Gina Grieg Riisnæs
anmeldelser@universitas.no

Nei, jeg snakker ikke om å dusje i øl.
Det er litt for drøyt selv for meg. Jeg
snakker om å ta seg en pils samtidig
som man dusjer. Hvor ofte har du ikke
kommet hjem fra jobb/skole og gledet
deg til å ‘sprette en kald en’? Og hvor
ofte har du ikke kommet hjem fra jobb/
skole og gledet deg til en lang og varm

dusj? Vel, den dusten som sa at to gode
ting sammenlagt ikke blir bra, tok i
dette tilfellet feil. Så feil. Men hen snakket kanskje om mat? Uansett, enten du
har det travelt eller ei, gjør deg klar for å
vaske vekk stresset og å svelge bekymringene. Skal du også på vors er dette
en ypperlig måte å spare tid på!

Ukas advarsel

Lena Jarstad, korrektursjef i Universitas

Åja, du har aldri vært
utenfor Ring 3?
Hvem: Oslo-igler Hva: Kultiver deg selv Hvorfor: Ikke vær en løk

«Jeg skjønner ikke dialekten din,
jeg», fikk jeg høre av en medstudent
her om dagen. «Men ikke ta det personlig. Jeg skjønner ingen dialekter»,
beroliget han meg med. Jeg måtte
beherske øynene mine fra å himle ut
av hodet mitt. Jassååå, så du skjønner bare Oslodialekten? Du har aldri
hatt sidemål på skolen, aldri hørt på
musikk som ikke er laget av Oslofolk,
og du har heller aldri møtt noen som

kommer fra... Vestlandet? Den er
brun, jeg får bare legge fra meg 23 år
med språkvaner, identitet og personlighet, og bytte om til Oslodialekten.
Jeg gjør det for deg, du som aldri har
vært utenfor Ring 3, slik at du forhåpentligvis slipper å fortelle hver
eneste person som ikke er fra Oslo
at du ikke forstår dem. Eller så kan
du innse at det ikke er vårt problem.
Ok, tjommi?
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Låvefest på Helga Engs hus!
Blindern Rockeswing
Hva: Rockeswing
Hvor: Helga Engs Hus
Når: Tirsdager

FOTO: GINA GRIEG RIISNÆS

La det swinge: Studenter i alle aldre, fra forskjellige fakulteter stilte opp på introkurset til Blindern Rockeswing.

Blindern Rockeswing
bringer bygda til byen
når de byr opp til dans.
Tirsdag 27. august inviterte Blindern Rocke-swing til gratis introkurs for universitetets studenter. Det må ha vært opp mot
to hundre fremmøtte. Ute er det godt over
25 grader og fuktig som bare heia. Inne i
Helga Engs Hus er luften sval, så svetten fra
dagens tidligere strabaser tørker raskt inn.
Gutter og jenter står oppstilt parat i trenings-

tøy og joggesko, klare for å vrikke litt på
dansefoten. Imidlertid har ikke Universitas’
journalist fått med seg hva som er anbefalt
å gå i denne kvelden. Skinnsandaler og bomullskjole er ikke bare et idiotisk valg, men
blikk fra de fremmøtte bekreftet at dette er
noe jeg burde ha tenkt på. Imidlertid lar
ikke dette rokke ved humøret. I det musikken startet og instruktørene instruerte i vei,
kom smilet frem på alle ansiktene. Folk lo
og svaiet usikkert fra side til side.
Introkurset overrasker også som et ekstremt lett sted å bli kjent med nye mennesker. Ikke før du har snublet deg gjennom
fire takter blir du bedt om å bytte partner.

Her går det ikke i om og men, jentene hopper videre til neste gutt. Slik pågår det hele
kvelden, mon tro om det er snik speeddating som er satt i gang?
Rockeswing viser seg å være noe som kunne

passe de fleste: studentene ser ut til å komme fra forskjellige fakulteter, i alle aldre, og
også utvekslingsstudenter har tatt turen!
Dansetrinnene er ikke vanskelige i seg selv,
noe som gjør at en uerfaren danser også kan
bli med. Instruktørene er hyggelige og hele
seansen oppleves som veldig innbydende.
Det eneste ved rockeswing som kan gjøre
det til en form for ‘nisje’, er musikkstilen.

Den er nok ikke for alle, så om du ikke liker
rockeswing, er nok ikke dette dansekurset
for deg.
«Dette er swingen som ble danset på
bygdene i alle år», forteller Vanja Hallvig,
leder for Blindern Rockeswing. Musikken,
som på fagspråket blir kalt Fastingswing, er
en firetakters rytme som får deg til å lure
på hvor innenlandsdialektene og låven har
blitt av. Imponerende nok danser faktisk de
fleste av studentene lettbeint rundt i foajeen. Alle timene på lesesalen har visst ikke
etterlatt seg stive rygger og sittesår.

???Gunhild Tveiten
anmeldelser@universitas.no

Moro med Morrari
Freud, Tarantino og
sheriff. Velkommen til
psykologistudentenes
revygruppe.

Revygruppen Morrari

«En revy med høy sigarføring» er de
første ordene som møter deg på Facebook-siden til Revygruppen Morrari.
Universitas sin utsendte ankommer
dermed Psykologiske institutt med håp
om å møte en viss cubaner. Men når vi
møter opp i forsamlingssalen for å ta del
i gruppas opplegg, får vi ikke en eneste
sigar utdelt. Kan de unge revy-psykologene reddes ut av det elendige førsteinntrykket?

fact» er likevel revygruppas eget navn:
Morrari, som kommer fra Freuds teori
om at barn utvikler seksuelle følelser for
sin mor. Målet er at Morrarisene skal få
samme tilhørighet til revygruppen, som
til sin egen mor.

kes kalaset i gang med en klassisk navnerunde. Alle introduserer seg selv med
navn og en «fun fact». Her lærer vi at
samtlige deltakere så den nye Tarantinofilmen i løpet av uken og spiste mystiske kladder. Kveldens morsomste «fun

Hvor: Psykologisk institutt (PSI)
Når: Tirsdager

I 2018 inviterte gruppen til stilleleken

under sin årlige revy. Som revy-skeptiker, krysser undertegnede fingrene
for at de resirkulerer fjorårets konsept.
Håpet blir smadret idet de gir seg hen til
første øvelse: tohodet troll. Deltakerne
går sammen arm i arm, for så å improvisere like setninger samtidig. Resultatet er langstrakte samtaler som uttales i
overlappende slow motion. For en utenforstående, er det som å få gelé kvernet
gjennom ørene. Men hele gjengen smi-

Deretter kaster gjengen seg ut i en
intrikat runde med sheriff. Den klassiske
leken utvikler seg fort til en «Morrari
spesial», der deltakerne må imitere en
katt i vaskemaskin og pølse i brød. Her
er det med andre ord rom for å omfavne
et hav av identiteter. Og terskelen for å
ta del i moroa, er lav. Revygruppen er
åpen for studenter fra alle fakulteters
hjørner, semesteret rundt.
«Det ser nok rart ut fra utsiden», sier en
av deltakerne mot slutten. Dét er det
ingen tvil om at Morrari gjør. Men til
tross for at opplegget ser bisart ut, er
det viktigste at dramagjengen koser
seg. Noe de åpenbart gjør. Universitas
sin anmelder bytter neppe mor ut med
revygruppe den første uken. Men dersom du på liv og død må ta del i revytilværelsen, kan Morraris være et fint
sted å gi uttrykk for dine kliniske sider.

FOTO: ODIN DRØNEN

Siden vi er i starten av semesteret, spar-

ler og ler, så kanskje det ikke er så ille.

Hva: Revy

Gina Grieg Riisnæs
anmeldelser@universitas.no

Lav terskel: Hos revygruppen «Morrari» kan studenter fra alle fakulteter bli
med på en runde sheriff.
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Ad notam

Universitas oppsummerer uka

Vi spør

av Maximus Mus

Skandaløse mikrohus
I denne ukens Universitas kan
du lese om Norske Mikrohus’
utfordring til SiO, nemlig at de
bør satse på mikrohus for studenter.
Ask Pape er en av dem som
har hoppet på trenden, og flyttet inn i et lite skur på Grefsen.
Selv hevder han at han er storfornøyd med valget.
– Jeg brukte lang tid på å
overbevise venner og familie
om at det var en god idé, sier
Pape.
I likhet med Bjørn-Erik
Øye i Prognosesenteret er flere
andre også kritiske til om
mikrohus er en god idé.
Til Ad notam-redaksjonen
sier tidligere redaktør i Universitas, Runa Fjellanger, følgende:
– HAH! For en nørd!, sier
VG-journalisten, mens hun
holder opp den omstridte utgaven av Universitas med et
kvinnelig underliv på forsiden.
– HVOR ER TABLOIDVINKLINGEN HER??, roper
Dagens
Næringsliv-journalist Birk Tjeldflaat Helle og
Anders Giævers sønn i et unisont brøl.

Sistnevnte slenger Gore Texskoene godt opp på bordet og
fisker frem en utskrift av en epost som tilsynelatende ser ut
til å være fra VG-redaktør Gard
Steiro.
– Sa jeg forresten at jeg kan
hele teksten til Ghetto Gospel
av 2Pac?, utbryter han.
Én som derimot ikke vil være
med på hylekoret er gravejournalist i Dagbladet, Johannes
«Toska» Fjeld.
Han avdekket nylig skandaløse
forhold i Oslo kommune; over
3000 kunstverk er savnet fra
kommunens kunstsamling. Til
Ad notam forteller han litt om
hvordan han arbeidet:
– Jeg elsker Playstation, men
mens jeg gravde i kommunens
postjournaler fant jeg det best å
forskanse meg på et så lite rom
som mulig.
På spørsmål om det lille rommet
han sikter til betyr toalettene på
Rådhuset, sier Fjeld at han ikke
vil gå ytterligere i detalj.
– BLI MED I NJ! BLI MED
I NJ!, smeller det fra tidligere
fotosjef i Universitas, Adrian
Nielsen.

Ukas studentvin
En pinne for Papegøyene: Etter å ha anmeldt
vin av varierende kvalitet oppsøkte vi
polet i Thereses gate for hjelp. Dere
kan ikke anmelde denne, med mindre dere vil fremstå som om dere er
noen år for sent ute, sier den ansatte
og peker på Pet Nat flasken PerSandberg var på coveret av Natt
og Dag med. Vi blir anbefalt
en naturvin fra Swartland i
Øyvind Halsøy,
Sør Afrika laget på Cinsault
vinanmelder i Universitas
druer. Dette er vintestens
foreløpige vinner. Noe av overskuddet går til å hjelpe en utrydningstruede papegøyer
i Sør-Afrika. Om dette blir for «woke», og du ønsker å
drepe flere dyr, kan du drikke denne, klappe deg selv
på skulderen og historieløst kalle livet på vestkanten et
«bilpolitisk Apartheid».
Vinvurderingen skjer i samråd med redaksjonen i Universitas.

A.A.Badenhorst Papegaai Cinsault 2018
Pris: 160 kroner
Land: Sør Afrika
Alkohol: 13 prosent

– Ring meg når du er seriøs!
Alle vet at Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) sliter med å definere
mer enn én sak de virkelig brenner for. En som ikke mangler ideer er «Petter
Solberg» fra Studentenes bilkjørerbande. Derfor tok han en telefon til Cecilie
Lyngby i FNB for å høre hva hun synes om noen av innspillene hans.
– Hei, har jeg kommet til Cecilie
fra FNB?
– Ja, det har du.
– Så bra. Jeg heter Petter og ringer fra Studentenes bilkjørerbande.
Vi registrerer at Folkeaksjonen nei
til mer bompenger har et beskjedent
program hva gjelder studentpolitikk.
Vi har noen forslag til punkter dere
kan legge til på programmet!
– Kan du sende meg en mail på
det her? Jeg kan ikke bare legge til
saker i et program som er vedtatt,
da må det generalmøte til.
– Serr, bare hør her da: Studenter bør få minst 80 prosent rabatt på
både diesel og 95 blyfri, ikke sant?
– Hehe... det tror jeg ikke vi
kommer til å ha i programmet. Det
tror jeg du hører selv også. 80 prosent rabatt på noe som er 40 prosent avgiftsbelagt, det funker ikke.
– Neivel, da. Vi synes alle grøntområder på campus skal erstattes av
parkeringsplasser slik at studenter
utenfor Oslo også får kommet seg på
skolen! Hva synes du om det?

– Du...dette her... Jeg synes
egentlig det du sier nå virker litt
tullete for å være helt ærlig. Er det
gjennomtenkt det dere sier nå, eller?
– Selvfølgelig er det gjennomtenkt. Tror du jeg kødder med bil
eller? Tror du dere kan gå inn for å
opprette en skatt som skal sørge for
at hver eneste student får et rentefritt lån til å kjøpe egen bil? Høres
ikke det storartet ut?
– Ja... Dette her er ikke noen politikk vi kommer til å føre. Det kan
jeg si med én gang. For det første
så virker det for meg som du tuller
litt og at punktene dine ikke er helt
gjennomtenkt. Jeg tror dere skal
gå litt i tenkeboksen, og komme
med noen punkter som er 1. mulig
å eventuelt få igjennom og 2. realistiske. Haha, jeg tror du skjønner
hva jeg mener? Jeg sender deg mailadressen min.
– Nei, drit nå i det, bare hør her:
På kollektivtransport bør studenter
få prioriterte plasser, slik de privi-

SVAR/DOM

QUIZMUS BERG
2. Hvor gammel er Greta Thunberg?
3. Hva betyr «Quattro Formaggi» på
norsk?
4. Ifølge Postgirobyggets «Bohemen
Leve», fikk Bohemene seg et sted å bo i
hvilket årstall?
5. Hvilken melk brukes til å lage fløtemysost?
6. Den 5. september kommer «IT: Kapittel
2» på kino. Hvilket år kom kapittel en?
7. For å måle distansen til et lynnedslag
kan man telle sekundene fra man ser
lynglimtet, til man hører torden. Cirka
hvor mange meter per sekundet reiser

tordenlyden? Slingringsmonn på 30
meter.
8. Hvordan lager man en kaffe Americano?
9. Hva het den seige karen i bibelen som
var bror til Abraham, og både onkel og
svigerfar til Jakob?
10. Hva er substantiv?
11. Alexander Boris de Pfeffel Johnson
(AKA Boris Johnson) er medlem av det
konservative parti og nybakt statsminister i England. Hans største motstander er leder for «Labour» partiet, hva
heter han?
12. Hva kalles læren om vulkaner?
13. Hva heter forsvarsministeren i Norge?

0-4. Love Island: Innsatsen din
her minner STYGT om Tones
skjermtid i Love Island - ikkeeksisterende :)

14. Hva står «HBO» for?

5-9. Ex on the beach: Bitch....... hør
her......

15. I en musikkvideo fra 2006 danser fire
menn på seks tredemøller. Hva heter
sangen?

10-14. Paradise?: Det later til at du
både er DIGG og har noe mellom
hodet :) Kanskje det er håp?

16. Hva er Childish Gambinos ekte navn?
17. Hvilket år vant biolog Christiane
Nüsslein-Volhard nobelprisen i medisin?
18. Hvilken dag er siste frist for å stemme i
kommunevalget?
19. Porsgrunn og Skien skal snart prøve
noe nytt med kumlokkene sine. Hva
da?
20. Hva var navnet til «de fire store» i
Norsk litteratur? Minst tre riktige for å få
poeng.

av Rasmus Gorset Berg,
gravejournalister i Universitas

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

1. Prorogation 2. 16 3. Fire oster 4. 1992 5. Kumelk 6. 2017 7. Ca. 330 meter per sekund 8. Blander
ut en espresso med varmt vann 9. Laban 10. Ord som setter navn på noe; navnord. 11. Jeremy Corbyn
12. Vulkanologi 13. Frank Bakke-Jensen 14. Home Box Office 15. Here it Goes Again 16. Donald Glover
17. 1995 18. 9. september 19. Gjennomsiktige kumlokk 20. Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland,
Jonas Lie og Henrik Ibsen

1. Hva kalles det på engelsk når parlamentet blir stengt ned på anbefaling av
statsministeren i en periode?

legerte gruppene eldre og gravide
allerede har. Er du klar over hvor
slitsomt det er å være på en lesesal
hele dagen?
– Nei, nei, nei. Jeg har ikke noen
kommentarer til de påstandene,
eller vedtektene eller hva du kaller
det, som du ønsker at vi skal legge
til. Vi kommer ikke til å legge til
dette.
– Fuck, det er skuffende, ass!
Sykkelmafiaen må jo knuses! Senest i går ble et av våre medlemmer
påkjørt av en morsk syklist. Dette
førte til en ripe i lakken på Audien
hans. Disse hippiene må kjeppjages
av BIL-veien! Er dette noe FNB vil
prioritere?
– Dette er bare tullete. Send en
mail, jeg har ikke tid til dette. Ring
når du er seriøs så kan vi snakke
sammen.
– Javel. Vil du SERIØST vurdere
deres stilling som et ettsaksparti?....
Hallo?
piiip...piiip...piiip...

Rebus

av Hellevangster

S
HINT: Universitas legger seg flate!!!! Send løsning universitasdesk@gmail.com
FORRIGE LØSNING: «Falme i Blindern» Det klarte Dan Børge Brekker seg, AntiAntiRebusRebusKlubb og BAB.
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