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Generasjon
revolusjon?
I

denne ukens Universitas kan du lese at Sosialistisk ungdom (SU) ønsker en drastisk økning i studiestøtten til 2,5
G (2,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden). Dette tilsvarer
en sum på 249.645 kroner, fordelt på årets tolv måneder. Det
er på tide at noen tar tak og ber om den økningen studentene
faktisk fortjener. For å si det med Andreas Sjalg Unneland
(SU) sine ord:
«Det handler om at vi må ha større visjoner for studentenes hverdag enn at de skal studere døgnet rundt og spise
nudler og knekkebrød». Det er et klart og velfortjent stikk til
regjeringen.
En mer «forbannet generasjon med studenter», som krever
at flere legger press på de som forvalter pengekassa, er derfor
nødvendig. I dag ligger den samlede årlige utbetalingen fra
Lånekassen på 110.200 kroner, nesten 140.00 kroner under EUs fattigdomsgrense. Dette er langt fra godt nok, da
studiestøtten har ligget på samme nivå alt for lenge. Selv om
opptrappingen til elleve måneders studiestøtte har medført at
den gjengse student har 14.600 kroner mer i året å rutte med,
er det et faktum at mange studenter sliter med å få hjulene til
å gå rundt.
Heltidstudenten burde ikke være en levning fra fortiden selv om vi krangler med et arbeidsmarked som stiller
stadig høyere krav til praktisk arbeidserfaring. En økning i
studiestøtten betyr ikke at studentene skal slutte å søke seg
til relevante deltidsstillinger ved siden av studiene. Men økonomiske utfordringer skal ikke være et hinder for dem som
ønsker å studere. Studiestøtten skal kunne garantere at alle
har tilstrekkelig med penger i lommeboka for å kunne gå opp
til eksamen.
Leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark Pedersen, stiller
seg kritisk til SUs høye ambisjoner og hevder at studentene
«ikke kommer til å få noe nytte av liksompengene til Sosialistisk Ungdom». Han vil ha en mer realistisk inngang til
spørsmålet, og trekker det fram som «åpenbart at SV ikke
prioriterte studentene da de satt med makten». Studentene har
derimot selv betalt og finansiert utvidelsen til elleve måneders
studiestøtte gjennom regjeringens kutt i støtteordninger, samt
den økte renten på studielånet. Vi har enda en lang vei å gå
før bekymringer om husleie og ubetalte regninger ikke går på
bekostning av studiegleden.
For at studentenes stemmer skal bli hørt, er de selv nødt til
å engasjere seg i politikken som legger føringer for deres hverdag. En studentrevolusjon som Unnelands høres kanskje romantisk ut, men så lenge regningene holder studentene borte
fra universitetene, er det i deres rett å si ifra. Dette burde være
grunn nok til å vende blikket mot barrikadene.
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Konkurranse og målstyring må ikke
skygge for universitetenes primære
oppgaver i klimakampen.

Universitetene
skal tenke,
ikke telle
Kommentar
Endre Ugelstad Aas, idé- og
debattredaktør i Universitas

Forrige uke lanserte forsknings- og høyere utdan-

ningsminister Iselin Nybø (V) en ny klimakonkuranse for universitets- og høyskolesektoren
(UH-sektoren). For å få fart på det grønne skiftet
innenfor UH-sektoren skal institusjonene måles etter et nytt vurderingssystem, som tar utgangspunkt i
ni kategorier. Disse omfatter blant annet arealutnyttelse, avfallshåndtering, energiforbruk og flyreiser.
I tillegg skal universitetene og høyskolene rapportere om bærekraft i utdanningene og forskning på
det grønne skiftet. Selv om det er opp til de enkelte
institusjonene om de ønsker å delta eller ikke, stiller flere rektorer ved landets største universiteter seg
kritiske til forslaget. Blant skeptikerne er rektor ved
Universitetet i Oslo, Svein Stølen, som i Uniforum
16. januar spør hvordan det er mulig å måle bærekraft i utdanningen på en forsvarlig måte. Han peker på at det verken finnes kvalitative eller kvantitative metoder for å bedømme hvor mye «bærekraft»
et universitet produserer i løpet av et år. I en sektor
som allerede preges av ekstrem målstyring i form av
tellekanter og administrasjonskutt, skal nå også den

grønne omstillingen inn i skjemaene.
Nybøs intensjoner er gode. Som hun sier i en
pressemelding har universitetene og høyskolene «et
stort ansvar, både for å kutte i egne utslipp, men også
for å utstyre studentene med kunnskapen de trenger
for å gjennomføre det grønne skiftet». Spørsmålet er
derimot om en konkurranse om å oppnå flest mulig stjerner i regjeringens utslippsbok vil overskygge
satsningen på mer klimaorientert forskning og undervisning. Som Stølen påpeker, vil regjeringens klimakonkuranse innebære «nok en ressurskrevende
politisk og byråkratiserende øvelse» for sektoren.
Mer registrering og rapportering gir ikke nødvendigvis bedre forskning. Noe Nybø og co burde ha
lært 15 år etter tellekantsystemet ble innført, er at
kvantitet ikke er lik kvalitet.
En kritisk holdning til egen ressursbruk må inn i rygg-

margen til universitetene og høyskolene. Men Nybøs forslag uttrykker en mistillit til universitetenes
tradisjonelle autonomi, når hun tror at de må drives
av ytre motivasjon for få ned utslippene. Universitetenes primære oppgave er å skape kunnskapen som
bidrar til det grønne skiftet. Med forskning til grunn
vil universitetene videre kunne stille seg kritiske til
tendenser innenfor næringsliv og politikk, som kan
hemme det grønne skiftet. Her har universitetene
selv også en kritisk rolle som samfunnsaktør gjen-
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Gnistene flyr
Den 7. juni 2000 gikk brannalarmen ved Kjemisk institutt og ansatte ved instituttet, Per Fostervold og Vidar Blekastad sa til Universitas den gang: «Vi vil ikke engang tenke på følgene
av en fullt utviklet brann i kjemibygget. Men det er klart det ville ekspoldere her og der». Men
«uhellet i sommer har uansett ført til innskjerping av brannrutinene», avsluttet Fostervold. Og
godt er det, for brent barn skyr ilden akkurat nok til at det bare brant litt på søndag.
Universitas nr. 22 , 2000
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nom sine relasjoner til forvaltning og næringsliv. En klimakonkurranse som kun tar utgangspunkt i tall og målbare
resultater, må ikke ta oppmerksomheten fra universitetets
viktigste oppgaver i klimasaken.
Mens det muligens lar seg gjøre å hente ut et sett med
kvantitative data om miljøgevinsten ved en ny type vindmølleteknologi utviklet av forskere ved NTNU, er det
vanskelig å måle de umiddelbare miljøgevinstene av forskningsprosjekter i de myke vitenskapene. Et rigid poengsystem kan også bidra til å stille relevansen av samfunnsvitenskapene og humaniora under tvil. For hvordan måler man
miljøgevinsten av et emne som «From Ancient Cosmology
to Modern Anthropocene: Environmental Thinking in In-

Historiske skråblikk av
Ellisiv «Snokern» Myrva

tellectual History», som nylig ble satt opp på idéhistorie ved
UiO? Historisk kunnskap om menneskets forhold til miljøet er nødvendig, da det bringer alternative perspektiver
inn i klimadebatten. Begrepet antropocen, den geologiske
perioden hvor den menneskelige sivilisasjonen setter sine
tydelige spor i jorden, er et brennaktuelt forskningsområde
innenfor humaniora- og samfunnsvitenskapene.
De som skal utvikle ideene og teknologien som kan bringe
oss nærmere nullutslippsmålet i 2050, er studentene som
fyller opp dagens lesesaler. Forskningen som skal gjøre dem
i stand til dette, produseres derimot av hodene som sitter
i egne kontorer i etasjene over. For at denne skal bli best

Øyeblikket

mulig er noen nødt til å spandere på seg en flytur eller to til
viktige konferanser. På samme måte kan en studiereise berike studentene med erfaring og kunnskap som trengs i arbeidet med å skape et mer bærekraftig samfunn her hjemme. Reisevirksomheten må gjøres mer miljøvennlig, men
det skal være mulig for en stipendiat å måtte slippe å gå
canossagang gjennom klasserommet etter å ha lagt fram en
artikkel i London eller Paris. Selv om Nybø håper det nye
poengsystemet vil inspirere i kampen mot utslippene, kan
resultatet fort bli et nytt og unødvendig konkurransefokus.
debatt@universitas.no

av Odin Drønen

Ikke GS på GS
Kanskje du kjenner litt på dårlig konsentrasjon allerede nå i
semesteret, type dårlige vibber? Nei, det er ikke lett å være
mønsterstudent. Men frykt ikke, du har god grunn. Det er rett
og slett for dårlig feng shui på Blindern. I oktober 2000 snakket
Universitas med feng shui-ekspert, Torill Vraalstad. Etter en
tur inn på Universitetsbiblioteket kunne Vraalstad meddele
at den ene kortveggen «er full av øyne som stirrer på de som
leser. Noe er galt med energistrømmene her». Storebror ser
meg kanskje, men jeg viber ikke med plantegningen hans.
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HVER FEMTE STUDEN
Regjeringen vil at flere
skal få barn under studietiden, men kun 57
prosent av studenter
ønsker seg barn.
Hasta la vista, baby
tekst Roya Shahibzadeh
foto Henrik Follesø Egeland

De ti siste årene har det vært en
nedgang i fruktbarhetstall blant
det norske folk - til et historisk
lavt tall i 2018. Ferske tall fra en
undersøkelse Sentio har gjort på
vegne av Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitas, viser
at trenden kanskje ikke vil snu
med det samme.
I undersøkelsen kommer det
frem at 57 prosent av studenter
ønsker seg barn og hver femte
student vil ikke ha barn.
Kristin Engh Førde, antropolog og postdoktor i kjønnsforskning ved Universitet i Oslo
(UiO), forteller at andelen som
ønsker barn blant studenter er
lavere enn i undersøkelser gjort
blant andre befolkningsgrupper.
Hun viser til en rapport fra Institutt for samfunnsforskning hvor
86 prosent av respondentene
oppgir at de vil ha barn.
Ti prosent flere kvinner enn
menn ønsker å få barn. Det er
ikke særlig oppsiktsvekkende,
mener Førde.
– Også i andre studier har
man funnet at det å få barn er
noe viktigere for kvinner enn for
menn. Hver fjerde mann på 40
har ikke barn, men vi vet selvfølgelig ikke hvor mange av disse
som er barnløse etter eget ønske.
NSO vil øke studiestøtten
Kitten Kielland, som studerer
spesialpedagogikk på UiO, ble
alenemor under studiene. Det
har vært vanskelig å tilpasse seg
den nye hverdagen. Kielland mener den økonomiske støtten Lånekassen gir til studerende foreldre ikke er tilstrekkelig for å få
endene til å møtes. Hun må jobbe
i tillegg til studiene for å få hjulene til å gå rundt.
– Når du har to barn er det
uaktuelt å ha havregryn til middag hver dag.
Hun tror ikke hun hadde hatt
muligheten til å studere uten
hjelp fra foreldrene sine.
– Fordi jeg har hatt familie
rundt meg, har det vært gjen-

Motiverende: Jared Amanuel Amenai føler seg ikke alltid som en vanlig student, men får en ekstra motivasjon av sønnen, Idrees.

nomførbart. Jeg leier veldig billig
av foreldrene mine, sier Kielland.
Marte Øien, leder i NSO, mener den økonomiske byrden er
noe de fleste studenter føler på,
men at den blir
enda tyngre med
barn.
Per i dag ligger
studiestøtten for foreldre

på 140.000 kroner i året. NSO
ønsker å få beløpet opp til hele
249.645 kroner.
– Det finnes noen ordninger

som skal bidra litt at det skal bli
enklere å ha barn, men ordningene er ikke på det nivået de må
være, sier Øien.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø
(V) trekker frem at opptrapping av studiestøtten kan gjøre det enklere å ha barn mens
man studerer.
– Regjeringen vil gjerne at
Kitten Kielland, mor og student
flere får barn tidlig, og har lagt

Når du har to barn er det
uaktuelt å ha havregryn
til middag hver dag

til rette for det blant annet ved å
utvide retten til foreldrestipend,
slik at det varer opptil sju måneder etter at studenter har fullført
graden sin. Det er fordi man ikke
alltid får jobb med det samme
man har avsluttet studiene sine og
da kan falle mellom to stoler.
Universitetene må tilrettelegge
Kielland, som ikke bor i Oslo,
trekker eksamensperioden frem
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NT VIL IKKE HA BARN

Mer frihet i studietiden
Likevel opplever ikke Kielland
mammatilværelsen som bare
slit. Hun mener at det å kunne
sette opp sin egen hverdag er
den store fordelen med å ha
barn mens man studerer.
– Jeg kommer til å savne
den fleksibiliteten når jeg er
ferdig på bachelor.
En annen som mener at
fleksibiliteten som en fordel,
er Nybø.
– Selv om du har mye å gjøre som student, er du på mange måte friere når du studerer
enn når du er i fast jobb. Det
kan være en stor fordel med
småbarn, sier hun.

som en spesielt vanskelig tid når
man har små barn.
– Under hjemmeeksamen er
det spesielt komplisert, selv for
meg som har mye støtte rundt.
Du mister mange timer fordi du
har barn som skal kjøres og hentes på skolen og i barnehage, og i
tillegg må du lage mat, sier hun.
Kielland påpeker likevel at
selve universitetet ikke har hjulpet mye med tilrettelegging i hen-

nes situasjon.
– Det er en utfordring med
obligatoriske oppmøter, når seminartider endres.
NSO-leder Marte Øien mener
universitetene også har et ansvar
når det kommer til å tilrettelegge
for studenter som er småbarnsforeldre.
– Universitetene må legge til
rette for at man ikke kan møte
opp alle dager, og likevel ta del i

En fremtid sammen
På samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiO studerer Jared
Amanuel Amenai (28) sosialantropologi. Når han er ferdig på
forelesninger henter han sønnen,
Idrees (2) i barnehagen.
– Jeg startet i motsatt ende av
det som er normen i Norge. Jeg
fikk barn før jeg begynte å studere, forteller han.
Kona til Amenai studerer
fransk på samme universitet.
Amenai peker på hjelp fra familie og godt samarbeid med kona,

som også er Idrees sin mor, som
en viktig årsak til at det har gått
veldig bra å studere og være små-

Vil du ha barn?
+ 57 prosent av studenter vil ha barn
+ 6 prosent av studenter har allerede barn
+ 1 prosent har allerede

barn, men ønsker flere
+ 17 prosent er usikre
+ 19 prosent vil ikke ha barn

Kilde: Undersøkelse Sentio har gjort
på vegne av NSO og Universitas

FOTO: ODIN DRØNEN

studier.
– Er det realistisk at universitetene skal endre obligatoriske
oppmøter for å imøtekomme
behovene til studenter med
barn?
– Ja, det er realistisk. Vi legger til grunn at universitetene
vil det beste for studentene,
og det er et felles ønske at alle
skal kunne fullføre studiene.
På flere områder kan ting bli
bedre, men jeg tror det ligger
en vilje til grunn for å gjøre
ting overkommelig.
Når det gjelder behov for
tilrettelegging i studiehverdagen, må studentene selv ta
kontakt med sitt studieprogram, opplyser UiO.
– Universitetet i Oslo er
opptatt av å legge forholdene til rette for studenter
med barn, og dokumentert
sykdom hos barnet vil kunne
være gyldig fraværsgrunn på
eksamen. Studenter med barn
kan videre søke plass i SiOs
barnehager, som har et særlig
tilrettelagt tilbud, sier avdelingsdirektør Hanna Ekeli ved
avdeling for studieadministrasjon.

Utfordrende: Alenemor og fulltidsstudent, Kitten Kielland mener det er
vanskelig å oppdra to barn med studiestøtten fra Lånekassen.

barnsforelder samtidig.
I likhet med Kielland mener
Amenai at det blir vanskeligere
rundt eksamener, ettersom kona
også er student.
– Noen ganger kan det gå flere
uker uten at jeg leser pensum,
og da blir det et større behov for
hjelp. I eksamensperioden vil jeg
og kona ofte bytte på hvem som
har mest ansvar, og hører ofte
med familie om noen kan passe
på Idrees i et par timer mens vi
leser.
I motsetning til Kielland føler
Amenai at den økonomiske hjelpen de får sammen med deltidsjobb er god nok til at penger ikke

Universitetene
må legge til
rette for at man
ikke kan møte
opp alle dager,
og likevel ta del
i studier
Marte Øien, leder i NSO

er en stor bekymring.
– Jeg synes det er mye tilrettelegging for studenter med barn.
Penger har ikke vært noe problem
for oss.
– Føler du deg som en vanlig
student?
– Både ja og nei. Jeg føler meg

annerledes når jeg tar med Idrees
på campus, men jeg får viet god
tid til studier også.
I tillegg til den økonomiske
støtten, er det spesielt én ting
Amenai trekker frem som positivt ved å ha barn i studietiden.
– Det beste er den motivasjonen jeg får hver morgen, når jeg
ser ansiktet hans og tenker at jeg
ikke bare gjør dette for min egen
del, men at vi skaper en fremtid
sammen.
– Anbefaler du å få barn mens
man studerer?
– Ja. Hundre prosent, sier
Amenai.
På grunn av utfordringene
Kielland har møtt på som både
fulltidsstudent og mor, er hun
usikker på om hun kan anbefale å
få barn i studietiden med mindre
man har et nettverk rundt seg.
– Jeg kan ikke se for meg hvordan det skal gå opp uten.
Tallene i artikkelen er rådata
hentet fra en digital undersøkelse
med 1009 respondenter tilknyttet
studiesteder over hele landet. Undersøkelsen har en feilmargin på
1,9 prosentpoeng.
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– Vi har behov for en radikal
endring i norsk studentpolitikk
Sosialistisk Ungdom fornyer politikken sin med
drastiske tiltak. – Studentene har ikke nytte av
liksompenger, sier leder i Unge Venstre.
Viva la revolución
tekst og foto Gina Grieg Riisnæs

Et nytt år er for lengst i anmarsj.
For Sosialistisk Ungdom (SU)
innebærer dette radikale endringer. I disse dager er SU nemlig
i full sving med å fornye sin
politikk for høyere utdanning.
Blant annet ønsker partiet å øke
studiestøtten til hele 2,5 G (2,5
ganger grunnbeløpet i folketrygden, tilsvarende 249 645 kroner)
fordelt på årets tolv måneder. Til
sammenligning krever Norsk studentorganisasjon (NSO) at studiestøtten økes til 1,5 G (tilsvarende
149 787 kroner) fordelt på elleve
måneder. Ønskelisten stopper
slett ikke der: Partiet vil også at 60
prosent av studiestøtten omgjøres
til stipend etter avlagte studiepoeng. Og toppen av kransekaken:
Pensum skal være gratis.

Vil bli størst
Ved forrige partibarometer i Universitas fikk Sosialistisk Venstreparti (SV) en oppslutning på 16,5
prosent. Med det ligger de på tredjeplass bak Høyre og Arbeiderpartiet – kun fire prosent fra å stå på
toppen av studentenes politiske
pall. Den plasseringen gir SU stjerner i øynene.
– Målet vårt er helt klart å bli
størst, og da trenger vi enda tydeligere politikk innenfor feltet høyere
utdanning, sier Unneland.
– Har synet av målstreken fått
SU til å love mer enn dere kan
holde?
– Som siste måling i Universitas
viser har vi blitt veldig store blant
studentene. Det synes jeg kommer
med et ansvar. SV er tradisjonelt et

parti for studenter og akademia og
har et særlig ansvar for å løfte den
gruppen. Det er en gruppe vi ser
er hardt presset i dag der vi ser at
klasseskillet blir mer tydelig. Da er
det behov for å fornye den politikken.

Jeg skulle
ønske vi
hadde en mer
forbannet
generasjon
med
studenter
Andreas Sjalg Unneland,
leder i Sosialistisk Ungdom

– Men er disse endringene realistiske å gjennomføre?
– Med vilje er alt mulig.

For tiden sitter Unneland i SVs
programkomité, som jobber med
å utarbeide nytt stortingsprogram.
Der vil han jobbe for å fremme
studentenes interesser. Men han
skulle også ønske studentene selv
tok mer tak.
– Det er absolutt studenter som
sier ifra, men jeg skulle ønske vi
så enda mer furore blant studenter mot at vi har en regjering som
prioriterer skattelette i stedet for
virkelig satsing på studentene. Jeg
skulle ønske vi hadde en mer forbannet generasjon med studenter.
– Ønsker du deg en liten studentrevolusjon?
– Ja, det er fin måte si det på.
– Pissekonkurranse
Unge Venstres leder, Sondre Hansmark Persen, er svært skeptisk til
forslagene.
– Jeg tror ikke studentene kommer til å få noe nytte av liksompengene til SU. Venstre har sørget
for rekordmange studentboliger,

– Må kline til
– Det handler om at vi må ha større visjoner for studentenes hverdag enn at de skal studere døgnet
rundt og spise nudler og knekkebrød, sier Andreas Sjalg Unneland,
leder i SU.
– Hvis man ser på dagens studiestøtte er den betydelig under
fattigdomsgrensen i Norge, vektlegger han.
Norge har ingen offentlig definisjon på fattigdomsgrense i dag.
Derfor er det vanlig bruke EUs fattigdomsgrense: Dersom man lever
på 221.300 kroner i året, er man å
regne som fattig.
– Hvis vi virkelig skal gjøre noe
som monner, må vi ta kampen for
å få studiestøtten opp til 2,5 G. Da
snakker du virkelig om at heltidsstudenten, som et politisk mål,
faktisk er gjennomførbart. Vi ønsker at alle skal ha muligheten til å
studere. Da må vi virkelig kline til.
SU mener pensumet til studentene er innenfor slagkraftig radius.
– Det er ingen hemmelighet at
noen fagansvarlige tjener på å fornye og selge egne verker som pensum, sier Unneland.
– Er dette et marked som burde
reguleres bedre?
– Ja, og det er vi ikke fremmede
for å gripe inn i. Det er ikke mange
år tilbake elever måtte betale store
summer for bøker på videregående. Da må det være mulig å få
til en liknende endring i høyere utdanning nå. Det betyr gratis pensum og da må vi samtidig etablere
et system for innkjøp av pensum
til studentene.
Raddis: Andreas Sjalg Unneland, leder av Sosialistisk Ungdom, etterlyser større visjoner for studentenes hverdag.

elleve måneders studiestøtte og
økt stipend, men det skjedde så
godt som ingenting da SV satt i regjering, skriver han i en e-post til
Universitas.
Han peker på at studiestøtten har
økt med nesten 15.000 kroner siden 2014, samt at partiet lyste ut
tre ganger så mange studentboliger som det SV gjorde i sin regjeringstid.
– Politikk handler om å prioritere, og det er helt åpenbart at
SV ikke prioriterte studentene da
de satt med makten. Fremover
må vi jobbe for å sikre studentene
enda bedre økonomi og tilgang på
gode helsetjenester, men det er et
resultat av politiske prioriteringer
og ikke en pissekonkurranse fra et
parti som har dårlig samvittighet
for at de sviktet studentene sist de
styrte i landet.
Kake på Stortinget
– Regjeringen sin satsing på studentene er en illusjon som studen-
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Får de gjennom
dette på
Stortinget skal
vi møte opp
med kake
Marte Øien,
leder i Norsk Studentorganisasjon

tene selv betaler for gjennom kutt
i støtteordninger og økte renter på
studielånet, sier Unneland som
svar på kritikken fra Persen.
– Skal vi få til et skikkelig løft
for studentene må dette prioriteres. Det viser SV i sitt alternative
statsbudsjett at vi får til. Grunnen
til det er at vi ikke er redde for å
øke skattenivået i Norge. Høyresiden har gjort en dårlig prioritering ved å gi over 25 milliarder i
skattekutt når vi heller kan bruke
penger på å styrke fellesskapet.
Marte Øien, leder i NSO, er ikke
like kritisk som Persen til forslaget.
Hun synes det er positivt å at SU
har store ambisjoner på satsingen
for norske studenter, men:
– Med dagens situasjon vil jeg
nok si at det ikke er realistisk, men
jeg håper selvfølgelig at jeg tar feil,
sier hun.
– Får de gjennom dette på Stortinget, skal vi møte opp med kake.
universitas@universitas.no
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Splid om egenandel
blant SiO-psykologer
– Verken arbeidsutvalget eller Velferdstinget var klar over at det gikk mot ønskene til de
ansatte i SiO Helse, sier leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Psykisk helse
tekst Synnøve Berg Meisingset

I forrige utgave av Universitas ble det
publisert en påstand fra Gard Løken
Frøvoll, leder i Velferdstinget i Oslo og
Akershus, om at initiativet til egenandel på psykisk helsehjelp hos SiO kom
fra psykologene selv. Dette er feil. Universitas beklager.
I forrige uke kom det frem at det skal
innføres en egenandel på det som tidligere var et gratis tilbud om rådgivning
og psykolog hos Studentsamskipnaden
SiO. I samme sak uttalte leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, Gard
Løken Frøvoll, at ønsket om egenandel
i første omgang kom fra psykologene i
SiO.
Dette stemmer derimot ikke, opplyser
tillitsvalgt for SiO-psykologene, Shirley
Stormyren. Hun avkrefter at initiativet
kom fra psykologene, og forteller at de
internt har delte meninger.
– Det som er korrekt å si er at psykologene har gitt innspill i arbeidet
med egenandeler, men vi har ikke tatt
initiativ til dette tiltaket. Psykologene
har delte meninger om dette, men hovedsakelig er vi bekymret for om dette
kan heve terskelen for å ta kontakt med
psykolog og rådgiver i SiO Psykisk helse, forteller Stormyren.
Jonas Virtanen, styreleder i SiOs hovedstyre, anerkjenner at det foreligger
faglig uenighet.
– Dette har også vært med i vår vurdering, derfor la vi vekt på at egenandelen skulle være moderat og at det skulle
være åpent for SiO Helse sitt personell
å gjøre unntak fra bestemmelsen der de
fant det nødvendig, sier han.

Vi tar full
kritikk på at
vi ikke har
sørget for å
dobbeltsjekke
det vi trodde
var fakta

Frykter høyere terskel: – Hovedsakelig er vi bekymret for om dette kan heve terskelen for å ta kontakt med
psykolog, forteller Shirley Stormyren.

Gard Løken Frøvoll, leder i Velferdstinget

– Vi vil gjøre en grundig vurdering på
bakgrunn av de erfaringene vi gjør oss i
2020. Her vil også innspill fra psykologene bli tatt i betraktning.
Beklager feil
Frøvoll forteller til Universitas at det har
skjedd en misforståelse som førte til de
uriktige opplysningene.
– Utsagnet jeg kom med var basert på
arbeidsutvalgets forståelse etter muntlige

samtaler med studentmedlemmene i SiOs
hovedstyre og konsernledelsen, skriver
han i en e-post til Universitas.
– Vi tar full kritikk på at vi ikke har
sørget for å dobbeltsjekke det vi trodde
var fakta.
Videre opplyser han at dette argumentet ikke ble brukt i sakspapirene som ble
sendt ut til Velferdstinget i forbindelse
med behandlingen av saken.
– Det kan virke som om Velferdstinget
går imot ønskene til de ansatte i SiO Psykisk helse?
– Verken arbeidsutvalget eller Velferdstinget var klar over at det gikk mot ønskene til de ansatte i SiO Helse. Om vedtaket
hadde blitt annerledes dersom vi hadde
visst det, blir dessverre kun spekulasjoner,
sier Frøvoll.

Et økende behov
Et av argumentene for å innføre egenandelen, er at det vil øke studenters bevissthet
rundt psykologtilbudet. Virtanten håper
det kan føre til at flere studenter oppsøker
andre kostnadsfrie lavterskeltilbud.
Stormyren forteller at SiO Helse jobber kontinuerlig med å utvikle tilbud til
studenter.
– Det har skjedd mye bra det siste året.
Vi har utviklet mange gode kurs og holder
fortsatt på med å utvikle flere tilbud, blant
annet gruppebehandling. Utfordringen vi
som ansatte har, er å strekke til for å imøtekomme et økende behov for psykiske
helsetjenester, sier hun.
– La oss håpe at egenandelen virker etter hensikten. Det vil si at de som trenger
å snakke med psykolog eller rådgiver ikke
vegrer seg for å ta kontakt, samtidig som
flere benytter seg av kurstilbudet vårt.
universitas@universitas.no
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Pensjon fra første krone:
– Et viktig steg i riktig retning
Nå kan «fattige»
studenter ansatt i Oslo
kommune se mot en lys
fremtid som pensjonist.

Nyttig å vite om pensjon
+ Som pensjonist kommer inntekten din
normalt fra tre kilder: folketrygden,
tjenestepensjon og privat sparing
+ Egen sparing kan være nøkkelen
til god inntekt som pensjonist
+ Hyppige jobbskift og midlertidige

Pensjon
tekst Sofie Løchen Smedsrud
Foto Odin Drønen

Drømmer du om å tjene til pensjon fra første krone i deltidsjobben du haster til etter forelesning?
Oslo-byrådet har vedtatt nettopp
det. Fra 2021 vil medarbeidere
i Oslo kommune få rett til pensjonsoppsparing fra første tjente
krone. Tidligere har de som jobbet
under 20 prosent ikke hatt krav på
dette – inntil nå. Ronja Gulbrandsen, leder for Venstrealliansen,
anser dette som en stor seier for
studenter med deltidsstillinger i
Oslo kommune.
Kvinner og studenter utsatt
– Dette er et viktig steg i riktig retning, spesielt med tanke på hvem
i arbeidslivet denne endringen vil
gi mest utslag for, sier hun.
– Det er ofte kvinner, studenter og helse- og omsorgspersonell
som ansettes i mindre stillinger
og har vært mest utsatt for å tjene
opp mindre i pensjon tilsvarende
yrkeserfaringen de har.
Unge kvinner er statistisk mest
sannsynlige til å bli pensjonisttapere, bekrefter Gjensidige på sine
sider. Kvinner har gjennomsnittlig
lavere lønn, jobber oftere i deltidsstillinger og lever lenger slik at
pensjonen må spres ut mer.
Pensjonsordningen kan bidra
til å opprette et trygghetsnett for

stillinger kan påvirke pensjonen
+ Hvis du er student eller i
etableringsfasen, er det greit
å huske på at utdanning er en
investering i fremtidig inntekt
Kilde: Gjensidige

de gruppene i samfunnet som
tradisjonelt ikke har like god tilgang til faste stillinger som andre, mener Gulbrandsen.
– Hva betyr dette for studentene?
– Det betyr at uavhengig av
hva slags stilling du har eller hva
slags arbeidsrutiner arbeidsgiveren din opererer med, så vil du
ha en sikring i arbeidslivet. Det
er sånn en god velferdsstat skal
fungere. Du skal ikke bekymre
deg for å bli gammel når du er
ung.
Stresser ikke med pensjon
Men det gjør et fåtall studenter,
ifølge Studentundersøkelsen fra
2019. Der kommer det frem at Seier: Ronja Gulbrandsen, leder av Venstrealliansen, mener ordningen
under 4 av 10 studenter har be- er en seier som helst burde vært på plass for lenge siden.
gynt å tenke på pensjon. I et leserinnlegg hos Universitas i fjor forskjell for studenter med del- nering av enkeltgrupper i arbeidspåpekte Venstrealliansen at egen tidsjobb, sommerjobb eller vi- livet, og jevnt over skape et trygpensjonssparing kan føles «lite kariatstillinger – uavhengig av gere arbeidsliv og pensjonstid, sier
nyttig» for studenter med lite øko- stillingsprosent. Jo tidligere man Gulbrandsen.
nomisk handlerom og problemer sparer, jo større økonomisk gemed å få hverdagen til å gå rundt. vinst, råder Gjensidige.
Avhenger av kontrakten
– Derfor kan pensjonsoppspa- Men den nye pensjonsordningen
Men i det store løp kan pensjonsoppsparing fra første krone ring fra første krone på én måte kommer ikke nødvendigvis til å
utgjøre en betydelig økonomisk forhindre systematisk diskrimi- favne alle studenter som svipper

Athletica fjerner badevekter
Fungerende direktør i SiO Athletica, Inger Hegstad Krüger, bekrefter at de i desember fjernet
badevektene på treningssentrene
sine.
– SiO Athletica fokuserer på
helse og treningsglede for alle og
ønsker å ta et tydelig standpunkt
i kampen mot økt kroppspress.
Derfor har vi besluttet å fjerne
badevektene. De vil kun benyttes som verktøy av personlige
trenere dersom vektoppfølging
er en del av treningsopplegget,
sier Krüger.
Gunn Engelsrud, professor
i helsefagvitenskap ved Norges
idrettshøgskole, er kritisk til at
fjerning av badevekter skal ses
på som et oppgjør mot kroppspress.
– Ved å fjerne vekten kan en
få inntrykk av at dette objektet

er årsaken til det såkalte kroppspresset. Kroppspress er et sosialt
fenomen som mennesker bidrar til å skape og opprettholde
sammen med kommersielle aktører som har interesser i salg
av ulike produkter. En badevekt
fra eller til gjør ingen forskjell,
men den har heller ikke noe på
et treningssenter å gjøre. Om en
slik symbolsk
handling skal
kunne ha effekt på dette
såkalte presset
gjenstår å se.
Først var det
retusjering som
var fienden, så blir
det badevekten – hva
er det neste?
universitas@universitas.no

innom det kommunale arbeidsliv.
Ivar Liabø, spesialrådgiver i byrådsavdelingen for finans i Oslo
kommune, understreker at den
nye ordningen gjelder for ansatte
under tradisjonelle arbeidsforhold. Derfor vil betydningen av
ordningen for studenter avhenge
av den respektive arbeidskontrakten.
– Hvordan vil dette påvirke studenter i praksisordninger?
– Det er vanskelig å svare på og
vil avhenge av praksisforholdet.
Studenter som har praksis gjennom en utdanningsinstitusjon,
for eksempel, vil ikke få pensjonsopptjening ettersom ordningen
gjelder ved et arbeidsforhold.
Man må være ansatt i kommunen, sier Liabø.
Studiepoeng neste?
Til tross for at Gulbrandsen er
fornøyd med at studenter ansatt i
kommunen kan høste godene av
pensjon tidligere enn før, mener
hun det fremdeles er en vei å gå.
Venstrealliansen har tidligere gått
til valg på at pensjonsoppsparing
skal starte allerede ved inntjening
av studiepoeng, som innebærer at
man vil få pensjonspoeng utifra
hvor mange studiepoeng en opparbeider seg fra høyere utdanning.
Dette håper Gulbrandsen blir det
neste steget på vei mot en lysere
fremtid som pensjonist for studenter.
– Vi legger så mye tid i studier at
det kan ha påvirkning på opptjente
pensjonspoeng. Derfor er det viktig at vi har ordentlige pensjonsordninger som gjør at man har et
trygt arbeidsliv i vente, sier hun.
– Man skal ikke tape på å studere.
universitas@universitas.no

Økning i depresjon
og PTSD etter uro
HONGKONG: Siden i fjor sommer har det vært omfattende
demonstrasjoner i Hongkong.
Universitas har tidligere skrevet
om at voldelige sammenstøt ved
landets universiteter har sendt
studenter på flukt. Campus ble
beskrevet som et fort av norske
utvekslingsstudenter. Konflikten
kan også gå ut over den psykiske helsa til befolkningen, ifølge
en ny studie. Under opprøret i
2019 hadde mer enn hver femte
innbygger tegn på depresjon eller posttraumatisk stresslidelse
(PTSD), skriver forskning.no.
Tallene er omtrent like høye som
i områder med krig, katastrofer
eller terrorangrep. Andelen med
depressive symptomer er også
fem ganger større enn for ti år
siden.
universitas@universitas.no
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Tilbudsguiden
AVIS

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

I ilden: Journalistutdanningen møter hard kritikk fra en rekke større mediehus. Er det tid for å fornye utdanningen?
50 % studentrabatt på Morgenbladet

Kritiserer journalistikkutdanningen:
– Har følt behov for å avlære dem
Utdanningen til fremtidens fjerde statsmakt
havnet under lupen i høst. Henger den med i tiden?

Journalistutdanning
tekst Teresa Eltervåg Cissé og
Gina Grieg Riisnæs
foto Iver Daaland Åse

– Jeg opplever, og har gjort det
i tjue år, at mange som kommer
fra journalistutdanningene ikke
er så påskrudd som vi bør forvente, skriver Geir Terje Ruud,
utviklingsdirektør i Norsk Telegrambyrå (NTB), i en e-post til
Universitas.
Utdanningen av journalister
havnet i ilden under Data-skup,
den største konferansen innen
graverende datajournalistikk i
Norge, i høst. Under en paneldebatt rettet flere sentrale skikkelser
i Norges større mediehus pekefingeren mot mangler i utdanningen.
Medier24 har tidligere omtalt saken.
I disse dager søker journaliststudenter febrilsk på sommerjobber hos landets mediehus. Er det
håp for å kapre drømmejobben til
tross for bransjens skepsis?
Ønske om fornying
– Jeg har noen ganger følt behov for å avlære dem det de har
lært for å hjelpe dem i riktig retning, fortsetter Ruud.
Under debatten kritiserte han
journalistutdanningen for å være
lite fremtidsrettet. Ruud var langt
fra alene om å påpeke mangler
ved studiet.
Gard Steiro, ansvarlig redaktør
i VG, var blant dem som innledet

diskusjonen under konferansen.
Selv oppfattet han ikke at de var
særlig kritiske, men:
– Samtlige hadde ønske om
fornying. Det signalet oppfattet
jeg at institusjonene forstår, skriver han til Universitas.
Steiro mener utfordringen er å
være relevant i en tid med store
omveltninger.
– Hvordan utdanne fremtidens
journalister når man ikke vet hva
som kreves om få år? spør han.
Steen Steensen, instituttleder
ved Institutt for journalistikk og
mediefag på Oslomet, oppfattet en
del av kritikken som kom under
konferansen som ufortjent.
– Det var mye av det som ble
sagt under konferansen som jeg
ikke synes var helt riktig og litt
fordomsfull, forteller han.
– Premisset om at utdanningen
er gammeldags er jeg ikke enig i.
Journalistutdanningen har endret
seg mye og endrer seg stadig. Men
det tar tid å gjøre endringer i utdanningssystemet.
Steensen opplyser at endringer
i utdanningen må varsles om inntil ett år i forveien. Årsaken ligger
i lovverk og forskrifter som er på
plass for å gi studenter oversikt
over hva studiet de søker seg til
inneholder.
Sjeldent enige
Steensen synes dialogen mellom
utdanningen og bransjen er god.
For to år siden ble et eget bransjeråd opprettet for å forbedre

nettopp kommunikasjonen mellom de to partene. En til to ganger i året møtes åtte redaktører fra
mediebransjen og ansatte på Oslomet for å diskutere utdanningen.
– De er sjeldent enige. Men
poenget er at vi utdanner journalister til et bredt spektrum. Vi må
forholde oss til hele spekteret av
arbeidsgivere. Hos Oslomet læres
studentene opp på tvers av medier.
De unge og lovende skal blant annet innom radio, tv og papir- og
nettavis, forteller Steensen.
– Kritikken kommer fra et bestemt sted i bransjen som ikke er
like gyldig fra et annet sted. Det er
helt fair. Jeg synes jo primært den
diskusjonen og det som kom frem
var positivt. Jeg liker godt engasjement for utdanningen og interesse
for det vi gjør. Men det er ikke alltid kritikken treffer like bra.
Torsdag denne uken samles rådet til et av sine to årlige møter. Et
av punktene på programmet er å
diskutere tilbakemeldingene fra
konferansen, opplyser Steensen.
Steiro synes det er positivt at
Oslomet tar til seg signalene fra
bransjen.
– Det lover godt for studentene.
Erfaring vs. utdannelse
Oslomet forsøker å hjelpe fremtidens fjerde statsmakter i jobb ved
å videreformidle tilbud om sommerens stillinger. I tillegg sender
de studentene ut på praksis i mediehusene. Men hva kan journaliststudenter som fremdeles uroer
seg for ikke å være påskrudde nok
etter konferansen, gjøre for å bukt
med bekymringene?
Ruud mener mediebransjen
har behov for nyutdannede som
hjelper dem videre. Selv vektlegger han ikke nødvendigvis utdan-

nelse mer enn erfaring når arbeidskontrakter legges på bordet.
– Jeg vil egentlig heller ha en
som har studert noe annet og
fått bredere erfaring fra organisasjons- og arbeidsliv enn en som
kun har studiespesialisering og
journalistutdanning. Har du i tillegg vært så heldig at du har fått
jobbe i en lokalavis med dyktige
kolleger, lærer du mye om journalistikk på kort tid, sier han.
Ruud råder studenter til å være
interesserte samt følge med på
samfunnsdebatten og utviklingen.
– Les og se hva dine mulige arbeidsgivere holder på med. Skaff
deg erfaring fra et eller annet som
kan være relevant for din fremtidige karriere. Kom med ideer til
hvordan vi kan utvikle oss og bli
opplevd som relevante for din generasjon, vektlegger han.
Et av punktene på ønskelisten
til Steiro er studenter som kan
jobbe i skjæringspunktet mellom
teknologi og journalistikk.
– Mange medier etterspør denne kompetansen.
Han opplyser at de i dag må lete
andre steder enn ved de tradisjonelle journalistutdanningene for
å finne nettopp dette. Steiro råder
studenter til å:
– Ta en solid utdannelse. Studer gjerne noe annet enn journalistikk også. Kombiner dette med
å skaffe deg relevant praksis. Vær
så innstilt på å jobbe deg inn og
opp. De færreste går rett fra skolebenken til fast jobb i en stor redaksjon, fortsetter han.
– Du kan gjerne ha en ambisjon om å bli utenrikskorrespondent, men vit at veien dit er lang
og krevende. Innsats lønner seg.
Alltid.
universitas@universitas.no

Bestill her:
www.morgenbladet.no/student
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Dette kan «Frexit» bety f
Er dette Iselin Nybøs
siste uke som
forsknings- og høyere
utdanningsminister?
Universitas har spurt
studentledere, rektorer
og politikere om
statsrådens fremtid.
Kabal
tekst Jakob Bjørnøy, Endre Ugelstad
Aas, Sofie Løchen Smedsrud og Roya
Shahibzadeh
foto Iver Daaland Åse

En aldri så liten politisk tsunami
feide over landet mandag ettermiddag da Fremskrittspartiet (Frp)
valgte å trekke seg ut av regjeringen. Etter lengre tid med politisk
turbulens «rant begeret over», for
å si det med partileder Siv Jensens
egne ord, da regjeringen besluttet å
hente hjem den såkalte IS-kvinnen
og hennes to barn. Nå pågår arbeidet med å legge en ny statsrådskabal. Løsningen er ventet å komme
på fredag. Ifølge VG opplyser en
sentral kilde at Venstre krever å få
rollen som kunnskapsministeren,
mest sannsynlig med Trine Skei
Grandes hender på rattet. Vil etterdønningen av regjeringen som
sprakk lyde helt ut til deg på lesesalen?
– Juniorpost
Da Venstre gikk inn i regjering
med Høyre og Frp i 2017, opprettet
Erna Solberg flunkende nye statsrådsposter til sine nye regjeringsfeller. En av dem fikk Iselin Nybø,
som i dag er forsknings- og høyere
utdanningsminister.
– Det var ren matematikk at
Iselin Nybøs ministerpost først ble
opprettet, sier Lars West Johnson,
politisk redaktør i Dagsavisen.
Han tror det er sannsynlig at
Nybøs ministerpost ikke vil overleve omrokkeringene.
– Det er ikke en statsrådpost det
er tradisjon for å ha, så nå vurderer de nok å slå den sammen med
kunnskapsministerposten og lage
én tyngre post, sier Johnson.
Han tror i så fall det er mest
sannsynlig at Nybø går inn i rollen som kunnskapsminister.
– Nyhetsorganet Rett24 har spekulert i at Nybø er en kandidat til å
overta justisministerposten. Mener
du det er sannsynlig?
– Instinktivt tenker jeg at Sveinung Rotevatn er en mer aktuell
kandidat. Han har jobbet på feltet
og har bakgrunn derfra, sier han.
Jens Jungblut, førsteamanuensis
i statsvitenskap ved Universitetet
i Oslo (UiO), peker på at Solberg
sannsynligvis vil redusere antall
statsråder og at å kun ha en statsråd i Kunnskapsdepartementet er
en enkel løsning.
– Forsknings- og høyere utdan-

Venstre har
kjempet hardt
for studenter,
utdanning og
forskning både
i og utenfor
regjering
Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister

Spekulasjoner: Det er usikkert hva som skjer med statsrådsposten til Iselin Nybø når regjeringskabalen skal gå opp

ningsminister er en slags «juniorpost», og det er mulig Nybø kommer lenger opp i hierarkiet. Til sist
koker det ned til hva hennes preferanser er, hvilke posisjoner Venstre
vil ha og hvordan Solberg omrokkerer ministerpostene, sier han.

Universitas har vært i kontakt
med Venstre og Statsministerens
kontor, men ingen ønsker å kommentere det eventuelle utfallet. Det
er derimot ikke mangel på topper
i høyere utdanningssfære som spekulerer rundt fremtiden til Nybøs

Forsknings- og høyere
utdanningsminister er en slags
«juniorpost»
Jens Jungblut, førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiO
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for studentenes statsråd
stilling.
– Kan påvirke
Blant dem som er positive til å la
stillingen stå, er Ola Gimse Estenstad, leder av Studentparlamentet
ved Oslomet.
– Med en egen ministerpost for
forskning og høyere utdanning får
man mulighet til å påvirke på en
måte som man ellers ikke ville ha
hatt. Høyere utdanning er strukturert på en helt annen måte enn
barnehager, grunnskole og videregående. Derfor er det lurt med en
slik post, sier han.

denter.
Svein Stølen, rektor ved UiO
mener at det viktigste er at de som
får ansvaret for høyere utdanning
forstår viktigheten av uavhengighet akademisk frihet og institusjonell autonomi.
– Kan jeg velge, velger jeg en
statsråd som er villig til å kjempe
for universitetenes uavhengighet
inkludert valgt rektor i en tid hvor
mange ønsker å styre oss. Dette er
en kamp vi må kjempe kontinuerlig.
Vil kutte posten

Vi har ikke hatt stort
utbytte av en egen høyere
utdanningsminister
Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Senterpartiet

Christen Andreas Wroldsen,
leder for Studentparlamentet ved
UiO, har et positivt inntrykk av
Nybø, men er litt delt i synet på
om det burde være en eller to statsråder på kunnskapsfeltet. Han er
også usikker på hvor mye makt
Nybøs post har.
– Jeg mistenker at kunnskapsministeren i større grad rår over
pengesekken. Vi er enige med
Nybø og Venstre i mye, men det
hjelper ikke om ikke regjeringen
gir tilstrekkelig finansiering, sier
Wroldsen.
Marte Øien, leder for Norsk
studentorganisasjon (NSO) sier
hun ser fordeler med både en og to
statsråder, men mener det siste året
har båret preg av Nybøs særlige fokus på høyere utdanning.
– Vi har helt klart fått løftet
viktige studentsaker på dagsorden
mye takket være engasjementet til
statsråd Nybø. Det er fordeler og
ulemper med begge deler, men det
viktigste for NSO og studentene er
at regjeringens statsråder investerer i kunnskap og ser hele utdanningsløpet, sier Øien.
To er bedre enn én?
Rektor ved Høyskolen Kristiania,
Arne Krumsvik, mener utdanningssektoren får positiv politisk
oppmerksomhet ved å ha en egen
statsråd.
– Ulempen er at den smale porteføljen ikke fenger like godt i den
allmenne offentligheten. En statsråd med hele kunnskapsporteføljen vil få økt tilgang til mediene,
noe som hjelper når man ønsker
å sette forskning og høyere utdanning på agendaen.
Rektor ved Oslomet, Curt Rice,
forteller at han lever godt med
begge løsningene, og at det viktigste for ham er at regjeringen satser
ambisiøst på forskning og høyere
utdanning.
Han forteller at han har hatt et
godt og konstruktivt arbeid med
Nybø, og at han opplever at hun
har gjort mye for Oslomets stu-

Hvorvidt statsrådposten er nødvendig, har også vært gjenstand
for politisk diskusjon. Blant dem
som er på nei-siden er leder i Unge
Høyre Sandra Bruflot.
– Kunnskapsministeren kan ha
ansvar for høyere utdanning. Det
må ikke en egen minister til for at
en regjering skal synes noe er viktig.
Også Marit Knutsdatter Strand,
stortingsrepresentant for Senterpartiet, er negativ til å ha to statsråder. Partiet ønsker å slå sammen
postene.
– Det sparer skattebetalerne for
en ekstra økonomisk belastning
ved at de slipper å betale enda en
statsrådlønn. I tillegg har det ikke
så mye å si politisk. Det er ikke

mye uenighet i politikken på høyere utdanning og for studentvelferd. Sånn sett har vi ikke hatt stort
utbytte av en egen høyere utdanningsminister, og kampen for å
sikre et desentralisert høyere utdanningstilbud er en kamp vi må
ta uansett.
Sondre Hansmark, leder i Unge
Venstre, forteller at han er fornøyd
så lenge det er en fra Venstre som
overtar posten.
– Jeg håper det er gode muligheter for at Grande overtar posten
som kunnskapsminister, men så
lenge det blir en fra Venstre er vi
i Unge Venstre fornøyde. Kunnskapsposten har alltid vært svært
viktig for partiet.
Nybø ønsker ikke å kommentere om studentene får en ny forsknings- og høyere utdanningsminister før de nye ministerpostene
er klare. Hun er fornøyd med det
partiet har fått til for studentene.
– Kommer Frps avgang fra regjeringen til å påvirke studentene
og regjeringens politikk for høyere
utdanning?
– Venstre har kjempet hardt for
studenter, utdanning og forskning
både i og utenfor regjering, uttaler
Nybø til Universitas gjennom en
e-post.
– Elleve måneder studiestøtte,
tusenvis av flere studentboliger,og
to stortingsmeldinger som løfter
kvaliteten i høyere utdanning er
gode eksempler på det. Denne regjeringen har virkelig levert for
studentene, og vi fortsetter å styre
på samme politiske plattform. Vi
kommer til å fortsette arbeidet for
studenter, utdanning og forskning
selv om det gjøres endringer i regjeringen.

Nybøs skryteliste
En skryteliste med ti punkter ble før helgen delt på Facebook av Iselin Nybø.
Dette er punktene som trekkes fram:

+

11 måneders studiestøtte: Man har fullført innfasingen av 11 måneders studiestøtte, og gitt studentene 14.600 kroner mer utbetalt i året siden
regjeringsskiftet

+

Høyere utdanning i distriktene: Det er nå lyst ut 90 millioner kroner til å få på
plass studietilbud utenfor campus

+

Grønt skifte: Klimaperspektivet har blitt løftet hos universiteter og høyskoler,
og det er satt i gang en konkurranse om hvem som er grønnest på utdanning,
forskning og drift

+

Åpen tilgang og Plan S: Man har begynt en stor satsing på åpen tilgang til
forskningsresultater

+

Langtidsplanen: Det har blitt lagt fram en ny langtidsplan for forskning og
høyere utdanning. «Vi har forpliktet regjeringen til å satse til sammen 1,5 milliarder kroner over fire år på teknologi, forskning i næringslivet og kvalitet i høyere
utdanning,» står det i listen

+

To stortingsmeldinger: Det er satt i gang et arbeid med to stortingsmeldinger.
En om utveksling og en om samarbeid med arbeidslivet

+

Vikingtidsmuseet: Byggingen av Vikingtidsmuseet på Bygdøy har begynt

+

Studentboliger: Et høyt byggenivå av studentboliger har blitt opprettholdt.

+

Studenters levekår: Det trekkes frem at man har løftet studenters psykiske
helse som et viktig tema for regjeringen, og at man nå har satt i gang arbeidet
med en ny levekårsundersøkelse

+

Campus NTNU og Ocean Space Center: Arbeidet med å få nytt campus ved
NTNU i Trondheim og Ocean Space Center er satt i gang

Overflødig: Leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, mener at en egen statsråd for høyere utdanning ikke er nødvendig.
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Norske studenter i fa
– Vi tør ikke gjøre alt vi ellers ville gjort, forteller en norsk student i Kina.
Virusfare
tekst Mylena Kifle, Endre Ugelstad Aas
og Gina Grieg Riisnæs

Munnbind utsolgt
Ingvild Friis Bjerkeli studerer politikk på Universitet i Shanghai.
Hun forteller til Universitas at hun
opplever situasjonen som svært
bekymringsverdig.
– Vi tør ikke gjøre alt vi ellers
ville gjort, som å dra på restauranter og kjøpesentre. Det er særlig
mye bekymring rundt spredning
etter kinesisk nyttår, ettersom det
er mange som reiser bort da.
Bjerkeli forteller at myndighetene råder folk å unngå store
folkemengder, vaske hendene og
bruke munnbind.
– Man må kjøpe munnbindene
selv. Enten så har de blitt utsolgt
eller så har butikkene satt prisen
kraftig opp.

ARKIVFOTO: ØYVIND AUKRUST

Siden starten på nyåret har det
mye omtalte coronaviruset herjet.
Etter at det første tilfellet oppsto
i Kina, har viruset spredd seg til
Sør-Korea, Thailand og Japan. Ett
tilfelle er bekreftet i USA, og i dag
meldte Dagbladet om en mulig
smittet franskmann. Dette er i så
fall det første mistenkte tilfellet i
Europa. Viruset smitter mellom
mennesker og fører til lungebetennelse og luftveisinfeksjoner
hos de smittede. Onsdag kveld er
17 personer hittil bekreftet døde,
ifølge China News Service, og
kinesiske helsemyndigheter har
bekreftet 440 tilfeller av smitte.
Nå er Association of Norwegian
Students Abroad (Ansa) bekymret
for norske studenter som oppholder seg i land med smittefare.

– Vi jobber med beredskap for
ulike land. Som i dette tilfellet
med utbruddet av coronavirus.
Det regner vi som en sak som vi
må følge med på og som er viktig
for våre medlemmer å få informasjon om.

Håkon Mikalsen
kommunikasjonsrådgiver i
ANSA

Ansa overvåker situasjonen
gjennom kontakt med norske
myndigheter, Folkehelseinstituttet
(FHI), Verdens helseorganisasjon
(WHO), Utenriksdepartementet
og Sjømannskirken.
Fraråder ikke reise
Tirsdag formiddag opprettet Ansa
en egen side med informasjon
om viruset. Organisasjonens beredskapsgruppe jobber nå med å
opplyse samt svare på henvendelser fra bekymrede studenter og
foreldre. Mikalsen forteller likevel
at faren ikke er altfor stor.
– Er det grunnlag for å hente
folk hjem?
– Nei, på ingen måte, sier han.
WHO og FHI fraråder ikke
reisende å ta turen til Kina
som
følge
av
utbruddet.

Det er mange som er bekymret,
men det er viktig å huske at det
er få som faktisk har dødd av
viruset

Antoine de Bengy Puyvallée, forsker ved Senter for
utvikling og miljø ved Universitet i Oslo

Jobber med beredskap
For øyeblikket er det registrert 151
norske studenter i Kina gjennom
Ansa. Om lag sytti prosent av norske studenter som oppholder seg
i utlandet registrerer seg gjennom
organisasjonen.
– Vi har en del norske studenter der, da det blir et stadig mer
populært land å ta utdanning i og
reise på utveksling til, sier Håkon
Randgaard Mikalsen, politisk rådgiver og kommunikasjonsrådgiver
i Ansa.
Han anbefaler studenter å registrere seg om de er i utlandet så
de kan få bistand dersom de befinner seg i land med smittefare.

Kinesiske myndigheter i landet
anbefaler derimot innbyggere å
ikke reise inn eller ut av byen Wuhan, der utbruddet oppsto.
– Hva gjør dere hvis en norsk
student blir smittet?
– Det må vi se an. Men vi prøver i beste forstand å bistå studenter og til dels familier, sier Mikalsen og legger til:
– Vi ser det kommer nyheter
om at viruset har spredd seg til
ulike land. Men det er heller ikke
grunn til å bekymre seg for det.
Det virker som om de helseansvarlige i Kina har veldig god kontroll på smittekilden.

– Mange er bekymret
Fredrik Berteus Kroken (22) studerer næringsliv i Shanghai og
er hjemme i Norge på ferie, men
opplever at medstudenter i Kina
er bekymret.
– Det varierer jo hvordan folk
tar slike nyheter, men det har vært
mye snakk om det og det har dominert nyhetsbildet ganske kraftig. Skolen sender nye oppdateringer og beskjeder gjennom hele
dagen.
Kroken opplever at mediene i
Norge og Kina dekker spredningen av coronaviruset på svært
ulike måter.
– Mens kinesiske medier rapporterer om situasjonen på en
kontrollert måte, bidrar vestlige
medier til å gjøre det til en større
krise enn det egentlig er. Det reflekterer ikke situasjonen så godt
og skaper et dårlig bilde av Kina.
Kroken skal tilbake til Kina og
studiene i starten av mars.
– Er du bekymret for å dra tilbake?
– Foreløpig ikke, det er fortsatt tidlig, så jeg tar det med ro så
langt. 400 mennesker er smittet
og det er mye, men sammenlignet med befolkningstallet er det jo
fortsatt lite.
Kroken forteller at han kommer til å høre på rådene som har
blitt gitt av myndighetene når han
vender tilbake.
– Vi har blant annet blitt bedt
om å gå med munnbind, forberede maten vår godt og ikke oppsøke store folkemengder.
– Kritisk til mediedekningen
Antoine de Bengy Puyvallée,
forsker ved Senter for utvikling
og miljø ved Universitet i Oslo,
forteller til Universitas at han er
kritisk til mediedekningen av viruset.
– Man vet fortsatt veldig lite,
men likevel har det blitt en stor
«mediehype» rundt det, sier Puyvallée. Ikke ta tabloide titler som
varsler om den neste katastrofen
seriøst.
Puyvallée skjønner at folk blir
bekymret, men ønsker at man
skal fokusere på hva man faktisk
vet om viruset nå.
– Det er mange som er bekymret, men det er viktig å huske at
det er få som faktisk har dødd av
viruset, sier han.
– Hva er det verste som kan
skje?
– At det blir en genetisk mutasjon på viruset og at det dermed
blir farligere for mennesker. Dette
blir mer sannsynlig dersom viruset spres på en ukontrollert måte.
Puyvallée understreker likevel
at overreaksjon og panikk også er
farlig, og enda mer sannsynlig at
skjer.
– Hvis land begynner å stenge
grenser og begrense reiser, kan det
ende med å ha store konsekvenser

Som pesten: Hittil er det bekreftet 17 dødsfall og over 400 smittetilfeller i Kina, ifølge Wall Street Journal

for den globale økonomien, og
særlig den kinesiske.
– Har du noen tips til norske
studenter i Kina?
– Følg nøye med på hva de kinesiske myndighetene sier, og hva
Verdens helseorganisasjon anbefaler. Og ikke la deg lure av mediedekningen av viruset.
Norge i beredskap
Onsdag ettermiddag meldte NTB
at Helse-Norge forbereder seg
på hva som kan skje dersom det
smittsomme viruset inntar landet.

WHO møtes onsdag kveld for å
vurdere situasjonen. Deretter vil
Helsedirektoratet og FHI møtes
for å vurdere mulige tiltak mot viruset i Norge.
– Det er laget planverk fra øverste nivå helt ut i alle kommuner for
å kunne håndtere en smittevernshendelse. I disse er det blant annet definert hvem som har ansvar
for å skal koordinere og hvordan
arbeidet skal foregå, skriver Trine
Hessevik Paulsen, lege hos FHI, i
en e-post Universitas.
universitas@universitas.no

| NYHET |

torsdag 23. januar 2020

13

are for dødelig virus

ARKIVFOTO: HANNE MARIE LENTH SOLBØ I BYEN CHONGQING, MARS 2019.

l.

0repropper

Tekstmarkf!Sr

##STUDER
II SMART

VELKOMMEN INNOM
Tilbudene gjelder t.o.m. 8. februar 2o2o.

lndextabs pa linjal

14 | FOTOREPORTASJE |

TADSJIKISTANS
TAPTE SØNNER
Hvert år reiser tusenvis av unge tadsjikiske menn for å søke jobblykken i
nabolandet Russland. Hvert år vender
flere hundre hjem i kister.
TEKST OG FOTO: GINA GRIEG RIISNÆS

– Det er to år siden vi sist hørte fra
ham, forteller Soira.
Økonomien i Tadsjikistan har aldri
blitt det samme etter at sovjets jernneve slapp tak om landet i 1991. Årlig fører søken etter arbeid tusenvis
av unge tadsjikere til Russland. Men
ikke alle er begeistret for arbeidskraften fra sør. I 2018 ble det registrert 966
dødsfall blant tadsjikere som oppholder seg i landet. De dør i ulykker på
usikrede arbeidsplasser, på mistenkelig vis i politiets varetekt, skutt ned i
sidegater. Men mørketallene er store.
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Hos noen familier slutter telefonen simpelthen å
ringe, uten at de får svar på hvorfor.
Etter to år frykter Soira det verste.
– Jeg vil vite hva som har skjedd med sønnen
min, fortsetter Soira.
Nå bor hun med sin siste gjenlevende datter på
15 år i en toroms steinhytte.
– Samtidig frykter jeg hva svaret er.
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kulturredaktør:

Mylena Kifle

mylenakifle@live.com

974 83 042

Med studentlivet i seilene
I en 46 fot seilbåt på Kongen Marina bor Jørgen Jensås (26)
sammen med studiekompis Syver Flem (24) – året rundt.

Kahytt med byssegutt: Jørgen Jensås lever livet som student i maritime og minimale omgivelser.

Båtliv
tekst Synne Hellevang
foto Synne Hellevang og
Thomas Stavø Johnstone

Skyene ligger som et grått teppe
over Oslofjorden. Gradestokken
nærmer seg null, og vinden river
lett i huden. Sjøen i Frognerkilen,
en trang vik mellom Skøyen og
Bygdøy, skvulper jevnt mot hundrevis av seilbåter som står på
rekke og rad.
– Det bor folk i nesten alle båtene her, sier Jørgen Jensås (26).
Steinbrygga leder mot Christiania Roklubs klubbhus, Kongen,
et gotisk bygg omringet av sjøvannet. Tvers over Frognerkilen
ligger Kongelig Norsk Seilforenings tidligere klubbhus, Dronningen. Sammen danner de naturlig
et par, «Kongen og Dronningen».

De fleste seilbåtene ved brygga
er dekket med gule Glava-matter,
et tegn på at båten er noens hjem.
– Det er noen par, noen enslige, noen studenter. Og noen
folk som er litt mer på den slitne
siden, sier Syver Flem (24).
– Hva mener du med «den slitne siden»?
– Hehe, noen har hatt et røft
liv. Alle har sin egen historie.
Han skynder seg med å fortelle
at folkene som bor på marinaen
alltid er hjelpsomme og trivelige.
– Vi kan alltid stikke innom
på besøk når som helst. Det blir
på en måte et lite samfunn, sier
Flem.

og TV-studiet på Westerdals ved
Høyskolen Kristiania. Båten eies
av faren til Flem. For tolv kva-

Guttekollektivet
Det er nesten to år siden Jensås
flyttet inn på lugar hos Flem.
Sammen går de siste året på Film

dratmeter, strøm og mulighet
til å bytte beliggenhet når de vil,
betaler guttene 3500 kroner i måneden.

Vi har mistet
mye greier
overbord.
Nøkler,
solbriller og
tøflene til
Syver

Jørgen Jensås, student

– Jeg hadde rotet bort studielånet mitt i Trondheim, så når
jeg flyttet til Oslo, måtte jeg finne
et billig alternativ, sier Jensås og
legger til:
– Da en i klassen sa han hadde
en ledig lugar, tenkte jeg først og
fremst at det hadde vært morsomt å prøve.
Den lille stuen er utstyrt med
en smal sofa formet som en hestesko. Hyllene er proppfull av
gamle DVD’er. De har TV og
Playstation, med wifi-tilkobling
som fungerer sånn noenlunde.
Ved døren står en Rema-pose
med tomme ølbokser. En svak
duft av fukt ligger i luften som
forøvrig er varmet opp av en tapper liten vifteovn.
– Til tross for at det er liten
plass er det mange smarte løsninger som gjør det mulig å ha

mange ting her, forklarer Jensås
mens han styrer med å få ned et
tørkestativ med sokker og underbukser fra taket.
På veggen bak sofaen henger
en liten værstasjon med barometer som måler atmosfærisk lufttrykk og et gammelt hygrometer.
Under henger et A4-ark trykket
med bokstavene «R.I.P» og et
bilde av slipperser.
– Vi har mistet mye greier
overbord. Nøkler, solbriller og
tøflene til Flem, sier Jensås og peker på arket.
– Det er rart at det ikke har
skjedd noe mer alvorlig her
egentlig.
Vær og vind
Første gang Jensås fikk se båten,
var en sen februarkveld. Flem
skulle feire bursdagen sin og had-
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de invitert tretti gjester ombord i
skuta.
– Det var mørkt og glatt utenfor. Når man først hadde klart å
komme seg på båten, så skulle vi
drikke, sier Jensås.
Han forteller at hjertet satt
høyt i halsen første gang han
skulle klatre over broen på båten
og at det har vært flere nestenu-

Det å bo i båt
er nesten som
å være tvunget
til å leve
minimalistisk
Jørgen Jensås, student

hell. Høst og vinter byr på en del
utfordringer. De siste to årene
har de hatt flere møter med ekstremvær. Vind og regn fører til
høy vannstand, som potensielt
kan ødelegge båter som denne.
– Da ligger vi litt ekstra våken
om natten. Plutselig begynner
det å rive skikkelig og man blir
slengt frem og tilbake.
Jensås renser halsen, legger armene i kors og har den ene foten
over kneet.
– Mamma er litt bekymret for
meg faktisk, fortsetter han og
smiler blygt.
– Hun har tilbudt å hjelpe med
husleien dersom jeg flytter i kollektiv på land.
Frodige omgivelser
Båten gynger. Det er vanskelig å
vite om den har gjort det hele tiden eller om det startet akkurat
nå, men undertegnede kjenner
på akutt sjøsyke og må ha litt luft.
– Tenker du ikke av og til at det er
stress å bo i båt?
– Jo, av og til, svarer Jensås.
– Det som er dritt, er når det
blir mugg. Det er mye fukt og det
blir kondens i veggene. Når det
ligger klær eller noe sånt inntil,
så blir det mugg på det.
Han sikter til en rød skjorte
som henger i en liten gang ved
døren til lugaren sin.
– Den måtte jeg vaske i går
fordi det kom flekker med mugg.
Og så under madrassen for eksempel. Det er det verste, sier
han.
Utenfor glimter solen så vidt
gjennom det grå skydekke, rett
over horisonten i Oslofjorden. Et
slik bilde man finner på postkort.
Tvungen minimalisme
I nærmeste nabobåt bor Stina
Haugen (30) sammen med kjæresten. Hun blir spurt om livet på
marinaen, og svarer med glede:
– Da jeg flyttet i båt, visste jeg
ikke hva som var styrbord og hva
som var babord, og jeg hadde
aldri tatt i en motor før. Jeg var

helt avhengig av hjelp og allerede
første dagen merket jeg hvor behjelpelig folk var.
Hun forteller at folk nærmest
strømmet til for å hjelpe med hva
enn det skulle være.
Haugen beskriver det fine som
idyllisk, men hun slår fast at båtlivet slett ikke er for alle og legger
ikke skjul på de gangene det har
vært litt ekstra tøft. Med jevnlige
lekkasjer i taket, ingen vaskemaskin og ingen dusj.
– Det var tomt for vann en
morgen i fjor vinter og jeg hadde dårlig tid før jobb. Jeg måtte
da opp på kaien for å fylle, men
korken på kranen hadde kilt seg
fast. Så da sto jeg der. I bare truse
og ullsokker, og alt jeg ville var å
pusse tennene, forteller hun og
ler.
– Hvis det ikke er dusj i båten,
hvor dusjer dere da?
– Vi får bruke dusjene og toalettene på klubbhuset til roklubben. Ellers er jeg en flittig bruker
av dusjene og badstuen på Athletica treningssenter ved skolen på
Vulkan, sier Jensås.
– Det å bo i båt er nesten som
å være tvunget til å leve minimalistisk. Man innser at alt du tror
du trenger, trenger du egentlig
ikke.

Trangt: Men manhullet er på plass.

Landgang
Dette er trolig siste vinteren. Lugarlivet nærmer seg slutten for
både Haugen, Jensås og Flem. Til
våren planlegger Haugen å selge
båten sin. Det er vemodig, men
riktig, mener hun.
– I sommer er vi begge ferdig
på studiet, og da er det mulig at
livet krever at vi flytter ut, forteller Jensås.
– Har dere noen øyeblikk dere
husker ekstra godt fra årene dere
har bodd her?
– Det må være en av turene vi
har hatt. Vi har vært i Irland og
Færøyene med denne båten, forKøye: Noen ganger kan bølgene vugge en i søvn.

Mamma har
tilbudt å hjelpe
med husleien
dersom
jeg flytter i
kollektiv på
land
Jørgen Jensås, student

teller Flem.
– Ja, men også de små turene
her i Oslo, legger kompisen til.
På sommeren blir venner og
naboer med på seilas. De mimrer
tilbake til sol på himmelen og øl
i kjøleskapet.
– Det er litt som å dra på hyttetur, bare at man slipper å pakke, sier Jensås.
universitas@universitas.no

Til tørk: Fukten ligger i veggene, og sokkene henger fra taket.
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DEBATT
KJØR DEBATT

debattredaktør:

Endre Ugelstad Aas

debatt@universitas.no

Hete tips om debatter i andre redaksjoner

Arbeidsglede
– Mange studenter velger å
kun studere og ikke jobbe,
skriver skribent Marthe E.
Wilhelmsen i studentavisa
Unikum. Mens heltidsstudenten er en utdøende rase
her i hovedstaden, lever han
åpenbart i beste velgående
på Sørlandet. Likevel finnes
det mange gode grunner til å
skaffe seg en deltidsjobb, skal
vi tro Wilhelmsen:
– Jeg er som regel svært tidlig ferdig med oppgaver og arbeidskrav siden jeg har så mye
å gjøre, vel det er jo en fin ting
å holde hjula i gang.

Men hvordan går man
egentlig frem om man er på
utkikk etter en deltidsjobb og
ikke helt vet hvilken ende man
skal begynne i?
–Jeg har bare vært på ett
jobbintervju noensinne, som
egentlig viste seg å ikke være et
intervju, bare en info om jobben som jeg ikke visste jeg allerede hadde fått, lyder svaret
fra Unikum-skribenten. Hvis
det er så enkelt, skal jeg i hvert
fall ikke bruke unødvendig tid
og krefter på intervjutrening
på Karriesenteret.

Kjør debatt!
– Se gjennom debatt-tåken, er
den klare oppfordringen fra
Frida Jerve, leder ved Studentersamfundet i Trondheim når
vi nå beveger oss inn i et nytt
år. Men hvordan skal vi skjønne om «debatten om debatten
skjuler den ekte debatten bak
debatten»? At mange av fjorårets debatter «sporet av til å
handle om ytringsfrihet», kan
godt stemme, men hvem er det
som tar disse debattene? For
hvis det finnes en debatt om

901 95 375

Derfor er det egenandel
hos SiO psykisk helse
Studentliv
Jonas Virtanen,
styreleder i Studentsamskipnaden SiO

Et viktig mål med å innføre egenandel var nettopp å
Som vi kunne lese i forrige ukes Universitas er det

delte meninger om egenandel blant studentene, slik
det også er blant fagfolk. Styret har vurdert saken
fra flere sider. Psykologer og rådgivere i SiO har gitt
viktige innspill til saken om mulige negative effekter. Jeg mener styret
har vedtatt en solidarisk ordning som
i stor grad imøtekommer bekymringen.
Egenandeler inngår

debatten, men ikke en ekte debatt bak debatten om debatten,
hvem er det da som står for debatten om debatten? Men hva
om den ekte debatten egentlig
er debatten om debatten? Nei,
det er ikke godt å vite.
–Jeg er uenig i det du sier,
men jeg anerkjenner motvillig din rett til å si dumme ting,
avslutter Jerve. Her snakker du
altså om den ekte debatten bak
debatten?

Ukas tweets:
Per-Jarle Heggelund @heggelund7
Erling Braut Haaland har scoret 40 mål på sine 26
siste kamper. Han er tenåring.
Men kan han forskjellen på dativ og akkusativ?

Lina @Lykwoah
Alle mine favorittskyer er et varsel om klimakrise.
Himmelen er uskyldig blå.

Alexander L. Kielland @akielland
Hei, mitt navn er (hvad?), Mitt navn er (hvem?) Mitt navn er
(tsjikka tsjikka) A. Kielland.
Shoutout til Karen, Lille Marius og
Skipper Wors

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

øke bevisstheten om bredden i tilbudet vårt når man
søker hjelp. Vi håper studenter i større grad vurderer andre tilgjengelige lavterskeltilbud som er gratis,
der vi potensielt kan hjelpe enda flere for mindre
ressursbruk. For Hovedstyret er det viktig at egenandeler etableres på en slik måte at studenter ikke
utsetter eller unngår å ta kontakt.
Det skal være lav
terskel, og derfor
er inntaksamtalen
fortsatt gratis.

For Hovedstyret er det viktig at
egenandeler etableres på en slik
måte at studenter ikke utsetter
eller unngår å ta kontakt. Det
skal være lav terskel, og derfor er
inntakssamtalen fortsatt gratis

i satsingen vår på
psykisk helse SiO
som bruker betydelig ressurser på
psykisk helse. Både
kurs- og behandlingstilbudet er styrket i 2019, og vi
fortsetter i 2020. Vi kan være stolte av satsingen på
tilbudet til oslostudentene på dette området, som
kommer etter initiativ fra studentene. Det er leit å
erkjenne, men per i dag er det flere som tar kontakt

Etter

inntaksamtale

vil de som har behov for behandling
betale maksimalt
300 kroner per år,
også om de får flere
behandlingsløp eller bytter behandler. Hovedstyret
vedtok egenandel som et ettårig prøveprosjekt, og
ordningen skal evalueres grundig om ett år. Da skal
vi gjøre en ny vurdering på bakgrunn av erfaringene
vi gjør oss i 2020.
universitas@universitas.no

Veien mot Norges
mest sexy universitet
Studentliv
Christen Andreas Wroldsen,
leder ved Studentparlamentet ved UiO

Universitetet i Oslo (UiO) ser seg selv som landets
beste universitet. Ingen over, ingen ved siden. «Et
nos petimus astra» (også vi søker stjernene), som det
så fint heter i UiOs gjeldende strategi. Men for å nå
stjernene må vi snakke om studentopplevelse.
Studentopplevelse (eng. student experience)
handler om hvordan studenter opplever det å være
student ved en utdanningsinstitusjon, inkludert deres erfaringer og utbytte av undervisningen, fagmiljøet, læringsmiljøet, støtteapparatet og livet rundt
studiene.
Studentparlamentet mener UiO i større grad må ha

Debattregler i Universitas

og ber om hjelp enn vi har kapasitet til å hjelpe. Vi
som styre måtte derfor ta grep, og håper at en brukerfinansiert del kan være med på å sørge for at vi
kan hjelpe enda flere.

et helhetlig perspektiv på dette, og veie dette tungt
i sitt strategiske arbeid. Vår ambisjon kan ikke være
mindre enn å bli Norges beste studiested sett fra et
studentperspektiv. For å klare dette holder det ikke
å være best på forskning. Det holder ikke engang å
være best på utdanning, selv om utdanningskvalitet
selvsagt står sentralt. Vi må jobbe målrettet for å sikre
at vi har de mest fornøyde studentene, både faglig og
sosialt.
Å legge til rette for studentdrevet aktivitet og
foreningsliv er en forutsetning for dette, men studentene må også inkluderes aktivt i et akademisk

fellesskap som ikke opphører ved endt studium. For
å få til dette trengs det muligens en kulturendring i
fagmiljøene, men et universitet som sikter mot stjernene må også våge å gå nye veier. Studentopplevelse
handler til dels om trivsel, men det rommer så mye
mer enn det. Kampen om den gode studentopplevelsen er kampen om studentenes hjerter og sinn, og jeg
ser det som svært sannsynlig at en langsiktig satsing
på dette ville styrke både rekruttering og gjennomføring.
Videre er jeg overbevist om at UiO har et enormt uut-

nyttet potensial. Med sin spesielle rolle i norsk akademia og samfunnsliv, har UiO alle forutsetninger for
å kunne tilby en helt unik studentopplevelse i norsk
sammenheng. Både plasseringen i Oslo, nærhet til
potensielle arbeidsgivere, det sterke fagmiljøet og
mangfoldet av innflytelsesrike alumni i samfunnet er
alle elementer som spiller i universitetets favør.
Dersom UiO lykkes med en slik satsning på studentopplevelse, kan det føre til at universitetet i fremtiden ikke kun topper forskningstunge rangeringer,
men også troner alene som Norges mest sexy og attraktive universitet for studenter. Et universitet der
studentene føler stolthet og tilhørighet, og der de
gladelig vender tilbake for å bidra til det akademiske
fellesskapet lenge etter fullført studieløp.
universitas@universitas.no
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FORSKERINTERVJUET

De nye klokkeanarkistene
Gi meg tannhjul og visere fremfor binærtall og Apple Watch!
Petit
Av Endre Ugelstad Aas
Her om dagen opplevde jeg for første gang

et generasjonsbrudd. Som barn av den
sene milleniumsgenerasjonen har jeg riktignok også et nervesystem bestående av
kretskort og mikrotransmittere. Men at
den digitale utviklingen har festet et så
sterkt grep om den såkalte generasjon Z,
de som er født etter tusenårsskiftet, hadde
jeg ikke trodd.
I forsøket på å lære et knippe skolelever
å uttrykke de ulike klokkeslettene på tysk,
slo det meg at det finnes 15-åringer i
2020 som ikke har lært seg den analoge klokken.

gang på 90-tallet – da digitaliseringen
for alvor skjøt fart – som «en anarkistisk protesthandling å gå uten armbåndsur i våre dager». Betyr dette at
alle som ikke har lært seg å følge
visernes gang er hardbarka anarkister? Selvfølgelig ikke. Som
mange gamle innretninger har
tannhjulene måttet konkurrere mot nye digitale løsninger.
I klokkas tilfelle stilles det

høye krav til presisjon.
Men med mobilen som

følgesvenn trenger du ikke engang bekymre deg for om den er stilt til riktig
tid. De yngre generasjonene er tilhengere av enkle løsninger.
Det moderne mennesket føyer

seg etter klokka. Det er den
som bestemmer rytmen i våre
liv, deler opp hverdagen og
gjør at vi kan møtes til bestemte tidspunkter uten
å måtte konsultere sola,
månen eller skyggen
om hjelp. For alle barn
er det derfor en
stor mi-

Er det bare jeg som har blitt gammel
eller har det klassiske armbåndsuret
utspilt sin rolle i møtet med binærsystemet? Tidligere Morgenblad-orakel og professor
emeritus i idéhistorie. Trond
Berg Eriksen, omtalte det en

lepel i oppveksten å lære seg visernes mysterier. Fra den dagen styres vi ikke bare av
foreldrene og barnehagelærernes overvåkende hender. Vi står plutselig friere til å
inngå egne avtaler og får et nytt innblikk
i de voksnes verden. For mange er det et
stort øyeblikk å kunne feste sitt første armbåndsur rundt håndleddet.
Samtidig spørs det om ikke tiden er ute
for oss tannhjulnostalgikere. Selv om jeg
aldri vil glemme dagen jeg fikk mitt første
– og hittil eneste – verdifulle armbåndsur
av merket Certina med vanntetthet ned til
150 meter, er det godt mulig at en Apple
Watch med Spotify og pulsmåler har
like stor affeksjonsverdi for Z-generasjonens disipler. Kanskje er de nye
anarkistene de som fortsatt stoler på
visernes pålitelighet. Det er i så fall et
selskap jeg gjerne vil være en del av.

Ukas sitat
Personlig vil jeg si at det som gjør Trondheim til Nordens beste studentby er de
kvalitative sidene ved byen og universitetet
Sondre Aksnes Yggeseth, journalist i Under Dusken

SiO villeder offentligheten
Studentpolitkk
Bjørn Winquist, Gjestelista

Studentene har rett til å vite hva SiO holder

på med. Vi fortjener å få vite hvordan de
forvalter semesteravgiftene og skattepengene våre. Men minst like mye fortjener vi
studentledere som argumenterer på et riktig faktagrunnlag som fremmer studentenes interesser.
SiOs struktur minner mye om offentlig
forvaltning. De livnærer seg på studentenes semesteravgifter og skattepenger. Men
på grunn av den juridiske konstruksjonen
«studentsamskipnad» kan de nekte innsyn
etter eget ønske. Før jul gikk Studentparlamentet, etter forslag fra Gjestelista, inn for å
kreve at SiO underlegges offentlighetsloven
for å sikre innsyn, og at dette arbeidet skal
prioriteres høyt. Det samme kan Velferdstinget kreve når som helst.

Det er imidlertid dårlige utsikter for det. I

Universitas 16. januar uttaler leder av Velferdstinget, Gard Frøvoll «at SiO skulle
vært underlagt offentlighetsloven, som om
de var en del av offentlig forvaltning, virker
lite formålstjenlig» og trekker i tillegg frem
kostnader. Det er forståelig at det er lite formålstjenlig for SiO
som lenge har drevet
hemmelighold. Men
for studentene som
har interesse av at
pengene deres brukes best mulig, er det
ikke bare formålstjenlig, men også
prinsipielt
riktig.
Gjennomsiktighet
i SiO øker tillit, ansvarliggjør SiO-ledelsen og reduserer risikoen for korrupsjon.
Når det gjelder kostnader knyttet til
innsynsløsninger, burde man være villig til
å ta denne kostnaden for å sikre åpenhet.

At Frøvoll bruker dette som argument mot
innsynsrett, men samtidig gladelig forvarer
massive økninger til Velferdstingets driftsbudsjett, tyder på en inkonsekvent holdning, der oppbygging av et unødvendig
studentbyråkrati er viktigere enn gjennomsiktighet i selve byråkratiet.
samme sak uttaler styreleder i SiOs
hovedstyre,
Jonas
Virtanen, at «[SiO]
er pålagt å drive forretningsmessig forsvarlig og dette kan
komme i konflikt
med kravene i offentlighetsloven». Offentlighetsloven innebærer ikke at organer som er underlagt den
automatisk er pålagt til å gi innsyn i alt.
Loven har en rekke unntak. Det er tilstrekkelig med unntaksregler til at for eksempel
SiO Athletica ikke trenger å blottlegge alle

Når det gjelder
kostnader knyttet til
innsynsløsninger, burde
man være villig til å ta
denne kostnaden for å
sikre åpenhet

I

forretningshemmeligheter for Sats. Etter loven er det ikke bare en rett, men en plikt til
å holde unna forretningsopplysninger som
konkurrenter kan utnytte til sin fordel. Det
er også anledning til å unnta opplysninger
av hensyn til forsvarlig økonomiforvaltning
,og visse dokumenter i anbudssaker kan
man vente med å gi innsyn , til valget av leverandør er gjort.
Dette betyr at Virtanen enten ikke vet
hva loven han argumenterer mot innebærer, eller så vet han det og villeder debatten med overlegg. Begge deler er rimelig
nedslående, ettersom det ene insinuerer
manglende kompetanse, mens det andre
insinuerer at han lyver for å verne om SiOadministrasjonens rett til hemmelighold.
La oss krysse fingrene for at 2020 blir året vi
endelig får underlagt SiO offentlighetsloven, og året vi får kompetente studentledere
som setter studentene i førersetet.
universitas@universitas.no
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anmelderredaktør:

Selma Stormyren Larsen

anmeldelser@universitas.no

954 51 978

Teater:

Ungdomskultur uten pusterom

Vårløysing
Hvor: Det Norske Teatret
Regissør: Miriam Prestøy Lie
Med: Sarah Francesca Brænne, Petter

Winther, Christian Ruud Kallum m.fl.

Seksuell oppvåkning, voldtekt, homofili og selvmord.
På Det Norske Teatret kan
du nå se 1800-tallets brutale svar på «Skam».

Hvordan tok foreldre «praten» med bar-

net sitt på slutten av 1800-tallet? Skal en
tro «Vårløysing» droppet de det helt, og
voksengenerasjonens prippenhet skulle få
enorme konsekvenser for ungdommene.

Til tross for sterke scener om både selvmord

og voldtekt klarer stykket å balansere letthet og humor med blodig alvor. Det fungerer for det meste utmerket og uten at de
distanserer seg helt fra de brutale temaene
som tas opp. Scenografien presenterer en
nesten drømmeaktig verden, hvor de naive
ungdommene i kjoler og knickers glir rett
inn. Stykkets romantiske profil, med idyl-

FOTO: EIRIK MALMO

På det norske Teateret kan du oppleve et
humoristisk og brutalt tilbakeblikk. «Vårløysing» kan på mange måter minne om
NRK-suksessen «Skam». Med en ung
skuespillerstab fortelles historien om ungdomskultur slik vi kjenner den: full av forelskelse, seksualitet, konflikt, depresjon,
vennskap og ikke minst nysgjerrighet. En
fuktig fyllefest skal imidlertid snu alt på
hodet. Det hele eskalerer til å bli ren katastrofe for flere av karakterene, som sviktes
av en livredd foreldregenerasjon og et autoritært skolesystem.

liske trær og fargerike blomster, forsterkes
av vakre musikk-komposisjoner som står i
en spennende kontrast til den mørke handlingen.
«Vårløysing» kunne likevel ha unnet seg mer
tid. Det presenteres syv karakterer, alle med
en kompleks historie, og stykket kan tidvis
oppleves forhastet. Kanskje ville det gjort
seg bedre i to akter. Publikum får ikke de
nødvendige pusterommene til å fordøye de

sterke inntrykkene, før historien beveger
seg videre til neste dramatiske scene. Dette
er spesielt fremtredende i stykkets siste del,
hvor intensiteten oppleves overveldende og
høytidelig.
På det beste oppleves likevel «Vårløysing»
som brutal, mektig, levende og full av humor.
Det favner bredt, og i store deler av stykket blir
man sugd inn i den paradoksale ungdomskulturen. Tittelen betegner naturens overgang fra

vinter til vår – en fase hvor det frigjøres nye
krefter. Sånn sett er det et dekkende begrep
både for stykkets handling, men også rolleinnehaverne. De unge skuespillerne fortjener ros
og beundring for å gi troverdighet til karakterenes tøffe skjebner. Til tross for hastverket er
«Vårløysing» både medrivende, befriende og
fullt av energi, og om du er i tvil: Du kommer
garantert ikke til å kjede deg.
Synnøve Berg Meisingset
anmeldelser@universitas.no

Ballett:

Ibsen – best som ballett

Gengangere
Hvor: Operaen
Koreograf: Cina Espejord
Regi: Marit Moum Aune

Fra ikoniske replikker til kraftfulle
uttrykk gjennom dans: Nasjonalballettens Ibsen-suksess har blitt
en gjenganger vi aldri går lei.

De fleste av oss er nok kjent med Henrik Ibsens «Gengange-

re» fra skolebenken, men i Operaens ballettoppsetning får
dramaet nytt liv. Gengangere ble først satt opp som ballett
ved Nasjonalballetten i 2014, og har siden da reist jorden
rundt. Nå har den kjente balletten endelig vendt hjem for
en ny oppsetning. Stykket forteller historien om familien
Alving og deres mørke hemmeligheter om sykdom, incest
og det som verre er.
Koreografien til Cina Espejord er forestillingens bærebjelke.

Forholdene mellom de forskjellige karakterene er interessante å følge gjennom dans. Også bruken av scenegulvet
er spennende: Ettersom «Gengangere» er et stykke hvor
handlingen utspiller seg i både nåtid og fortid, fortelles historiene parallelt på scenen, ved at det alltid foregår noe i
bakgrunnen. Dette skaper flere kraftfulle numre der du ser
den samme karakterens tragedie gjenta seg.
FOTO: ERIK BERG

Sterkest inntrykk gjør Grete Sofie Borud Nybakken i rollen
som Regine. Scenene hun gjør sammen med Kàri Freyr
Bjørnsson, som spiller Engstrand, og Silas Henriksen, i
rollene som Osvald og Herr Alving, er så uttrykksfulle at

Ibsens ikoniske drama kommer til sin fulle rett. Jeg vil også
rose Melissa Hough som åpner showet med en rå portrettering av Fru Alving, der du blir vitne til den vanskelige
dualiteten i karakteren.
Likevel var scenografien, laget av Even Børsum, noe av det

som gjorde sterkest inntrykk. I begynnelsen er scenegulvet
bart, men plutselig stiger et tre etasjer høyt hus opp fra gulvet. Det er ikke kun pynt, men blir tatt i bruk gjennom hele
forestillingen. Sammen med en kraftfull og forklarende
koreografi, og ikke minst gode prestasjoner fra danserne,
glemmer en fort at replikkene er tatt bort.
Hvis du ser etter noe annet å gjøre enn å gå på kino, er dette

virkelig en oppsetning jeg kan anbefale. Stykket, som kun
varer en drøy time, er en ypperlig forestilling også for en
som ennå ikke føler seg som hjemme i Operaen. Det er en
glimrende måte å begynne det nye kulturtiåret.
Thomas Stavø Johnstone
anmeldelser@universitas.no
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(følg spillelista på Spotify)

Universitas anbefaler

Bok:

Selma Stormyren Larsen, anmelderredaktør

Eirik Aas - Daggry

Et sinn i spinn
Debutant Endre Tveit styrer
unna det banale i sin diktsamling om angst, ensomhet og
depresjon.
Hva er det som blir igjen når hodet får surne lenge

nok i en grøt av angst og ensomhet? I Endre Tveits
debut, diktsamlingen Blø meg sakte ut, følger vi et
individ som mister faren sin. Moren blir satt fullstendig ut av spill i sorgprosessen, og jeg-personen
strever med å finne fotfeste i en virkelighet som bare
går mer og mer i oppløsning. Diktene, i små bokstaver, setter fingeren på følelsen av en nummen eksistens: «å vera framand frå det eg var i går, men òg / å
vera framand frå det eg vert i morgon».
«Dikt i små bokstaver om eksistensiell angst» høres

dog kanskje i overkant kjent ut. Tveit er tross alt ikke
den første til å skrive moderne lyrikk om livets dystre kvaler, og i dette landskapet er veien fra genialitet til banalitet kort. Likevel trenger man ikke å lese
mange sidene før man skjønner at det er noe mer
her. Forfatteren tar oss med på innsiden av et dypt
plaget sinn, og plutselig befinner vi oss i en mørk
skog uten noen klar vei ut.
Stien Tveit geleider oss inn på, er nemlig full av opp-

siktsvekkende vendinger og spennende sidespor.
Det er en sti som det er umulig å se seg tilbake på;
forfatteren skaper en leseropplevelse hvor man rives

«Helt fri, ingen innetid». Ja, sånn er det å gå solo!

Blø meg sakte ut
Forfatter: Endre Tveit
Forlag: Samlaget

HALIE - New Fears
Nytt år... etcetc.

Sløtface - Tap the pack
Snart kommer plata. Ventemusikk har fått ny sound!

med, på fortellerstemmens premisser. Én ting er de
kraftfulle skildringene, men like viktig er hvordan
hele boksiden trekker i leseren, fra strofenes visuelle
struktur til den mer subtile kommasettingen. Blø
meg sakte ut er en dynamisk diktsamling: Fortelleren girer opp og ned, og leseren har ikke annet valg
enn å henge med.
Leseren ser dermed gjennom øynene til en jeg-figur

som det er vanskelig å definere. Vi har å gjøre med
en person stygt underernært på nærhet, som opptrer famlende og forvirret. Fra barnaktig, uskyldig
fantasering på den ene siden, blir leseren plutselig
møtt med vulgær sadisme på den neste. Strofene
blir mer og mer livlige jo lenger ut man kommer,
og når det hele er over, spør man seg: Hva var det
som traff meg?
Tveit streifer også innom noen eksistensielle spørsmål,

for eksempel når jeget lurer på om man kan skille føtter og sko, eller når vedkommende rett ut spør «kva er
då kjærleik?». Disse spørsmålene blir verken besvart
eller drøftet, men det er neppe forfatterens ambisjon.
I Blø meg sakte ut får vi snarere blitt med på en høyst
intim reise gjennom ensomheten, og om det kjennes
retningsløst, er det nok nettopp dét som er poenget.
Aksel Rogstad

Romskip - Dø i fred
Det er OK at alle bergensband hater Oslo, så lenge de spiller
her i ny og ne. Vi kommer.

Kulturkalender uke 4
DEN SISTE DEBATT

23/1

Få svar på verdens viktigste spørsmål av
ekspertpanelet på Nieu Scene: Har vi
for høye lederlønninger? Er julen under
angrep fra PK-banden? Det er mer. I
panelet sitter en filosof og «intellektuell
kjempe» (hilsen arrangør Nieu), en DNskribent og forfatter, og en klipper fra
Molde. Sammen tar de den siste debatten, fordi det visst er «på tide å komme
seg videre» ... Men blirre no humor, a?
Sted: Nieu Scene
Dørene åpner: 19:00
Debattstart: 20: 00
CC: 100,–
Aldersgrense: 18 år

The Fashion Archives x
Kulturhuset vol 52

25/1

Ny lørdag, nytt marked. La aldri en
sjanse til å shoppe brukt gå fra deg.
Her får du i tillegg «sweet tunes» fra
Kulturhusets platesnurrer. Og brønsj,
om du vil. Kom som du er, gå som
en annen! Det er sånn vi liker det.
Gratis inngang
Tid: 12–17

Et oppgjør med den
skandinaviske sofaaktivismen
Med ordet og gitaren som våpen undersøker Siri Byrkjedal
hva moderne aktivisme innebærer.

Hvor står den politiske protestvisa i 2020? Mens
Moddi lengter tilbake til de gylne 60-åra, kaster Siri
Byrkjedal et metablikk på dagens politiske aktivisme
i sin debutplate, «Songs for a Restless World». Her
utforskes alt fra mikroplast og fake news til skyldfølelsen du får av å snike på bussen, når du egentlig prøver å være et oppriktig og redelig menneske.
«There is a dark cloud coming our way», lyder åpningssporets dom – med hentydninger til klimakrisen – og en kan lett føle seg handlingslammet i møte
med problemene vi har skapt.
Men selv om vi aldri vil kunne temme naturkreftene,

finnes det et håp i ordet og ønsket om å protestere.
Gjennom et knippe hjemsøkende folkperler, dissekerer Byrkjedal samfunnsengasjerte ungdommers
rastløshet og fortvilelse i møte med alt fra forsøplede
verdenshav og trusler mot demokratiet til hverdagslige erfaringer som opplevelsen av å bli avvist på
byen. Det er lett å kjenne seg igjen i Byrkjedals rike
tekstunivers.

29/1

Tiril Broch Aakre, Else Kåss Furuseth
og Finn Skårderud har, på hvert
sitt vis, kunnskap og erfaring med
psykisk sykdom og norsk psykisk
helsevern. På onsdag møtes de til
samtale på Litteraturhuset. Det spås
å bli informativt, klokt og varmt.
Sted; Litteraturhuset
Tid: 19:00

Semesterstartfest på
Chateau Neuf

anmeldelser@universitas.no

Plate:

SMERTEN VED Å
VÆRE TIL

24/1

Det Norske Studentersamfund
inviterer til fest og ber deg ta med
dansefoten. De lover ingenting, men
skal se om det ikke blir en uforglemmelig opplevelse. Uansett: Uten folk,
ingen fest! Start semesteret med
en billig Neuf-øl og ... dansefoten!
Sted: Betong
Dørene åpner: 22:00
Gratis inngang
ID: 20 (19 med studentbevis)

Ukas advarsel

Carl Henning Biørnstad, journalist i Universitas

Det var dråpen
Hvem: Morgentrøtte studenter Hva: Spilt kaffe Hvorfor: Du trenger kaffe

Songs for a Restless World
Artist: Siri Byrkjedal
Plateselskap: KOSO

Musikalsk vitner den utstrakte bruken av forskjellige
strengeinstrumenter om at sogningen Byrkjedal har
funnet inspirasjon hos blant annet Thea Hjelmeland.
Videre er det noe med den skjøre, urbane melankolien som gjør det vanskelig å plassere henne i en stueren folkrock-tradisjon.
Balansen mellom de mer formanende politiske protestvisene og de presise gjengivelsene av hverdagslige menneskelige erfaringer, er kanskje albumets
største styrke. Selv om den politiske aktivismen går
igjen som en overordnet tematikk, finnes det også
enkeltlåter, som «Thought she wouldn’t mind» og
«Some day», hvor de tusenvis av tanker som streifer
gjennom et ungt og privilegert skandinavisk hode,
finner sitt utløp. Særlig sistnevnte fungerer som den
perfekte følgesvennen til spaserturen en tåkefylt vintersøndag, når hodet banker og du febrilsk forsøker
å vandre deg vekk fra alle bekymringer. Hvor langt
Byrkjedal kommer til å nå med sine politiske viser,
er jeg usikker på. Det betyr derimot ikke at hun ikke
er verdt å lytte til.

Endre Ugelstad Aas
anmeldelser@universitas.no

Ingenting er som tanken på en
rykende fersk kaffekopp når du
sjangler bort til campus en tidlig januarmorgen. Gjespende
til kantina strekker du hånda
ned i sekken for å dra opp den
lilla SiO-kaffekoppen du kjøpte
i starten av semesteret. Den som
gir deg kaffe for kun ti kroner,
og som du ble fortalt var verdt
hver eneste krone. Til din store
forfjamselse blir du våt ytterst

på fingrene, og etter et kort og
panisk sekund innser du at hele
sekken er full av brune dråper.
Den lilla koppen ligger opp ned i
bunnen av sekken og prøver desperat å vise sin uskyld blant våte
og fellende bevis. Så gjør ikke
som meg: Tenk deg godt om før
du fyller den billige SiO-koppen
med rykende fersk morgenkaffe.
Det kan fort få katastrofale konsekvenser.

Ukas anbefaling

Sofie Løchen Smedsrud, journalist i Universitas

Nytt tiår, ny angst
Hvem: Du som tror du er trygg i forholdet. Hva: Dump kjæresten!

Alle slår opp for tiden. Spør du
meg, vil det nye tiåret føre til rekordmange brudd. Den eneste
løsningen på dette – for dere i et
forhold – er å dumpe kjæresten.
Hvorfor? 2020 er året for fremtidsangst, hvor frykten for å bli
stuck med én person vil føre til
en flukt mot Det Fremmede for
en desperat quick-fix for alle
problemer. 80/20-regelen sier at
du bare kan gi 80 prosent av hva
en partner ønsker i et forhold.

De gjenværende 20 prosentene
er ting du ikke har. Til tross
for en nesten-perf match vil de
manglende prosentene symbolisere alt som er SPENNENDE og
ANNERLEDES. Folk vi ellers er
inkompatible med blir plutselig
tiltrekkende, som en hund som
jager en bil. Ingen er trygge mot
det nye tyvetallets 20 prosentkrise. Ja, med mindre du slår
opp først da.

Ad notam

Vi spør

Universitas oppsummerer uka

Blogger baby boom
Sentio har gjort en undersøkelse på vegne av Norsk studentorganisasjon og Universitas. Her kommer det blant
annet frem at kun 57 prosent
av studenter oppgir at de ønsker å få barn. Nyheten er til
manges store overraskelse,
inkludert Anna Rasmussen,
eller bedre kjent som «MammaTilMichelle».
Til Ad Notam-redaksjonen
forteller hun at hun ikke forstår hvorfor tallene er så lave.
– Er man ikke ganske fattig
som student? spør hun undrende.
Ad
Notam-redaksjonen
forklarer at det nettopp er
penger som er problemet for
mange studenter, og at det
kan hindre noen i å ønske
barn. Dette gir ingen mening

for Rasmussen.
– Hvis man er fattig er det
jo nettopp barn man burde
få! Jeg hadde også vært fattig,
hadde det ikke vært for barna
mine.
Når Ad Notam forklarer at
penger ofte hindrer studenter
i å kunne få barn, bryter Rasmussen ut i latter.
– What? Haha, folk har
misforstått, ass. Aner du hvor
mye cash man kan hente, eller! Hvis man fikser spons fra
et barneklesmerke eller en
babyvognprodusent, har man
sikret seg økonomisk i ett år,
liksom!
– Jo flere barn, jo bedre går
det økonomisk! Det var da jeg
fikk nummer tre, at jeg rundet
en mill, jeg bare nevner det.

av Pungmeis

Snus og segway til folket!

Ukas studentvin
Mer av det samme:
Gratulerer med forsøket! Det
ble kanskje ikke en hvit januar,
men du har sikkert dine grunner. Det handlet på ingen måte
om selvkontroll og disiplin!
Denne vinen er faktisk
på ekte et godt kjøp! Vi
har jo for vane å teste Øyvind Halsøy,
vinanmelder i Universitas
litt diverse i denne spalten, men her har vi en
hyggelig overraskelse fra polets lavprishyller. Det
oppfyller de vanlige klisjeene av vin i vinden: Den er
lagret på stålfat og ikke tilsatt svovel. Smaken ligger
et sted mellom din fav DM Rougevin, og noe annet som koster litt mer. Smaken er ganske frisk og
lett, med innslag av bær! Dette er et helt greit sted
å falle av vogna, Lo Puro er her for deg.
Vinvurderingen skjer i samråd med redaksjonen i Universitas.

Costadoro Lo Puro 2018
Pris: 139,90 kroner
Land: Italia
Alkohol: 13 prosent

I ukens avis kan du lese at Sosialistisk Ungdom (SU) ønsker radikale endringer
i studentpolitikken. Kari Nordmann er medlem av Fremskrittspartiets Ungdom
(FpU), og ble inspirert av SUs store tanker. Hun tok derfor telefonen til FpUstyremedlem Andreas Jacobsen for å lufte sine egne ideer.
[Ring, ring]
– Hei, mitt navn er Kari Nordmann.
Har du to minutter?
– Det spørs hva det gjelder.
– Jeg er student og FpU-medlem,
og det går jo ikke akkurat helt toppers med oss fortiden, men jeg har
noen geniale ideer til hvordan Fremskrittspartiet kan bli mer populære
blant studenter og «folk flest»!
– Unnskyld hva sa du at du het
..?
– Kari Nordmann, men hør på
idéene mine.
– Ja?
– FpU ønsker å avvikle Lånekassen, ikke sant?
– Ja, vi tror de private private
bankene kan gjøre det bedre. Og

staten garanterer for lånene.
– Okei, men FpU er jo opptatt av
å belønne innsats. Hva om man regulerer studiestøtten til den enkelte
etter hvilken karakter de får? Astudenter får mer i studiestøtte enn
D-studenter?
– Mhm...Ja? Det er ikke nødvendigvis en dårlig ide, det kan funke
det.
– Ikke sant?! SU har kommet
med et forslag om at pensum skal
være gratis. Hva om vi tenker motsatt – pensum skal koste enda mer,
men pengene går til å finansiere
snus. Det er jo veldig studentvennlig.
– Okei, hvordan tenker du, da?
Snus? Okei? Hehehehhe, okei?
– Ikke lat som om det ikke var et
fristende tiltak. Det gjelder å tenke

GABRIEL QUIZLESIAS
8. Hvem skrev Krig og Fred?

2. Fra hvilket parti kommer den svenske
statsministeren Stefan Löfven?

10. Freden i Westfalen i 1648 besto av
to fredstraktater mellom den tysk-romerske keiseren og to land. Hvilke?

3. Hvilket lands navn betyr Sørlandet?
4. Det vitenskapelige navnet på nordlys
er aurora borealis, men hva er navnet
på sørlys?
5. Sørlandsis føres av produsenten Hennig Olsen, men i hvilken by har de
hovedkvarter?
6. Hvilken artist ga ut albumet The Idiot
i 1977?
7. Hvilken forfatter ga ut boken Idioten
i 1874?

9. Mellom hvilke parter ble Fotballkrigen
ført?

11. Hva er den norske tittelen til filmen
Airplane?
12. Hvilken film stakk av med flest statuetter under årets Golden Globe?
13. Og hvem var vert under seremonien?
14. Hvem ga ut Livin’ La Vida Loca i
1999?
15. Hva heter DeLillos nye album?

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

store. Nevn to av de tre andre.

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

17. Trianontraktaten blir signert av de
Allierte og Kongeriket Ungarn, den
meksikanske revolusjonen avsluttes,
Knut Hamsun vinner Nobels litteraturpris, Pave Johannes Paul II ble
født og Max Weber dør. Hvilket år er
det snakk om?

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

18. I hvilken by spilte Norge nylig mot
Sverige i håndball-EM for menn?
19. Erling Braut Haaland scorte hat trick
i helgen. For hvilken klubb?
20. Oljefondet er investert i blant annet
Borussia Dortmund. Og i hvilken italiensk toppklubb?

16. DeLillos er del av norsk rocks fire

av Gabriel Corbin-Arntzen,
journalist i Universitas

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

1. Odd Eilert Persen. 2. Socialdemokraterna (Sveriges socialdemokratiska arbetareparti). 3. Australia.
4. Aurora Australis. 5. Kristiansand. 6. Iggy Pop. 7. Fjodor Dostojevskij. 8. Lev Tolstoj. 9. Honduras og El
Salvador (Også kjent som 100-timerskrigen). 10. Frankrike og Sverige. 11. Hjelp, vi flyr! 12. Once Upon
a Time in Hollywood. 13. Ricky Gervais. 14. Ricky Martin. 15. Dum som et menneske. 16. Raga Rockers,
Dum Dum Boys og Jokke & Valentinerne. 17. 1920. 18. Malmö. 19. Borussia Dortmund. 20. Juventus.

1. Fylkesleder i Fremskrittspartiet Troms
og Finnmark kalte nylig Abid Raja for
islamist. Hva heter han?

stort og å tenke nytt. Hva med: Alle
studenter har krav på å gratis segway og frikort på polet?
– Ja, riktig ...
– Jeg vet du vil ... Men hva med
at vi samles på valen, for seieren vet
vi at vi får?
– Hm? Vent, er dette NRK Satiriks?
– Og internasjonalen skal få sin
folkevår?
– Ja, ikke sant. Det hadde vært
stemning.
– Yeah, right. Men til slutt, vil du
vurdere din stilling som den rasisite
i ungdomspolitikken?
– Rasisit? Eh, hva betyr rasisite?
– Nå skaper du deg ...Vi snallast!

Rebus

av Frimann

IOPIA
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HINT: FR(P)EXIT Send løsning til universitasdesk@gmail.com
FORRIGE LØSNING: «Nyttårsforsett» Den kuleste jentegruppa ever <3 <3 <3(Ingvild er tilbake), BAB, Dan Børge brekker seg, Uglebos tapre travere, Victoria, Jon og Pernille
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