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Tar fra studentene, gir til Oslo
kommune

H

Nokut,
plis kutt

vem bør betale for oppgradering av fritidsklubber, gatetun,

sykkelveier og fortau i Oslo? Ikke studentene.
Dessverre skjer det i dag. Når Studentsamskipnaden
i Oslo og Akershus (SiO) vil bygge nye studentboliger, møter de
såkalte rekkefølgekrav fra kommunen. Det betyr at studenter må
betale mer for å bo i Blindernveien 6 på Marienlyst når boligene
står ferdig – fordi SiO måtte betale for utbedring av «Leker’n»,
en fritidsklubb for barn. I tillegg må studentsamskipnaden bygge
barnehage, selv om de ikke ønsker det og det ikke er planlagt
familieleiligheter i Blindernveien 6.
For Oslo kommune virker dette kanskje som en god deal: Byen
får flere studentboliger og en nyoppusset fritidsklubb på kjøpet.
For studentene er det ingen grunn til å smile. Utbedring av en
fritidsklubb – en kostnad kommunen fint kan ta selv – går på
bekostning av studentvelferden.
Mens byggingen på Marienlyst er godt i gang, har kommunene
fortsatt muligheten til å ta til vett når forslaget om studentboliger
i Brenneriveien 11 skal behandles til våren. Legg vekk rekkefølgekravene, og la SiO bygge så rimelige studentboliger som mulig,
med deilig sentral beliggenhet.
For hvorfor skal studentene ta regningen for opparbeiding av
hele Brenneriveien, utbedring av krysset mellom Vulkan og Brenneriveien og bedring av sikkerheten for myke trafikanter i Møllerveien? Den kan og bør Oslo kommune ta selv.
Ikke bare det. Det er provoserende når Rasmus Reinvang,
byrådssekretær for byutvikling, sier TIL Universitas at studentboliger er en prioritet for byrådet. Hvis det faktisk er det, bør det
åpne for å gi mer til studentene, heller enn å lesse rekkefølgekrav
på SiO.
Byrådet kan gjøre som Håkon Randgaard Mikalsen, leder i
Norsk studentorganisasjon (NSO), foreslår: gi gratis tomter til
studentboligutbygging. Da ville det vært troverdig at byrådet
prioriterer studentboliger. Det er det ikke når Oslo kommune stiller rekkefølgekrav på rekke og rad, på bekostning av studentene.

Kommentar
Kristoffer Solberg,
journalist i Universitas

I

ukens utgave av Universitas kan du lese om

Astrologiskolen Herkules som nylig har fått
innvilget statsstøtte. Det
kan virke som en uskyldig og artig greie at vi lar noen
studere astrologi på statens
regning, men i bunn og grunn
representerer det en forvitring av
de standardene vi burde ha for
fagskoler og høyere utdanning.
Debatten om hva som skal define-

science» er ikke galt i seg selv. Den norske stat
finansierer studier i fysioterapi, retorikk og teater
uten at det har noen påviselig tung vitenskapelig
brodd. «Tegnet på et raust overflodssamfunn er
når vi har penger, vilje og mulighet til å la mennesker forske på det som ikke gir umiddelbar gevinst»
pleier jeg å svare når noen spør meg hvorfor jeg
studerer idéhistorie.
Raus må man gjerne være, men

vi burde ikke være så rause at
vi aksepterer at astrologi blir
legitimert som en statsstøttet
utdannelse. Hvor Mars lå da
du ble født er sikkert spennende og livsviktig kunnskap
for noen, men det har lite å
gjøre med moderne vitenskap.
Det er ikke engang et berikende alternativt perspektiv,
for astrologi representerer noe
direkte uvitenskapelig og farlig.
Ingen kan behandle kreft med
pene smaragder, og det ville
vært absurd om den norske stat
finansierte healing. Derfor er det
skremmende at NOKUT finansierer en kunnskapstradisjon som står i opposisjon
til menneskelig utvikling. Da mener jeg den type
utvikling som gir oss Internett og varme hus, ikke
det en fyr på LSD-tripp nummer 57 snakker om på

Hvor Mars
lå da du ble
født er sikkert
livsviktig
kunnskap for
noen, men det
har lite å gjøre
med moderne
vitenskap

res som gyldig vitenskap er noe
vi alle bør ønske velkommen.
Avkolonisering handler ikke
nødvendigvis om at sjamaner
skal bli overleger, like lite som at
empiri er et uttrykk for en kynisk, mannlig rasjonell verdensforståelse.
Det er derfor interessant å se at Nasjonalt organ
for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har valgt å
gi støtte til Astrologiskolen Herkules. Det å støtte
noe som ikke havner under det man kaller «hard-

Arkivaren

Du vil ikke tro
hva som skjedde
da Studvest
lagde forside

«

Statsstøttet astrologiutdannelse
er en skam for et moderne
kunnskapssamfunn.

Historiske skråblikk av
Teresa «teresearcher» Eltervåg Cissé

Forbudt kjærlighet

Slik har du aldri sett studentpolitikerne», lover Universitas’

bergenske lillesøster Studvest og serverer en bildeserie av
studentpolitikere som holder paraplyer, løfter bøker, spiller
pingpong, moser ølboks og poserer med seks Evergood-poser (hva
ville Friele sagt?!). Dere er herved invitert på kurs i tabloid innsalg
– og å holde ord.

Det er kanskje vanskelig å se for seg en tid før Tinder,
men fascinasjonen av å møte en potensiell signifikant
annen via internettet har alltid eksistert. I 2000
opprettet to studenter nettsiden www.blinderncafe.
com for å slå et slag for ensomme og beskjedne
studenter. Siden ble raskt populær, noe som kanskje
ikke er så rart ettersom «man loves en date ved å
klikke seg inn på siden». Man kunne kun logge seg
inn via maskiner på Blindern, og til kjærlighetsgründernes skuffelse var visst dette strengt forbudt.
«Dette er et uakseptabelt brudd på IT-reglementet,
og studentene vil bli kontaktet av oss» sa en ansatt
til avisa. Snakk om å være snitch, Universitas!
Universitas nr.11, 2000

Poncho + smoothie bowl = sant?
Universitas er en avis for og av
studenter. Universitas er et nyhets- og debattorgan for lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).
Universitas skal drive kritisk og
uavhengig journalistikk, og være
partipolitisk nøytral. Universitas
arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.
Den som mener seg rammet av
urettmessig omtale oppfordres til
å kontakte redaksjonen.

Daglig leder:
Simen Eriksen
simen.eriksen@universitas.no 22 85 33 36
Annonseansvarlig:
geir.dorp@universitas.no
Besøksadresse:
Post:
Epost:
Nettside:

Geir Dorp
22 85 32 69

Moltke Moes vei 33

Boks 89 Blindern, 0314 Oslo
universitas@universitas.no
www.universitas.no

I 2000 skrev Universitas om de nye trendene som
kom i årtusenskiftet. «2000-årsmoten er ikke
sølvfargede romdrakter og piller til mat. Skal du være
trendy i år kjører du scooter iført fargesprakende
poncho mens du spiser aubergin». Trenden har dog
ikke endret seg så mye de siste nitten årene. For
skal du være trendy i år kjører du el-sparkesykkel
nedover Løkka iført svart jakke fra Weekday mens du
gomler på en smoothie bowl med quinoa og chiafrø.
Universitas nr. 1, 2000
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ILLUSTRASJON: ØYVIND HOVLAND

Roskilde-festivalen.
Med det sagt er det ikke til å stikke under stol at en
stor del av den kunnskapen vi sitter på i dag stammer fra
mennesker som trodde på eller drev med forskning som er
uakseptabel i dag. Isaac Newton brukte betydelige mengder
tid på å prøve å lage gull. Heldigvis påviste han også et par
naturlover som er gyldige ennå. Gullet hans ser vi lite til.
Men for all del, noen synes kanskje det er mer spennende å
undersøke om De vises stein eksisterer enn hvordan solsystemet henger sammen.
«Hva med teologi da?» spurte en venn av meg da jeg raljerte

over dette temaet. Spørsmålet var unektelig godt. Teologi

Øyeblikket

er jo en fagretning som i stor grad baserer seg på, og blir
studert av mennesker som baserer seg på et helt upåviselig
prinsipp, nemlig at gud eksisterer. Dessverre er det også
sånn at teologi er en nærmere 2000 år gammel fagretning,
i jødisk tradisjon enda lengre, hvor man faktisk har utviklet
vitenskapelige verktøyer for å forstå, beskrive og snakke
om de tekstene man forholder seg til. Det regnes ikke som
teologisk gyldig å snakke om at Jesus er ekstra snill mot deg
fordi du ble født da en stjerne skinte ekstra sterkt, men det
kunne vært en rimelig påstand innenfor astrologien.
De formelle kravene oppfylles, er signalet man får fra
NOKUT. En astrologiskole følger de formelle kravene for
å få støtte av den norske stat til å utdanne mennesker. Det

burde være selvsagt at staten ikke skal detaljstyre hva slags
utdannelser som skal eksistere basert på skjønn. Det er
ikke politikernes oppgave å strupe fagretninger de ikke
liker, slik en ser tendenser til i en del høyreautoritære land.
Likevel burde vi ikke akseptere et regelverk for utdanningsstøtte som ikke sluser ut farlige oppfatninger. Folks rett til
å tro og gjøre som de vil burde være en grunnstein i vårt
samfunn, men når direkte uvitenskapelige og misledende
institusjoner skal få statsstøtte er det regelrett skremmende.
Som liberal trodde jeg aldri jeg skulle si dette, men dersom
de formelle kravene oppfylles av en Astrologiskole, burde
alle studenter samle seg og rope: «Skjerp krava!»

av Gabriel Skålevik
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tips@univerisitas.no
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Universitas støttes av Velferdstinget,
som står uten redaksjonelt ansvar.

Avbildet: Det eksakte øyeblikket puberteten starter.
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STUDENTENES PARTIBAROMETER:

VIL HA ERNA
ERNA
Høyre: 15,9%

SV: 11,6%

Rødt: 7,7%
Frp: 7,5%

Venstre: 7,3%

Sp: 5,6%

Arbeiderpartiet (Ap) er det mest populære partiet blant norske
studenter. Fikk studentene bestemme, ville Erna Solbergs regjering blitt erstattet av en rødgrønn flertallsregjering.
Politikk
tekst Henrik Giæver og Runa Fjellanger
illustrasjon Odin Drønen og Anna Torst Saatvedt

Det kommer frem i en fersk undersøkelse
utført av Sentio på vegne av Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitas.
Ifølge undersøkelsen ville et samarbeid
mellom Ap, Sosialistisk venstreparti (SV),
Senterpartiet (Sp) og Rødt fått en samlet
oppslutning på over 51 prosent. Får de med
seg det blokkuavhengige Miljøpartiet de
grønne (MDG), er tallet 63 prosent.
Spørsmålet som ble stilt i undersøkelsen
var «Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?»

Fornøyd partileder
Da den samme spørreundersøkelsen ble
gjennomført våren 2018 var Høyre studentenes favorittparti med 21,9 prosent av
stemmene, mot Aps 20,1 prosent. I år har
Ap økt sin oppslutning blant studentene
betraktelig, til 26,6 prosent, samtidig som
Høyres har falt markant til 15,9 prosent.
– Året vi har bak oss tatt i betraktning,
med Giske og metoo, vil jeg si at det er en
meget god Ap-måling, sier Arve Østgård i
Sentio, som har utført undersøkelsen for
NSO og Universitas.
Resultatet er partileder Jonas Gahr Støre
godt fornøyd med.
– Studenter er kloke folk, og det er veldig inspirerende å se at vi er det største par-

tiet, og at vi har økt siste året, sier Støre til
Universitas.
Han tror fremgangen til Ap skyldes partiets studentpolitikk.
– Jeg mener at Ap har god politikk for
studentene. Det gjelder studentøkonomi,
boliger, bedre psykisk helsehjelp på lærestedene og bedre oppfølging i studiesituasjonen.
Høyres tilbakegang mener han imidlertid at regjeringen kan takke seg selv for.
– Når Høyre faller tror jeg det er fordi
studentene ser at det er rot. Når Solberg åpner for å endre kvinners selvbestemmelse
i abortloven, tror jeg at unge mennesker i
den fasen av livet ikke blir fornøyde, sier
han, og legger til:
– Høyre markedsfører seg som et frihetsparti, men gjør det motsatte.
– Ikke vårt rot
Trond Helleland, parlamentarisk leder
i Høyre forteller at partiet vil ta den siste
målingen til etterretning.

– Høyre skal brette opp ermene og jobbe
hardere for å vinne en større del av studentenes tillit. Studentene står på trappene på
vei ut i arbeidslivet, og Høyre har den beste
politikken for å skape flere jobber slik at
alle har en jobb å gå til, sier Helleland til
Universitas.
Han mener imidlertid at regjeringen har
gjort mye bra for studenter.
– Vi må ta i et tak for å fange interessen
til enda flere studenter. Vi har lagt frem tidenes grønneste regjeringsplattform, ledigheten har ikke vært lavere på ti år og vi jobber med å inkludere flere i arbeidslivet. Så
må det nevnes at studentene har nytt godt
av denne regjeringen. Hvert år har studentenes kjøpekraft blitt styrket og vi bygger
historisk mange studentboliger.
På spørsmål om Ap-leder Støres påstand om «rot» fra regjeringen, slår han
hardt tilbake.
– Er det et sted det er rot så er det på
Støres rødgrønne side, hvor han har latt
Rødt, Sp og SV ta kontrollen. Vi har gjort

5

onsdag 27. mars 2019

AP: 26,6%

Resultatene for 2019

20%

+
Ap: 26,6 prosent
+
Høyre: 15,9 prosent
+
SV: 11,6 prosent
+
MDG: 11,5 prosent
+
Rødt: 7,7 prosent
+
Frp: 7,5 prosent
+
Venstre: 7,3 prosent
+
Sp: 5,6 prosent

15%

+
KrF: 4,1 prosent
+
Andre partier: 2,1 prosent

Av 1000 respondenter svarte
749 på spørsmålet.

Resultatene for 2018
+

Ap: 20,6 prosent

+

Høyre: 21,9 prosent

+

SV: 17,3 prosent

+

MDG: 8,3 prosent

+

Rødt: 5,7 prosent

+

Frp: 4,9 prosent

+

Venstre: 10,7 prosent

+

Sp: 6,9 prosent

+

KrF: 2,8 prosent

+

Andre partier: 1 prosent

10%

MDG: 11,5%

5%
Av 1035 respondenter svarte
822 på spørsmålet.

KrF: 4,1%

Studenter er
kloke folk, og
det er veldig
inspirerende
å se at vi er
det største
partiet
Jonas Gahr Støre, partileder i Arbeiderpartiet

endringer på fosterreduksjon som samsvarer med ønsket fra det medisinske fagmiljøet, og gjort den norske lovgivningen
likere regelverket i øvrige Europeiske land,
sier Helleland.
Verst for Venstre
– Venstre gjør en svak måling. Det er en all
time low for Venstre, aldri har så få studenter «stemt» på Venstre. De er ikke synlige,
men tendensen er jo den samme som for
befolkningen generelt. Venstre skårer svært
lavt om dagen på alle målinger, sier Arve
Østgård i Sentio.
Venstre er også partiet til studentenes
statsråd, forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Hun tror ikke
den dårlige målingen skyldes studentpolitikk.
– Jeg mener at Venstre har fått betydelige gjennomslag for studentene med denne regjeringen. Det var Venstre som fikk til
11 måneders studiestøtte og mye sterkere

?

0%

Partienes oppslutning

Andre partier: 2,1%
kjøpekraft for studentene. Det var Venstre
som ordnet et betydelig løft i studentboligsatsingen, og som fikk på plass en støtteordning for studenters psykiske helse, sier
hun til Universitas.
Til tross for at det skapte rabalder da regjeringen før jul valgte å kutte i stipendordningen, tror hun ikke det er hovedgrunnen
til at partiet gjør det dårlig på meningsmålingen.
– Jeg har forståelse for at endringene i
konverteringsordningen var kontroversielle blant deler av studentene, men jeg tror
det er andre årsaker til dårlige målinger nå.
– Tror du resultatet er påvirket av jobben
du gjør som statsråd?
– Jeg skal i alle fall love å brette opp
ermene og stå på, både for studenter og
andre som har stemt på Venstre framover, for å få gjennomslag for enda mer av
Venstres politikk i regjeringen, sier Nybø.
universitas@universitas.no

+

Ap: 26,7 prosent

+

Høyre: 24,3 prosent

+

SV: 7,6 prosent

+

MDG: 4 prosent

+

Rødt: 5 prosent

+

Frp: 11,2 prosent

+

Venstre: 2,2 prosent

+

Sp: 13,6 prosent

+

KrF: 3,6 prosent

+

Andre partier: 1,9 prosent

Kilde: Poll of polls, gjennomsnitt av nasjonale
meningsmålinger om stortingsvalg i mars
2019.
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Tilbudsguiden
AVIS

FORENING

Bli studentmedlem!

Fangene på Fortet
Nydalsveien 28
0484 Oslo
post@fangenepafortet.no
Tlf: 22 60 40 00
www.fangenepafortet.no

Gode fordeler og nettverk
med 22.000 økonomer.
Kun kr 300,- i året!
www.econa.no

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

post@samfunnsokonomene.no
www.samfunnsokonomene.no
tlf: 90 86 75 20
Studerer du samfunnsøkonomi?
Bli medlem av Samfunnsøkonomene –
fagforeningen eksklusivt for
samfunnsøkonomer.

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

Vi tilbyr blant annet kræsjkurs, juridisk
rådgivning, karriererådgivning samt
tilgang til Akademikernes bankavtale
med Danske Bank.
Kun 300 kr i året.

MUSEUM

50 % studentrabatt på Dagsavisen

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

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

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

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

BEMANNINGSBYRÅ

Her
kommer
flere
gode
tilbud

Muggen
rutinesjekk
Håkon Thyness Reutz
sier Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) setter inntjening foran studentene
etter å ha funnet mugg
i studentboligen sin.
Mugg
tekst Anna Stensrud
foto Emeline Maria Pischedda

– Jeg synes SiO skal vise litt
ansvar for den særstillingen
de er i. De har ikke fulgt opp
intensjonen sin, nemlig å være
for studentene, mener Håkon
Thyness Reutz, masterstudent i
Russland-studier ved Universitetet i Oslo.
Kort tid etter innflyttingen
i studentbolig på Kringsjå i
januar, oppdaget Reutz svartmugg bak toalettet. Han forteller at det ikke kan ha oppstått i
løpet av de tre ukene han hadde
bodd der. Dette er ikke første
gang masterstudenten har vært
borti svartmugg. Dermed visste han hvordan det skulle behandles.
Reutz tok så kontakt med
SiO fordi han følte at det var
særdeles mangelfullt hva angår
standard på overlevert bolig.
– Skremmende rutiner
I svaret fra SiO fikk Reutz beskjed om at leiligheten hadde
blitt befart, og at de ikke hadde
funnet spor av svartmugg. De
antok så at studenten hadde
gjort en god jobb med å fjerne
det, men sa at de ønsket muligheten til å utbedre feil selv, og
ville helst at Reutz skulle latt
vær å gjøre noe. SiO bolig kom
innom etter noen få dager, men
fant ingen problemer.
Boligdirektør i SiO, Gunn
Kristi Løkka, sier til Universitas at SiO i utgangspunktet
har rutiner som gjør at de skal
oppdage muggproblemer. Hun
forteller at de er veldig glad for
å få beskjed dersom renholdet
er mangelfullt, eller annet ikke
er på stell når du flytter inn –
da kommer de på befaring og
sørger for å rette opp.
Reutz mener SiO boligs rutiner er skremmende og bærer
preg av hastverk. Han viser til
en mail som beskriver prosedyren til SiO. I mailen står
det at det ble utført en visuell
sjekk, som er standard metode,
før innflytting i leiligheten. I

tilfeller der de kan se et tydelig muggsopp-problem, hender
det at de tar luftprøver for å
finne ut om det er helseskadelig eller ikke. Når de utfører inspeksjon og ikke finner tegn til
muggsopp, tar de heller ingen
prøver.
Boligdirektør Løkka bekrefter rutinen overfor Universitas.
– Jeg synes det er litt ansvarsfraskrivende, sier Reutz.
Han etterspurte en kompensasjon i form av avslag i husleie, men ettersom muggen var
fjernet og SiO mener de ikke
fikk mulighet for utbedring, så
de ikke grunnlag for prisavslag.
Reutz mener SiO burde utbedret dette før han flyttet inn.
Nytt muggfunn
Det tok ikke lang tid før muggen kom tilbake på badet,
ifølge Reutz. Masterstudenten
påpeker at det ikke er noe drag
fra ventilasjonskanalen. Han
fikk beskjed om at SiO ved en
senere anledning skulle komme for å sjekke tett ventilasjon
i bygget.
– Jeg har ikke merket stor
forbedring, så jeg vet ikke om
de har vært her. Ingenting er

blitt gjort med selve inntaksventilen, og det ser ikke ut som
noe særlig har skjedd, forteller
Reutz.
Løkka sier ventilen på badet
ble kontrollert 5. februar, og at
det da ikke ble rapportert inn
noe feil med denne eller ventilasjon for øvrig. På spørsmål
om det har vært flere muggtilfeller i bygget, svarer boligdirektøren at det har vært enkelte
tilfeller i bygget, uten at de ser
konkrete forhold ved bygget
som medfører en større risiko
for slike problemer.
– Som seriøs utleier leier
man ikke ut ting som er i delvis
eller mangelfull stand, poengterer Reutz.
– Det er ganske gjennomgående at SiOs førsteprioritet er
inntjening, og at andreprioritet
er å tjene studentene.
Reutz har søkt og nå fått
innvilget plass i en nyere studentbolig.
– Vi er til for studentene, og
vil gjerne få rette opp eventuelle mangler når du flytter inn
hos oss, svarer boligdirektøren
på anklagen.
universitas@universitas.no

Muggfunn: Håkon Thyness Reutz fant mugg på badet i SiO-boligen
sin, og fikk avslag da han søkte om kompensasjon.
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STUDENTPOLITIKERE PÅ KLIMASTREIK:

– Tiden er moden for hardere krav

Streikestøtte: Flere studentpolitikere møtte opp for å vise sin støtte under klimastreiken fredag 22.mars. De skryter av demonstrantene, og mener engasjementet har sin virkning.

Studentpolitikere tror
klimastreiken vil være
brekkstang for sterkere
klimapolitikk, etter at
15.000 demonstranter
dukket opp utenfor
Stortinget.
Klimastreik
tekst Joachim Waade Nessemo
foto Emeline Pischedda

En maurtue av barn og ungdom
strømmet til og fra Eidsvolls plass
fredag 22. mars, i anledning klimastreiken. Men det var ikke bare

skoleelever som hadde tatt turen.
Flere studentpolitikere møtte opp
for å vise sin støtte til aksjonen.
Blant dem var leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus,
Maya Sol Sørgård, Bjørn Harald
Garborg, leder av studentparlamentet ved Oslomet, og nestleder
Vilde Henningsgård.
– Vil gjøre mer
De tre skryter av demonstrantene,
og mener engasjementet har sin
virkning.
– Det kan fungere som en
brekkstang for mer trykk i klimapolitikken, sier Garborg, og trekker særlig frem reisevanene til ansatte ved UiO og Oslomet.
Sørgård forteller om installering
av solcelleplaner i SiOs studentboliger på Kringsjå, at dette kom fra

Velferdstinget, og er et ledd i deres
plan for klimavennlige studentboliger.
– Vi ønsker å gjøre mer for
klimaet, og det er stor gjennomslagskraft for klima i Velferdstinget. Ett eksempel er at vi ønsker
gjenbruksstasjoner ved hver studentby, så folk for eksempel kan
nyttegjøre seg av brukte møbler.
Det er ulikt hvordan man jobber, men det er noe som kan justeres overalt, sier Sørgård, som
også forteller at Velferdstinget har
vedtatt støtte av klimastreiken.
Kutte forbruk
– Hva slags andre tiltak kan arrangementer som dette fungere som
brekkstang for?
– Stort engasjement kan bety at
når vi til høsten skal lage nye hand-

lingsplaner for neste år, åpnes det
mer for å vektlegge bærekraftsmål
og miljøtiltak, sier Garborg, som
trekker frem forbedrede pantemu-

Det er stor
gjennomslagskraft for klima
i Velferdstinget
Maya Sol Sørgård, leder for
Velferdstinget i Oslo og Akershus

ligheter, og sykkelbur som satsninger ved Oslomet.
Henningsgård mener en må
kutte ned på unødvendig forbruk
i forbindelse med organisasjonsli-

vet:
– Trenger man powerbank med
logo til samlinger, og midlertidig
merch for kampanjer? spør Henningsråd.
Han mener man ikke må ha
kopper med en spesiell logo, og at
man må slutte å produsere unødig,
og sløse med ressurser.
– Går det studentpolitiske arbeidet fort nok?
– Jeg tror ikke det har gjort det
før, men vi er på vei. Det foregår
endringer i så stor skala at det å nå
et tilfredsstillende nivå vil ta tid.
Velferdstinget er godt på vei, sier
Sørgård, selv om hun bedyrer at de
«har mer potensial».
– Dette året vil det bli mer konkrete krav. Nettopp arrangementet
her viser at tiden er moden for hardere krav.

Vil ha gratis tomter til bygging av studentboliger
NSO ønsker at kommuner, hvor det er
tilbud om høyere utdanning, skal dele ut
tomter til bygging av
studentboliger gratis.

tekst Rasmus Gorset Berg

denter, og at det vil gjøre det lettere for studentsamskipnadene å
bygge flere boliger.

– Vi ser helst at kommunen bidrar med tomter til samskipnaden
vederlagsfritt, sier Håkon Randgaard Mikalsen, leder for arbeidsutvalget i Norsk studentorganisasjon (NSO).
Han forteller at dette kan bidra
til å redusere leieprisene for stu-

Innspill før kommune- og
fylkestingsvalg
NSO har i forkant av det kommende valget sendt ut et politisk
skriv kalt «Hvordan bli den gode
vertskommune» til alle partier
som stiller til valg i ulike kommuner og fylkeskommuner. Her

SiO-boliger

nevnes også forkjøpsrett for studentsamskipnader, og effektiv
saksbehandling av byggesaker
som gjelder studentboliger som
noe de ønsker fra kommunene.
– Det har forekommet at studentsamskipnadene har fått rimeligere priser, sier Mikalsen.
Han er usikker på nåværende
situasjon i alle kommuner, men
er klar på at om studentsamskipnadene skal konkurrere på mar-

kedspris, kan det bli vanskelig for
mange av dem.
– Vi er enige om at det er for
lite bygging av nye studentboliger.
Det er kommunen som har ansvaret for å stille tomter til rådighet.
Kommunen eier ikke alle tomter,
så for å sikre den type boligpolitikk som er positiv for studentene,
må også kommunen sikre gunstige lån for å strategisk kjøpe opp
slike tomter.
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Si fra: Prorektor Gro Bjørnerud Mo (t.v.) mener universitetets Si fra-system fungerer godt, men tror fortsatt de har en jobb å gjøre med å informere og gjøre varslingssystemet mer kjent blant studentene. Her sammen med rektor Svein Stølen og leder for studentparlamentet på UiO, Susann Andora Biseth-Michelsen.

SVÆRT FÅ VARSLER OM SEKSUELL TRAKASSERING:

– SKREMMENDE
I 2017 og 2018 mottok
Universitetet i Oslo til
sammen fire varsler om
seksuell trakassering.
Samtidig tilsier tallene
fra Shot-undersøkelsen
at det kan være snakk
om rundt 2000 studenter ved UiO som er
utsatt.
Seksuell trakassering
tekst Thea Rosef og Selma Joner
foto Odin Drønen

– Det er skremmende å høre at
så mange av studentene ved UiO
forteller at de har blitt utsatt for
seksuell trakassering, sier Gro
Bjørnerud Mo, prorektor ved
UiO.
28 prosent av UiOs studenter
sier de har opplevd å bli utsatt
for seksuell trakassering, kommer det frem av UiO-rapporten
fra Studentenes helse- og triv-

selsundersøkelse (Shot). Ser
man på tallene fra den nasjonale
rapporten skal 30 prosent av
trakasseringstilfellene være fra
medstudenter eller ansatte.
Til tross for dette har universitetet kun mottatt fire varsler i
perioden 2017–2018.
– Shot-undersøkelsen viser at
de fleste hendelsene finner sted
utenfor
utdanningsinstitusjonene, men forteller også om et
omfang varslingssystemene våre
ikke har fanget opp. Det tar vi
svært alvorlig, sier Mo.
Prorektoren mener man skal
varsle om både verbal og ikkeverbal trakassering.
– Enhver form for trakassering er uakseptabel. Jeg ønsker
at studentene varsler om brudd
på retningslinjene, og for å kunne jobbe godt med denne type
uakseptable hendelser, må vi vite
om at de skjer.
Uvitende studenter
I februar skrev Universitas om
at resultatene fra Studiebarometeret 2018, som gjøres av Najonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT), kunne fortelle
at rundt halvparten av landets

studenter ikke har fått informa- mere studentene bedre?
sjon om hvordan de kan melde
– Vi har hvert år en Si frafra om trakassering på sitt stu- kampanje, hvor målet er å gjøre
diested.
studentene kjent med hvordan
– Flere inde kan varsle, slik
stitusjonsleat flere vil bruke Si
dere har tidlifra-systemet. Vi vil
gere sagt at vi
ha trygge studenter,
har systemer
sier Mo.
og rutiner på
plass,
men
Nye retningslinjer
at det kun er
Prorektoren treksakene som
ker også frem tiltak
Susann Andorra Biseth-Michelsen,
leder for Studentparlamentet ved UiO
mangler. Nå
rundt opplæring av
skjønner vi
lederne ved utdankanskje hvorningsinstitusjonen,
for
sakene
og
bevisstgjøring
ikke kommer frem, sa Håkon rundt de nye retningslinjene
Randgaard Mikalsen, leder i for forebygging og håndtering
Norsk studentorganisasjon, til av seksuell trakassering som ble
Universitas den gangen.
vedtatt 12. mars.
Gro Bjørnerud Mo mener uni– I tillegg har vi et godt samversitetets Si fra-system fungerer arbeid med Studentombudet,
godt, men tror fortsatt de har en som tilbyr studentene uavhengig
jobb å gjøre med å informere og og konfidensiell veiledning. Vi
gjøre varslingssystemet mer kjent er ikke i mål, men vi jobber konblant studentene.
tinuerlig med dette.
– Jeg er litt usikker på om
Mo råder studentene til å brustudentene forbinder det med et ke Si fra-systemet eller kontakte
varslingssystem, når de hører om Studentombudet også om den
Si fra-systemet. Vi vil at det skal seksuelle trakasseringen finner
være mer kjent for dem.
sted utenfor universitetet.
– Hva har dere gjort for å infor– Trakassering er uaksep-

Jeg tror
det er store
mørketall

tabelt, uavhengig av hvor det
forekommer. Dersom noen blir
trakassert av en medstudent, vil
det også gjøre studiehverdagen
vanskelig, selv om trakasseringen ikke skjer på campus.
Vil senke terskelen
Susann Andorra BisethMichelsen, leder for Studentparlamentet ved UiO tror
ikke dette problemet kun
eksisterer på universitetet.
– Dette er en samfunnsutfordring. Det tallene fra Shotundersøkelsen forteller oss er at
det i høyeste grad forekommer
seksuell trakassering.
Biseth-Michelsen tror ikke
alle som har opplevd seksuell
trakassering har varslet.
– Jeg tror det er store mørketall.
Den store forskjellen mellom
antall opplevde tilfeller av seksuell trakassering og antall varsler
kan blant annet skyldes at for få
vet hvordan de skal varsle, mener hun.
– Vi må aktivt jobbe for å spre
informasjonen om varslingssystemet, og senke terskelen for
å si fra.
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Populært: Til tross for en prislapp på mellom 6.600 og 8.800 kroner, forteller Gunn Kirsti Løkka, direktør for SiO bolig, at de aller fleste boligene allerede er leid ut.

Dette er de nye SiO-boli
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har
åpnet dørene for nye og moderne studentboliger
på St. Hanshaugen. De strekker seg til nye høyder
både på kvalitet – og pris.
SiO-boliger
tekst Rasmus Gorset Berg,
Andrea Kunz og Henrik Giæver
foto Gina Grieg Riisnæs

Etter et nesten to år langt renoveringsprosjekt står en rekke nye studentboliger klare i Bjerregaardsgate
21 på St. Hanshaugen. 18. mars startet innflyttingen i det som er blant
Oslos dyreste studentboliger.
Til tross for en prislapp på mellom 6.600 og 8.800 kroner, forteller
Gunn Kirsti Løkka, direktør for SiO
bolig, at de aller fleste boligene allerede er leid ut, kort etter at innflyttingen startet.
Høy standard
– Etter rehabiliteringen er det blitt
194 moderne studentboliger med
eget kjøkken og bad fordelt på 181
ettroms- og 13 toromsleiligheter. Fasade og fellesarealer er også modernisert, sier Løkka.
Hun forklarer at ettromsleilighetene er på 18–20 kvadratmeter, og
toromsleilighetene på cirka 35.
– Leilighetene er umøblerte slik
at man kan skape sitt personlige
hjem med egne møbler, og har eget
kjøkken med hvitevarer og eget bad
med varmekabler.
Leieprisen, som Løkka forklarer

at går fra 6600 til 7000 for ett-roms
og 8600 til 8800 for to-roms, inkluderer strøm og internett.
En (pris)klasse for seg selv
For ett-romsleilighetene på St.
Hanshaugen er leieprisen nesten
4000 kroner høyere enn de rimeligste alternativene SiO tilbyr. Løkka
forteller at det er flere grunner til at
leieprisen ligger så høyt.
– Det er ettromsleiligheter med
god standard, grei størrelse og svært
god beliggenhet.
Hun forklarer at de alltid prøver
å ha et variert tilbud og derfor har
en stor andel rimelige boliger, med
leiepriser som starter på rundt 2700
kroner, samt noen dyrere boliger for
å møte behovet til de som ønsker en
høyere standard.
– Vi opplever at det er veldig individuelt hva studentene foretrekker, men selv boligene med høy
standard ligger cirka 30 prosent under markedet, sier Løkka.
Ifølge Statistisk sentralbyrås
«Leiemarkedsundersøkelsen» fra
desember 2018 ligger gjennomsnittsprisen på ett-roms og to-roms
i Oslo og Bærum på respektive 8750
og 11240 kroner, og de boligene som
topper statistikken er ofte de som
ligger mest sentralt i Oslo.
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Denne barnefritidsklubben
betaler studentene for
Studentsamskipnaden i Oslo
og Akershus (SiO) vil bygge nye
studentboliger på Grünerløkka.
Prosjektet kan koste studentene
dyrt – for SiO må også betale for
gatetun, sykkelveier og fortau.

SiO-regninger
tekst Jonas Solgård og Runa Fjellanger
foto Odin Drønen

For tiden behandler Oslo kommune forslag
fra SiO og Plan- og bygningsetaten (PBE)
om nye studentboliger i Brenneriveien 11 på
Grünerløkka, som ligger et steinkast unna
utestedet Blå. Et vedtak er forventet i løpet
av våren.
PBE stiller flere såkalte rekkefølgekrav til
SiO, som er forslagsstiller. Blant annet krever
PBE at SiO skal ta regningen for opparbeiding av hele Brenneriveien for å sikre trygg
adkomst, i tillegg til utbedring av krysset
mellom Vulkan og Brenneriveien. I Møllerveien, som går forbi Dansens Hus på Vulkan,
krever PBE at SiO skal bedre sikkerheten for
myke trafikanter.
Disse rekkefølgekravene til utbygger, SiO,
kan gjøre prosjektet dyrt for studentene.
På studentenes bekostning
Da SiO i 2017 fikk grønt lys av bystyret til
å starte byggingen av 290 studentboliger i
Blindernveien 6, kom det også med krav om
å bygge barnehage og utbedre «Leker’n», en
fritidsklubb for barn.
Dette til tross for at disse studentboligene
ikke skal ha noen familieleiligheter.
Kostnadene for utbedringen av fritidsklubben er det dermed studentene som må
«betale» for, i form av høyere leie. Oslo kommune mener nemlig utbygger må forplikte
seg til å opparbeide nærområdet.
– Kostnadene for lekeområdet Leker’n vil
ha betydning for studentenes leiepris. Det er
ingen familieboliger i prosjektet, og vi undrer oss over hvorfor studentene må betale
regningen for politikernes ønske om å oppgradere Leker’n, sier Vetle Bo Saga, styreleder i SiO, og legger til:
– Vi har opplevd reguleringsprosessen
i Blindernveien som svært lang, og mener
flere av rekkefølgekravene var urimelige.
Samtidig er vi snart i gang med byggingen,
og gleder oss til studentene endelig kan flytte
inn.
– Ulevelig
Saga sier til Universitas at alle ekstra kostnader for SiO i Brenneriveien vil komme til
å gå utover studentene i form av høyere leie.
– Vi håper politikerne i Oslo tar innover
seg dette. I SiOs eget forslag er kostnaden for
deler av gatetunet i Brenneriveien, blant de
inkluderte rekkefølgekravene, sier han.
Selv om SiO er optimistiske med tanke
på realisering av studentboligene i Brenneriveien, sier Saga at det viktigste for studentsamskipnaden er å få et antall boliger som
gir levelig husleie for studentene som skal bo

Rekkefølgekrav: Da SiO fikk bygge 290 studentboliger i Blindernveien 6, kom
det blant annet med krav om å også bygge denne fritidsklubben for barn.

der.
– Vi har stor tro på Brenneriveien, og tror
det vil bli flotte studentboliger. PBEs forslag
vil bety et sted mellom 65 og 85 færre boliger
enn vårt forslag. Med så få boliger vil leia for
studentene bli ulevelig, og SiO vil ikke realisere prosjektet.
Selv om styrelederen sier at SiO ikke er
uenig i rekkefølgekravet om for eksempel
fotgjengerovergang, mener han at kravet om
opparbeiding av hele Brenneriveien burde
være noe kommunen og andre utbyggere
står for, ikke bare SiO.
– I tomtas lengde er det helt greit at SiO
betaler, resten av Brenneriveien burde andre
utbyggere eller Oslo kommune selv ta ansvar
for. Rett over veien for vårt prosjekt regulerer kommunen selv en stor tomt, vi mener
dette prosjektet også burde ta deler av regninga for gatetun i Brenneriveien.
– Studentboliger er prioritert
Byrådssekretær for byutvikling, Rasmus
Reinvang, skriver i en e-post til Universitas
at byrådet noterer alle innspill og synspunkter, og jobber med å avgi en anbefaling.
Reinvang forsikrer om at byrådet har god
dialog med SiO og sier han har tro på at byrådet kommer til å finne en god og riktig
løsning.
– Vi ønsker å legge til rette for flere studentboliger i Oslo. Samtidig må SiO, som

alle andre aktører, bidra til nødvendig sosial
infrastruktur i byen vår, på et rimelig nivå.
Byrådssekretæren sier videre at de er opptatt av å ivareta studentenes interesser, men
skriver at byrådet forventer at SiOs prosjekter på en rimelig måte bidrar positivt til god
byutvikling.
– Vi er opptatt av å ta særlige hensyn til
studentboliger, og legger aktivt til rette for
dette i Oslo. Det er en prioritet for oss, sier
han og legger til:
– Det har skjedd mye de siste årene, for
eksempel på Kringsjå og på Grünerløkka,
og nå er flere hundre nye studentboliger i
Blindernveien 6 også på vei. Dette er bra og
viktig.
På spørsmål om hvorfor SiO må ta regningen for utbygging av barnehage i Blindernveien 6 og oppgradering av Leker’n,
opplyser Reinvang at førstnevnte var hensyntatt da SiO kjøpte tomten fra Opplysningsvesenets fond, som igjen hadde kjøpt
tomten av Eiendoms- og byfornyelsesetaten
(EBY).
– Rekkefølgekrav må ikke alltid henge
direkte sammen med behovene til de som
bor i eller bruker et nytt prosjekt. I indre by,
hvor det er stor tetthet og mange behov, må
alle bidra til nødvendig sosial infrastruktur
i området.
universitas@universitas.no
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Kunming, Yunnan-provinsen

Chongqing, Sichuan-provinsen

Å KNEKKE KINESISKE KODER
TEKST OG FOTO:

HANNE MARIE LENTH SOLBØ

I Kinas komplekse og forunderlige landskap
prøver jeg å navigere mellom det kjente og ukjente

Anning, Yunnan-pro
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Chongqing, Sichuan-provinsen

«How can you travel in this country without knowing any Chinese?», spør en indisk

medisinstudent ved sporet på togstasjonen i Chongqing. Jeg er på feltarbeid under
studiene for å dokumentere deler av det kinesiske samfunnet – en scene regissert
av myndigheter som gjerne vil ha best mulig kontroll. Og jeg blir en veldig synlig
tilskuer til et teater jeg ikke forstår, som når jeg får en ufrivillig vask i rumpa fordi
jeg ikke skjønner forskjellen på intimvask og massasje på kinesisk.
magasin@universitas.no

rovinsen

Chengdu, Sichuan-provinsen
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kulturredaktør:
jantrahollum@gmail.com

Jantra Hollum
407 52 780

- Det er lang tradisjo
å latterliggjøre astro
Astrologiskolen Herkules har blitt godkjent
som fagskoleutdanning – til massiv kritikk.
Studentene Claudia Wakim (42) og Unni
Sørsveen (70) tror skeptikerne kunne hatt
godt av et mer åpent sinn.
Akkreditering
tekst Mylena Kifle
foto Henrik Follesø Egeland

– Jeg tror det bare er lurt å være litt skeptisk
til ting man ikke kjenner til.
Student ved Astrologiskolen Herkules i
Oslo, Unni Sørsveen (70), har tidligere forholdt seg til astrologi på samme måte som de
fleste av oss: litt tvilsom.
Ifølge Store norske leksikon er astrologi
«læren om forestilte forbindelser mellom
himmellegeme og jorden».
– Jeg har lenge vært interessert og nysgjerrig på astrologi, og da jeg gikk av med pensjon så jeg muligheten til å utforske det enda
mer, forteller Sørsveen.
Hun er på sitt fjerde semester på grunnstudiet i astrologi.
– For meg er astrologi en type selvutvikling. Man får mer forståelse for andre mennesker når man vet horoskopet deres og hva
det innebærer. At andre er forskjellig fra deg,
får sin egen verdi.
Astrologi assosieres gjerne med spådom,
men Sørsveen tror det heller kan brukes som
et redskap for å bli mer bevisst på seg selv og
egne reaksjoner.
– Man kan ikke nødvendigvis forutse hva
som kommer til å skje fra dag til dag. Hvordan konstellasjonen ser ut en dag kan for eksempel gi deg noen hint om hva slags følelser
som vil være dominerende den dagen.
Tidligere har ikke studenter ved Astrologiskolen Herkules kunne motta lån og
stipend fra Statens lånekasse, på grunn av
manglende akkreditering. Skolen, som er
drevet av astrolog Gisle Henden, har vært
gjennom en seks år lang søknadsprosess for
å bli godkjent som fagskoleutdanning. Det
så lenge ut som at akkrediteringen kun var
skrevet i stjernene.
– Anerkjennelse av faget
12. mars skrev Morgenbladet at Astrologiskolen Herkules har blitt godkjent som fagskoleutdanning av Nokut, Nasjonalt organ
for kvalitet i utdanning.
– Akkrediteringen kan av noen bli sett på
som en slags anerkjennelse av faget, forteller Gisle Henden, astrolog og grunnlegger av
Astrologiskolen Herkules.
Himmellegemene har uten tvil posisjonert

seg i Astrologiskolen Herkules’ favør denne
våren. Men Nokut-godkjenningen har blitt
møtt med stor misnøye de siste ukene.
Astrologistudent Sørsveen forteller at kritikken ikke er overraskende.
– Det er en lang tradisjon for å latterliggjøre astrologi og redusere det til overtro.
Fordommene mot astrologi kommer nok
av at folk ikke er villig til å utforske det, sier
hun.
– Humbug
Sosiolog og samfunnsdebattant Kjetil Rolness er blant dem som reagerer.
– I utgangspunktet burde ikke et nasjonalt organ for kvalitet i utdanning godkjenne
noen skole som lærer elever «sannheter»
uten noe hold i vitenskap. Herkules snylter
på vitenskapens legitimitet for å selge noe
som er humbug. Nå kan de gjøre det ved å
vise til at de er anerkjent av Nokut, forteller
Rolness og legger til:
– Det er veldig rart at Nokut skal vurdere
alt annet ved en skole enn hva skolen lærer
bort. At det virkelig skal holde at det eksisterer et marginalt yrkesfelt for de som stiller
horoskoper i ukebladet og lignende.
– Vi lever i en tid der respekten for fakta,
kunnskap og vitenskap er utfordret fra alle
kanter. Denne godkjennelsen kan ses som
nok en liten spiker i kista på noe vår sivilisasjon har brukt flere hundre år på å utvikle:
Ideen om at verden skal forstås gjennom rasjonelle og empiriske metoder, sier Rolness.
Gisle Henden vektlegger at de på skolens
hjemmeside og i studieplanen skriver at «i
dag kan vi ikke kalle astrologi vitenskap».
Han forteller at de fleste astrologer ikke
jobber med horoskoptolkning i ukeblader,
men at de alltid og primært har jobbet med
horoskoptolkning av private klienter.
Henden vektlegger videre at Nokut har
godkjent en rekke fag med små yrkesfelt:
– I enkelte tilfeller sågar mindre enn vårt,
som for eksempel stuntmen. Det skal være
likhet for loven.
– Forgjengelig empirisk kunnskap har alltid vært utfordret av tidløs visdom.
– Hva tenker du om all kritikken de siste
ukene?
– Mitt korte svar til det er at jeg aldri ville
uttalt meg nedsettende og med et usivilisert
språk om et fag jeg overhode ikke hadde
kunnskap om.

– Oppfylt alle krav
Terje Mørland, administrerende direktør i
Nokut, forteller til Universitas at skolen har
oppfylt alle kravene fastsatt av Kunnskapsdepartementet og Nokut for å bli akkreditert.
– Nokut har ikke anledning til å gjøre
vurderinger utover det som er vedtatt i lov
og forskrift av politikerne. Når det gjelder
fagskoleutdanninger har vi rett og slett ikke
mandat til å vurdere hvorvidt utdanninger
bygger på et kunnskapsgrunnlag som er forsvarlig med hensyn til faglighet, saklighet
og etiske forhold. Dersom vi hadde vurdert
dette ville vi handlet i strid med gjeldende
lov, forteller Mørland.
– Vi er nok ikke like pompøse som Rolness, men er helt enig i at respekten for fakta,
kunnskap og vitenskap må vernes om. Det
var blant annet med bakgrunn i dette at vi
i vårt høringsinnspill til den nye fagskoleloven foreslo tydeligere krav til faglighet og
yrkesrelevans. Selv om forslagene våre ikke
ble tatt inn, så Kunnskapsdepartementet et
behov for å utrede dette nærmere, forteller
Mørland.
– Enn så lenge må vi forholde oss til regelverket slik det er i dag. Det innebærer at
utdanninger med lignende tematikk kan bli
akkreditert i fremtiden, dersom de oppfyller
akkrediteringskriterien.
De sakkyndige rådet Herkules til å «nedjustere eller endre ordbruken der astrologi
presenteres overfor potensielle studenter
som en vitenskapelig tradisjon», ifølge Mørland. I akkrediteringsvedtaket forutsetter
Nokut at skolen følger dette rådet.
Søker åpenhet
Claudia Wakim (42) går freds- og konfliktstudier på Bjørknes Høyskole. For noen år
siden ble hun kjent med noen astrologer, og
har etter det fått en stor interesse for astrologi.
– Jeg har alltid vært åpen og nysgjerrig.
Men jeg er fortsatt skeptisk – jeg er student
og har lært metode. Likevel er det jo en vitenskapelig dimensjon ved det. Helt nøkternt
og realistisk klarer jeg å forstå at det ikke er
planetene som utgjør meg som person.
Til tross for at Wakim noen ganger kan
tvile litt på astrologi, har det likevel fungert
som en veiledning for henne de siste årene.
– Astrologien belyser typiske ting ved meg
jeg før ikke har lagt merke til. Jeg har tidligere gått til psykolog, og den type veiledning
jeg har fått der føler jeg kan sammenlignes
med veiledningen jeg får hos astrologen jeg
kjenner. Han løfter opp mine karaktertrekk
og viser meg mitt potensiale.
Wakim tror at astrologi er spesielt undervurdert i Norge på grunn av et rådende sekulært verdensbilde.
– Vi har et veldig mekanisk verdensbilde,
i motsetning til resten av verden. I de aller
fleste kulturer er det mye mer rom for annet

enn naturvitenskapen, det er mer åpenhet
rundt det spirituelle. Jeg kan ikke se hvordan
litt mer åpenhet om åndsvitenskapen ville
skadet.
– Lykke til!
Den nye fagskoleloven ble vedtatt i fjor. Etter Nokuts akkreditering av Astrologiskolen
Herkules fortalte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanners statssekretær,
Tom Erlend Skaug, til Khrono at en arbeidsgruppe er i ferd med å utrede hva som skal
være kunnskapsgrunnlaget for fagskolesektoren.
– Kan dette føre til endring av fagskoleloven?
– Nå skal arbeidsgruppen først gjøre jobben sin før vi konkluderer, men endring av
fagskoleloven eller tilhørende forskrifter kan
bli resultatet, forteller Skaug til Universitas.
– Skjer dette som et resultat av Nokut sin
akkreditering av Astrologiskolen Herkules?
– Nei, dette var noe vi skulle gjøre uavhengig denne konkrete saken og ble varslet i proposisjonen til Stortinget om den nye fagskoleloven. Bakgrunnen var at vi under arbeidet
med loven fikk innspill om at også fagskolen
burde ha et definert kunnskapsgrunnlag. En
arbeidsgruppe skal derfor utrede dette.
Gisle Henden forteller at etter en seks år
lang søknadsprosess, er det ingenting som
overrasker han i hvor langt forvaltningen er
villig til å gå for å stoppe astrologi.
– Jeg ønsker dem lykke til med å endre norsk lov for å diskriminere astrologi.
Grunnloven forbyr urimelig forskjellsbehandling, forteller Henden.
universitas@universitas.no

Astrologiskolen Herkules
+

Skolen er akkreditert av NOKUT og ISAR.

+

Det er foreløpig kun skolens
avdeling i Oslo som er akkreditert
hos Nokut. Har også avdelinger i
Bergen, Stavanger og Trondheim.

+

Tilbyr astrologiutdannelse med 2-,3- eller
4-årig studieforløp, samt nettstudie

+

Utdannelsen dekker alle de viktige
astrologiske temaer og teknikker.
Siktemålet er å gi grunnleggende
forståelse for horoskoptolkning.
Kilde: Astrologiskolen Herkules
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on for
ologi
Væren: Etter en seks år lang søknadsprosess, er Astrologiskolen Herkules
godkjent som fagskoleutdanning. – Lykke til med å endre norsk lov, sier
grunnleggeren Gisle Henden om kritikken rettet mot akkreditringen.

Vannmannen: Claudia Wakim beskriver seg selv som en arketypisk
vannmann. De kjennetegnes som progressive og originale.

Helt nøkternt og
realistisk klarer jeg
jo å forstå at det
ikke er planetene
som utgjør meg
som person
Claudia Wakim, student

Fisken: Unni Sørsveen er født i fiskenes
tegn. De betegnes ofte som sensitive og
inntrykksvare overfor omgivelser, en beskrivelse
Sørsveen kjenner seg godt igjen i.
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DEBATT
KJØR DEBATT

debattredaktør:
debatt@universitas.no

Hete tips om debatter i andre redaksjoner

Skjera, Nybø?
– Men mens jeg lokalt opplever
at studentenes psykiske helse
står høyt på dagsorden, har jeg
hørt lite fra regjeringen, skriver Truls-Einar Johnsen, leder
av Velferdstinget Vest i Khrono
søndag 24. mars.
SHoT-undersøkelsen viser at
om lag 30 prosent av studenter
opplever psykiske helseplager,
og en av tre føler seg ensomme.
Hva vil høyere utdanningsminister Iselin Nybø gjøre med
dette?, spør Johnsen.
Ingenting, skal vi tro fraværet av tiltaksforslag fra regjerin-

gens side.
Arbeiderpartiet
derimot,
foreslår en undersøkelse som
skal kartlegge studenters levevilkår.
– Det trist at et slikt initiativ
kommer fra et opposisjonsparti
og ikke vår regjering, mener
Johnsen.
Men han har glemt å tenke
på hvordan Nybø føler seg!
Hun vil jo bare at alle skal fullføre studiene på normert tid!
Kan ikke alle bare være friske
og være venner?

Kvinner og
middelmådighet
Bare 1 av 8 listeledere ved Studentparlamentet på Universitetet i Bergens (UiB) er kvinne,
påpekte Studvest i forrige uke.
– Jeg kan virkelig ikke tro at
jeg må sitte her, i 2019, og gi leksjoner til Blå liste om hva feminisme betyr, skriver den eneste
kvinnelige listelederen, Sandra
Amalie Lid Krumsvik (Sosialdemokratisk liste).
Dette etter at Blå listes førstekandidat, Øivind Bogen, i
en debatt mandag proklamerte
«klart og tydelig» at han ikke
anser seg selv som feminist.
I et motsvar fra tre kvin-

ner litt lenger nede på den blå
lista, kritiserer de Krumsvik
for å foreslå billige løsninger –
kjønnskvotering – på likestillingsproblemet.
– Hvis det er to dyktige kvinner ett år og to dyktige menn
året etter, så får vi heller godta
litt middelmådighet i stedet.
Det mener vi er feil.
Det er unektelig synd at
kvinnene på den blå lista her
beskriver seg selv som middelmådige, man kan jo spørre seg
om ikke nettopp dette er kimen
til problemet.

Selma Joner
938 08 470

Frivilligheten lar
handling følge ord
Frivillig arbeid
Tuva Rosenvold og Adrian Wilhelm
Kjølø, prosjektkoordinator og generalsekretær i Mental helse ungdom

Linda K. Tveit med flere har som utgangspunkt at En
som lytter skiller seg negativt ut i form av kompetansekrav og tidsbruk for frivillige studenter. I en sak i
Universitas fra 7. mars, blir det tydelig at de mener
Mentale helse ungdom (MHU) er verst i klassen, men
legger ingen overbevisende argumenter på bordet for
å vise at påstanden er sann. De mener Jussbuss og
JURK er sammenlignbart med En som lytter og mener disse tilbudene har bedre vilkår for studentene.
Stemmer det? Jusstudentene må

binde seg i 1,5 år hvorav det
første året er en 100 prosent
stilling og det resterende halvåret er en 20 prosent stilling.
De setter med andre ord betydelig større krav til tidsbruk,
mens timene brukt i En som
lytter tilsvarer omtrent en 13
prosent stilling, og minstekravet for å delta er et semester.
Studentene i Jussbuss og JURK

T r y g v e B e r n h a r d t @TryBern
Ekte studentliv er å bli beskyldt for å stjele en kopp kaffe av
studentsamskipnadens ansatte

får ca. 7–8000 kroner i måneden, resten er frivillig innsats.
La oss si de lønnes 200 kr timen
for sitt arbeid – det tilsvarer 40 timer betalt arbeid i måneden. Det betyr at 1 av 4 uker i jobben er betalt, mens
3 av 4 uker er frivillig arbeid. En som lytter ber om 20
timer frivillig arbeid i måneden til sammenligning.

Hierarki

Du vet du ikke ble invitert på festen i går når det er deg og 13 andre i en
forelesning det vanligvis er 250 personer i
Bjørn Harald H. Garborg @ BJGarborg
Du vet når du ønsker å gi noen en overhøvling men du klarer
ikke å ordlegge deg så du høvler over dem istedenfor.
Det der var vel litt uheldig formulert, Garborg.

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

Karl Henrik Storhaug Reinås, 6.
kandidat for A-lista på UiO

kiet er tydelig og, til forskjell fra mange andre land,
har avstanden mellom professorene på toppen og
bachelorstudentene på bunn blitt enorm. Det er en
kjent sak at professorene ikke liker å bruke tid på å
møte studenter i undervisning, men heller vil dyrke
seg selv og egen karriere gjennom forskning. Denne
ukulturen må endres for å skape et mer inkluderende universitet med muligheter for alle til å lykkes.

 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

Man ser det også i de strengt oppdelte områdene

 Frist for innsending av
innlegg er søndag kl. 17
 Legg ved et portrettfoto
av deg selv i e-posten

Avslutningsvis er det mulig Tveit

med flere tror vår organisasjon
har mer makt enn den har, når
de forventer at bare vi banker
på noen dører så vil bevilgende
myndigheter åpne pengesekken
og drysse midler over hele Norges land for å opprette flunkende nye lavterskeltiltak. Så mye makt har
vi ikke. Men vi bruker mer enn gjerne det vi har av
makt for å vise der hvor bevilgende myndigheter
ikke vil lytte. Slik sikrer vi at ungdom får et tilbud,
selv når offentlige tjenester kan være mangelfulle.

Også egne områder for masterstudenter ser jeg
som problematisk. Hvorfor fungerer ikke vanlige lesesalsplasser for masterstudenter? Bachelorstudenter har minst like stort behov for gode
lesesalsplasser, om ikke mer, fordi de ennå ikke
alltid har klart å etablere gode arbeidsvaner.

Det er ikke lett å være ny på universitetet. Makthierar-

Det verste er at ukulturen også sprer seg til studenter på såkalte prestisjestudier. Jeg har selv erfaring fra psykologi der jeg ble sett ned på fordi jeg
ikke var profesjonsstudent, mens profesjonsstudentene nøt å bli beundret for sine høye karakterer fra videregående og fikk betydelig bedre oppfølging og interesse fra vitenskapelig ansatte.

Debattregler i Universitas

ter psykologstudenter nettopp fordi de er kvinner
med et uttrykt ønske om å hjelpe og at menn aldri
hadde akseptert å arbeide gratis. I 2018 var 40 prosent av de frivillige studentene i En som lytter menn.
Gitt kjønnsfordelingen på studiet
så burde dette tallet være ganske
tankevekkende – det kan faktisk
late til at menn på deres studie
er mer positive til frivillig arbeid.
Kan det være at Tveit tar grundig
feil i sin forestilling om at menn
aldri gir av seg selv med mindre
de får betalt for det? Det tror vi.

Kultur for å bli høy på
seg selv

Hvis Lisbeth Dyrberg skal få millionlønnen SiO mener hun fortjener, kan
ikke ei krone gå til spille.
Kaja Bayer @kaffepiken
Du vet du tilhører «den harde kjerne» når det er deg og 13
andre i en forelesning det vanligvis er 250 personer i. #studentliv «BI

Likedan reagerer vi når Tveit insinuerer at vi utnyt-

Påstanden om
at vi er verst i
klassen later
dermed til å
falle på sin egen
urimelighet

Sist men ikke minst, så stiller begge tilbudene kom-

Ukas tweets:

petansekrav til studentene. Det finnes også andre
lignende tilbud som setter krav til kompetanse og
tidsbruk av den frivillige, eksempelvis Gatejuristen, Gatas økonom, Ung økonomi og Barnas jurist
(superbra tilbud). Her må studentene binde seg i
et år og de jobber frivillig i 20 prosent stillinger.
Disse tilbudene er vi mer sammenlignbare med,
men vi har kortere bindingstid og lavere krav
til tidsbruk. Påstanden om at vi er verst i klassen later dermed til å falle på sin egen urimelighet.

mellom studenter og ansatte. Hvis man forviller seg inn på et område som ansatte føler de
har hegemoni over, blir man jaget bort derfra
selv om området egentlig ikke er i bruk uansett.

Jeg har selv erfaring
fra psykologi der jeg
ble sett ned på fordi
jeg ikke var profesjonsstudent
Mye arbeid må gjøres for at alle skal føle seg vel-

komne på universitetet og at personer som lykkes ikke mister bakkekontakten. At man er ydmyk
vil ikke si at man ikke skal kunne feire sine seire
og være fornøyd hvis man lykkes. Derimot betyr
det at man ikke blir høy på seg selv at man fortsetter å anse sine medmennesker som like mye verdt
selv om disse ikke har lyktes like godt som en selv.
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Blir det grønn mainstream på Frederikke?
Grønn mat
Steffen Greff, administrerende direktør i SiO
Mat og drikke

SiO må legge bedre til rette for en bærekraftig livsstil, skriver Mirjam Kammler i Universitas 20.
mars. Pasta med hakket tomat er kjedelig. Hva med
å gjøre grønn mat bedre og billigere og reklamere for kjøttfrie retter fremfor sjokolade? spør hun.
Noe er i ferd med å skje. I følge The Economist er 2019

året vegansk kosthold blir mainstream. Det er noe der.
Vi i SiO Mat og drikke merker at etterspørselen etter veganmat har økt. Stadig flere er fleksitarianere, og
velger bort kjøtt og fisk av og til. De store spisestedene
våre serverer varm vegetarrett hver dag. Et vegetarisk
alternativ er som regel tilgjengelig på mindre steder.

Jo mer dere velger grønt,
jo lettere er det for oss å
prioritere grønne retter
Det er positivt for helsa, miljøet og dyrevelferden å kutte

kjøttforbruket. En rapport fra de norske jordbruksorganisasjonene sier at det å kutte kjøtt er et sentralt tiltak for å redusere klimautslippene. Det samme sier FN.

Det er likevel litt smalt ennå. Trender tar tid før de blir

utbredte vaner. Veldig mange studenter vil ha kjøtt
eller fisk, og vegetarrettene er ikke like populære som de kjøttholdige rettene våre. Vi skal
ha et tilbud som passer alle gjestene våre,
og derfor vil det nok ikke være aktuelt
å kutte ut kjøtt fra menyen, men vi vil
jobbe videre med å gjøre det enkelt å
velge det bort for de som ønsker det.
Må det være vegansk? For mange er

målet å spise mindre kjøtt, ikke å
kutte det ut. Det er også et bærekraftig tiltak å bruke hele dyret,
ikke bare de mest attraktive stykkene, når du først skal velge å spise
kjøtt. Da må vi tenke nytt. KUTTkokken vår, Even, kjøpte en hel gris
og serverte den stykke for stykke på
KUTT Gourmet forrige uke. Med
kampanjen «Spis hele grisen» ønsket
han å inspirere til bærekraftig forbruk.
SiO kan ha en rolle. I mars hadde vi fo-

kusgruppe om SiO Mat og drikkes rolle
i å fremme bærekraftig kosthold. Studentene som møtte her ba oss blant annet om
å vise frem mer plantebasert mat. Nå har vi
grønn mat-kampanje på Frederikke. Jo mer dere
velger grønt, jo lettere er det for oss å prioritere grønne retter. Selv om 2019 skulle vise seg å ikke bli året
hvor vegansk kosthold blir mainstream på Frederikke,
skal vi i hvert fall gjøre valget enklere for deg og andre.

Ukas sitat: Med alkohol kan du få norske venner, så det er en bra ting.
Shifat Rahman, listeleder for International students på UiB, har skjønt greia i Studvest.

Universitetet i Oslo må ta klimaansvaret
sitt enda mer seriøst!
Klimakamp

syrer samfunnet og politikken. Unnskyldninger, latterliggjøring og bortforklaringer råder. Vi kan bedre.

Axel Klanderud, 1. kandidat for Grønn Liste
ved UiO

Det er på tide å heve ambisjonene våre. Dette står og faller

Det er lett å tenke at et universitet har begrenset påvir-

kningskraft. Dette er til dels sant, da vi åpenbart ikke kan
løse alle verdens problemer på egenhånd. Men å bruke dette som en unnskyldning for at vi ikke skal ta et enda større
ansvar og gå foran i klimakampen mener jeg ikke holder.
Enkeltmennesker, bevegelser og institusjoner har gjennom

tidene utgjort store forskjeller i samfunnet, fordi de faktisk
har villet det. De har gjennom sin lidenskap og hardt arbeid
inspirert andre. Jeg etterlyser at Universitetet i Oslo (UiO)
går foran, tar ansvar og setter et eksempel. Det haster at
utdanningsinstitusjoner, og særlig UiO som en sentral del
av samfunnet, går foran i denne kampen. Hvordan kan vi
forvente at resten av samfunnet skal følge etter om de institusjonene som sitter på mest kunnskap ikke tar store grep?

på en ting – viljen vår. Dette er et spørsmål om hvor villig
vi er til å jobbe for den største utfordringen menneskeheten noensinne har stått overfor. Dessverre er deler av
samfunnet og vår regjering svært uambisiøse. Derfor må
sentrale institusjoner gå foran og vise at deres unnskyldninger er uakseptable.

Jeg etterlyser at
Universitetet i Oslo går
foran, tar ansvar og setter
et eksempel

Spørsmålet vi må stille oss er om vi skal fortsette

som alle andre og lage unnskyldninger for oss selv
og handlingene våre. Disse holdningene gjennom-

Et enkelt grep som allerede er foreslått, og som vil vise

reell vilje for omstilling, er en kraftig reduksjon av fly-

reiser. Over 80 prosent av verdens befolkning har aldri reist med fly. Når man ser vårt forbruk av flyreiser i lys av dette bør vi spørre oss hvor mange av våre
egne og universitetets flyreiser som er nødvendige.
I stedet for å se på dette som kjipe utfordringer bør vi se

muligheter. Alternativene og løsningene er mange. Det er
mulig å ta toget til svært mange steder. UiO bør også legge
til rette for et refusjonssystem for togreiser som er enklere
enn dagens løsninger. Grønn Liste ønsker at alle fakulteter
skal ha digitale møterom som vil gjøre omstillingen lettere.
Hver enkelt av oss bør også stille seg spørsmålet «må jeg
fly?». Og hvis du absolutt må, betal klimakvote.
Dette er en vinn-vinn situasjon. Ved å kutte i unød-

vendige aktiviteter som skader klimaet frigjør vi
midler som kan brukes på mer produktive ting.
Hva vi foretar oss som enkeltmennesker og som et univer-

sitet har noe å si, men det er komfortabelt å fortelle oss
selv at det ikke gjør det, for da slipper vi å ta ansvar for
egne handlinger. Når alle venter på at noen andre skal ta
det første skrittet skjer det ingenting. Når noen begynner
å gå foran vil andre følge etter. Så la oss begynne med et
stort steg i riktig retning.
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ANMELDELSER

Maria Støre

anmelderredaktør:
anmeldelser@universitas.no

415 82 126

Kebabspesial

Universitas har testet fire
kebabsjapper i området rundt
Oslomet, så du slipper å ta
disse valgene en klein torsdags formiddag.
tekst Jonas Solgård
foto Øyvind Halsøy

Du våkner opp med en halvfull Tuborg
ved siden av senga, som virket som en
god idé å åpne før du la deg fem timer
tidligere. Idet du løfter dyna blir du helt
slått ut av lukten av sigg, svette og kjelleren på Horgan’s. På vei inn i dusjen kommer du på at forelesningen begynner om
en knapp halvtime. Noe frokost blir det
ikke tid til.
Nydusjet, og i all hast leter du frem
noen plagg som har blitt glemt på stolen
fra tre uker tilbake og løper ut døra, i jakt
på noe kjapt og mettende.
Men for at du skal slippe å anstrenge
et allerede slitent hode, har Universitas
testet ut hvilken kebabsjappe du bør løpe
til for et raskt måltid.

Forutsigbare Bislett

Løkbiter på Kebabbiten

Er du i en tidsklemme, eller
bare orker du ikke å eksperimentere med hvor du skal
spise kebab? På Bislett Kebab
vet du akkurat hva du får.

Befinner du deg i området rundt
Oslomet finnes det flere bedre
alternativer til Kebabbiten. Med
mindre du er veldig glad i løk.

Bislett Kebab House
Hvor: Hegdehaugsveien 2
Kebab: 110 kroner

Rent estetisk er kebaben heller ingen ny-

skapning. Salaten er samlet i bunnen av
pitabrødet, mens resten er lagt seksjonsvis
oppover. Som med kebaber flest bør derfor
denne også blandes før man gyver løs.
Kjøttet på Bislett Kebab trekker smaksopplevelsen ned. Til tider smaker det mer
farse enn faktisk kjøtt, noe som er en skuffelse. Sammen med en litt for stor mengde
saus gjør det at man ofte vil sitte igjen med
en salig blanding av kjøtt (som ikke egentlig smaker ordentlig kjøtt), en hel masse
saus og en bortgjemt salatbit eller to.

Kebabbiten
Hvor: Pilestredet 39
Kebab: 65 kroner
Falafel: 85 kroner

av typen bar i rødt, forferdelig skinn, som
dessuten er høyst upraktiske. Her er det
ikke meningen at du skal bli værende etter
å ha fått maten din.
Det eneste bra med dette stedet er at det
er billig. For 65 kroner kan du få en løkbefengt kebab i pita – som er det klart billigste av stedene vi har besøkt. Apropos løk:
Uansett hvor glad du er i denne underjordiske grønnsaken, er det nesten garantert
at det blir for mye her. Derimot skal de ha
for presentasjonen på Kebabbiten. Den
slår nemlig alle de tre andre ned i støvlene.

Falafel: 115 kroner

Det går likevel utover smaksopplevelsen når

det estetiske har fått ta helt overhånd. Alle
grønnsakene er delt opp i tre «avdelinger»
helt på toppen av kebaben, sett bort fra salaten som ligger og godgjør seg i en suppe
av saus og kjøtt helt i bunnen.
Ja, det ser fint ut, men det betyr også at
når man er ferdig med de friske grønnsakene på toppen, sitter man igjen med et
«soggy» brød og noe slapt kjøtt som bader
i hvit og rød saus.

Første stopp på reisen for å finne den sagn-

omsuste «beste kebaben», en kjenning
blant Oslofolk, nemlig selveste Bislett Kebab House.
Vis à vis Oslomet finner du en av landets
mest kjente kebabsjapper, som har mistet
noe av sjarmen med årene. Universitas’ anmeldere blir nemlig overrasket over hvor
fine lokalene er, og hvor «rent» det ser ut.
Du trodde kanskje kebabsjappe er ensbetydende med skitne bord og ødelagte stoler,
men på Bislett Kebab House er både rengjøring og innredning helt på stell.

Kebabbiten er ingen høydare, men er det

stedet man får mest mat for pengene. Falafelen er for øvrig bedre enn på Bislett
Kebab, selv om den lider av det
samme grønnsaksproblemet. I
tillegg er falafelbitene så få at når
man etter fire-fem runder med gaffelen har spist opp alle, sitter man
igjen med en våt salat og et skuffende vått pitabrød.

– Det er skikkelig fint her, utbryter en av an-

melderne i det dørene åpnes.
Likevel er det lite å si på verken service,
smak eller pris. Det tar ikke mer enn fem
knappe minutter før hver av Universitas’
anmeldere sitter med et pitabrød i hånden
og en plastgaffel i den andre. Idet maten
fortæres blir ord som «trygt», «standard»
og «helt greit» brukt for å beskrive kebaben
og falafelen. Det er ingen kebabinnovasjon
man får på Bislett Kebab House, og man
kan leve helt greit med prisen selv på et
trangt studentbudsjett.

Også falafelen skuffer noe, da bitene minner

Videre på Kebabbiten, som ligger kun et

mer om pommes
noisettes enn det
den bør. I tillegg
er pitabrødet ferdiglaget og oppvarmet.

steinkast unna Bislett Kebab, finner du
ekte kebabsjappestemning. Her er det ingen bord, ingen ordentlige stoler, men
høye «bord» langs veggene. Sittemulighetene er, om ikke totalt fraværende, i hvert
fall lite innbydende. De eneste «stolene» er

Smak:
Service:
Serveringstid:

Smak:
Service:
Serveringstid:

19

onsdag 27. mars 2019
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Universitas anbefaler

Maria Støre, anmelderredaktør

Romance is dead – Iris
Perfekt mørk pop

Ekke no’ å laga no halloi for, detta
Ikke forvent at kebaben på Beirut
skal forandre din verden. Men
falafelen er god, da.
Beirut Kebab
Hvor: Thereses gate 28A
Kebab: 65 kroner
Falafel: 60 kroner

Hvor skal man begynne? Ikke bare tok det nesten ti mi-

nutter å få maten på Beirut kebab, men så var eneste
sittemulighet en rød pornosofa i skinn. Som på Kebabbiten er prisen også i bunnsjiktet, noe kvaliteten
på maten reflekterer. Her trenger du nemlig heller
ikke å punge ut mer enn 65 kroner for en kebab, noe
som kanskje kan virke fristende for en fattig studentlommebok. Men ikke la deg lure! Kjøttet smaker billig
og utvannet, og det kjennes som gummi i munnen.
Når det i tillegg spanderes på lite grønnsaker, som er
slengt på toppen av kjøttet, blir dette en tung opplevelse.
I nødens stund kan sikkert Beirut kebab fungere
helt fint, men da bør det også virkelig skorte på. Er
det dagen før stipendet kommer og du vil bruke dine
siste kroner på en kebab, er Beirut naturlig nok et ok
alternativ. Men alle andre dager i måneden er dette et
sted man bør styre unna.

verden når prisen er så lav som den er. Det er mye mat
for pengene på Beirut kebab, selv om smaksopplevelsen kunne vært langt bedre.
Det frister lite å skulle gjøre seg helt ferdig med
maten, så den eneste trøsten får være at den bare koster 65 kroner.
Falafelen var derimot en positiv overraskelse. Til forskjell fra to av de tre andre stedene er denne hjemmelaget, og man vil få mye mer igjen for pengene enn
kebaben. Bitene er godt
tilberedt og smaker skik- Smak:
kelig digg. Til 60 kroner
er det ingen tvil om at Service:
Beirut vinner «falafelkampen», både på smak Serveringstid:
og pris.

Kongen av kebab

Hvor: Mauritz Hansens gate 5
Kebab: 115 kroner
Falafel: 105 kroner

Selv om navnet kanskje gir noen uheldige assosia-

sjoner til borgerkriger og diktatorer har denne kebabsjappa ingenting å gjøre med verken Tito eller
Milosevic. Tvert imot er Balkan kebab den ubestridte beste kebabsjappa området rundt Bislett og
Oslomet har å tilby. Universitas’ anmeldere klør seg
i hodet når bestillingen er lagt inn, og vi blir sendt
ned i sitteavdelingen i underetasjen med en «beeper» som skal fortelle oss når maten er klar. Vi
trodde ikke vi var
på Egon heller?
Selv om det tar
noe lenger tid enn
de to foregående
stedene er det
uten tvil verdt å
vente på.
Det første å legge

merke til er at pi-

Kom da Honey – L.U:N.A
Deilig lyd på øret

Obsessed – Ina Wroldsen, Dynoro
Kan være megadigg med litt pop, vel

Kulturkalender uke 13
27/3

29/3

Filmquiz på Vega Scene!

Kakkmaddafakka

Alle studenter elsker quiz (tydeligvis)!
Men er du sånn som meg? Som i all
hemmelighet hater det, som detter ut
så fort første spørsmål treffer trommehinnen og som sovner før første pils er
fullført? FRYKT IKKE. Sånne som oss
må stå sammen, og fortsette å prøve.
Hvor ille kan det bli med filmquiz? Jeg
har sett en del film. Snakkes der.

Det er konsert med et av Norges
kuleste liveband. Med en halvny låt
«Naked Blue», og nå sin rykende
ferske plate «Diplomacy», vil
Kakkmaddafakka fylle Sentrum
Scene med gode og deilige lyder, og
forhåpentligvis et dansende publikum. Prisen er noe stiv, men det er
vel verdt en helaften med Kakk’erne.

Vega Scene, kl. 18: 30

Sentrun Scene, kr. 355, kl. 20–

Art Night på Astrup Fearnley
Museet

Beirut kebab annet enn at det er billig. På den andre
siden er det kanskje heller ikke rettferdig å forvente all

Balkan Kebab

I hear the devil’s callin’ ;)

28/3

Det er til slutt vanskelig å finne noe annet positivt med

På sine egne hjemmesider hevder
Balkan kebab å være landets mest
spiste kebab siden 1987. Hvis det
faktisk er sant, er det helt fortjent.

Sin – Kakkmaddafakka

1/4

Nordnorsk vitseaften

Endelig et skikkelig kunstevent. Her
frister de med utstilling, drinker og
DJ, så hvis du ikke var gira på grunn
av kunsten alene, kan du alltids dra
for å sjekke opp DJ’en. Selvfølgelig
bare tull. Her får du kanskje vekket
kreativiteten, og sett noe vakkert.

«Oslo Lygarlag slår et slag for den
edle vitsefortellingens kunst. Vi
ønsker å gi vitsen tilbake til folket.
Derfor arrangerer vi denne kvelden
en ekte nordnorsk vitseaften»,
står det i arrangementet på
Facebook – SOLGT! En kveld med
bare vitser på selveste aprilsnarr.

Astrup Fearnley Museet, kr. 50, kl. 17: 30

ART bar, gratis, kl. 16: 20

Ukas anbefaling

Lene Marie Berg Hermansen, journalist i Universitas

Faglig på(fyll) på ferie
tabrødene er hjemmelagde. Umiddelbart får Universitas’ utsendte vann i munnen, og innholdet i
brødet skuffer heller ikke.
Kjøttet smaker godt – faktisk som ordentlig
kjøtt, i motsetning til hos konkurrentene. I tillegg
blir retten servert på tallerkener, som er et stort
pluss. Dessuten er sitteavdelingen i underetasjen
stor og romslig. Her finnes det båser en masse og
komforten er det ingenting å si på. Selve kebaben
scorer den 10/10 på alle mulige punkter. Ikke bare
er kjøttet mørt og smakfullt, men mengden saus er
helt perfekt. Nettopp på grunn av dette gjør det at
grønnsakene også smaker mye bedre. Summen av
partene gjør dette til en solid opplevelse, og koster bare fem kroner mer enn den man får hos den
kanskje nærmeste konkurrenten Bislett Kebab. Har
man ennå ikke kommet seg hit, må man revurdere
alle kebaber man noensinne har spist.
Falafelen er også et stort pluss, og her er bitene sånn

de faktisk bør være: akkurat passe stekt. Det er nok
til at det er crunchy og ikke for bløtt. Falafelen ser
også helt nydelig ut: På toppen av pitabrødet ligger
nemlig to deilige jalapenos som selv undertegnede,
med svært lav toleranse for sterk mat, får lyst til å
spise.
At Balkan kebab lager
mat med kjærlighet er det Smak:
ingen tvil om.

Service:
Severingstid:

Hvem: Eventyrlystne studenter

Er du en av dem som savner russetiden?
Ønsker du å svi av det knappe studentbudsjettet på fyll og fanteri? Da burde
du slenge deg på den beryktede studieturen. Her kan jeg garantere syv begivenhetsrike dager, hvor den ellers så
pliktoppfyllende A-eleven daglig dynker
hodet i billig sprit fra Øst-Europa. Hvor
Jonn og Turid, som ikke har vekslet et
ord siden studiestart, spiser hverandre

Hva: Drikk sprit

Hvorfor: Leversvikt

opp i et hjørne på den ellers så tafatte
nattklubben. Og der studiets flørtepus
ser sitt snitt til å hanke inn et ligg eller to,
mens turleder knasker beroligende for
å forhindre et mentalt sammenbrudd.
O akk du skjønne studietur – der vann
blir til sprit, og alle som én vender hjem
med en forpestet lever og minner preget
av sorte hull.

Ukas advarsel

Lena Jarstad, journalist i Universitas

Ikke miks tequila og kollegaer
Hvem: Yrkesaktive

Hva: Jobbtur

Synes du det høres ut som en god idé å
takke ja til en rabattert tur med dine hyggelige og dannede kollegaer? Du tenker
det blir moro å bli kjent med en ny side
av de du deler skrivebord med? Stemningen bygger seg opp på jobb, turen
diskuteres og planlegges. Ølprisene i
forhold til Norge blir sammenlignet, og
der ble du solgt. Nå blirre ferie, tenker
du! Og ja, det blir jo en slags ferie. En

Hvorfor: Fylleangst hele året

slags ferie der du får et anstrengt forhold
til alle dine kollegaer, fordi du ikke klarer
å oppføre deg så snart du får i deg alkohol. En aperol spritz etter den andre fører
til apetilstander, og du finner like godt ut
av at du kan legge igjen alt som heter fornuft og skam på hotellrommet (eller lugaren!). Tanken er god, det er bare synd
at fylleangsten varer helt til neste jobbtur
står for tur. Så erre på’en igjen!

Ad notam

Universitas oppsummerer uka

av Le Jantre, Sunfarm Joe, Cessa Tisse

Den syvende himmel
I forrige ukes Universitas kunne du lese om Sofia (27) som
arrangerer sexfester for jenter.
På forsiden var det bilde av en
jente som støper underlivet
sitt, og reaksjonene lot ikke
vente på seg. På Universitas’
Facebook-side rant tilbakemeldingene inn. I tillegg ble
bildet av forsiden fjernet på
både Facebook og Instagram
for brudd på de sosiale medienes retningslinjer. På Blindern ble avisene sågar snudd
i hyllene, trolig av indignerte
studenter på Det teologiske
fakultet.
Nå kan Ad notam-redaksjonen avsløre en storstilt kampanje av medlemmer i Foreningen for Studenter i Sølibat
(FSS).
– Fitte!!, roper FSS-lederen,
mens han brenner en printet
Universitas-logo. Han forsikrer om at papiret logoen er
printet på er 100 prosent miljøvennlig.
– Vi godtar ikke at studenta-

visen Universitas trykker slike
ting på forsiden, sier lederen.
Han forteller til Ad notamredaksjonen at FSS er rasende
over det kvinnelige underliv,
men vil ikke si noe om hvorvidt navnet på foreningen er
basert på (mangel på) egne
erfaringer.
– Min største kjærlighet er
Gud, og jeg vil spare meg til jeg
kommer til himmelen, skriver
han på et lite brev sendt per
due.
På spørsmål om hva grunnen til å snu alle Universitasavisene er, begrunner han det
med at mange mannlige FSSmedlemmer har klaget over å
ha blitt grepet av fristelse.
– Jeg forstår ikke hva de mener
med fristelse, når jeg skal tenke
meg om. Hva er det egentlig
bilde av på forsiden? Jeg ser en
malekost og noe som likner
på støpelsesmasse, men hva
vet vel jeg?, sier han mens Ad
notams utsendte forteller om
noen blomster og bier.

Ukas studentvin
Ankeretappen: Litt som det er
digg å skvise ut den siste langrennsjuicen på slushføre, er det digg å
smude foran peisen med noe rødvin
en siste gang før utepilsen er
det eneste rette valget. En
deilig partner for en slik
aktivitet er vår franske
venn Gerard Bertrand. Mathias Gravdehaug,
vinanmelder i Universitas
Potent, sterk, men samtidig myk og fruktig, representerer den mye av det jeg ønsker i en rødvin.
Garantert god til tyngre kjøttretter, sikkert også moden ost, men først og fremst lekker som den er. Den
kan nok også blandes med cola og nytes på terrassen, men det hørte du ikke fra meg. Nå er det vår!

Horoskop 2019
Grunnlegger av Astrologiskolen Herkules, Gisle Henden, hevder at få astrologer
jobber med horoskop i ukeblader. Derfor har Universitas nå ansatt sin egen
hus-astrolog, Solaris Aurelia, og innfører ukentlige horoskop. Hva står skrevet i
stjernene for de ulike universitetene og høyskolene i månedene som kommer?
Det odontologiske fakultet, UiO: Det
har vært et turbulent år med mye
motstand. Søkelyset har blitt rettet
mot en rekke uheldige hendelser. I
månedene fremover bør du passe
ekstra godt på eget omdømme, når
solformørkelsen inntreffer din åndelige sone. Hold tenna rett i munnen.

gamle tradisjoner og skikker, som
løsvipper, pels og vaffeljakker. Fra
august kommer Mars i den økonomiske sonen din, og alkohol og
lilla t-skjorter kommer til å stå i fokus. Her lønner det seg å få så mye
penger fra pappa som mulig, slik at
du kan nyte sensommeren!
Det humanistiske fakultet, UiO: Ho-

Westerdals: Du tviholder fortsatt

på din identitet, men den er dessverre kun skrevet i stjernene. På
tide å komme seg videre! Du føler
deg kanskje overkjørt og oppspist,
men det er ingen grunn til å henge
med leppa. Brett opp ermene og
vis deg fra din beste side, før navnet ditt forsvinner ut i ingenting
når fullmånen kommer ut i sonen
din.

roskopet for 2019 er skrevet i Petterøes’ tegn. Gjennom året vil du
bli dømt av alle og enhver, fandens
oldemor og ansvarlig redaktør.
Uansett hvor stor trangen er for å
gi etter for eksternt press, må du
stå stolt med idéhistoriebacheloren
i hånda. Blindern er ikke det samme uten HF-gutten når uberegnelige Uranus kommer inn i den
samme sonen i slutten av mars.

Høyskolen Kristiania: Horoskopet

Det teologiske fakultet, UiO: Nå som

for 2019 bringer med seg få forandringer: Du vil gå i samme spor
som før og innen desember vil du
ha laget deg fem VSCO-kontoer og
være i besittelse av minst tre Michael Kors-vesker. Siden Merkur
passerer inn i din sone på omtrent
samme tid, er det enkle ofte det
beste!

Astrologiskolen er godkjent som
fagskoleutdanning er det ikke
lenger bare du som kan forkynne
humbug! Nyt tiden mens alle er
opptatt av å debattere hvorvidt
astrologi er et ordentlig fag eller
ikke, mens det er noen anstrengte
sammenstillinger i horoskopet
ditt, mellom Uranus og Neptun.
Før du vet ordet av det er gullalderen over, og du må igjen forsvare
det åndeliges eksistens overfor
vantro skeptikere.

Vinvurderingen skjer i samråd med redaksjonen i Universitas.

Gerard Bertrand Reserve Speciale 2017

Handelshøyskolen BI: Du er født i

Pris: 129,–
Land: Frankrike
Alkohol: 13,5%

pengenes tegn, med ascendanten i
penger. Du er opptatt av å ivareta

QUIZJYPLINGENE
2. Valgobservatører fra Asian Network for
Free Elections kritiserte nylig stemmeopptellingen etter parlamentsvalget i
hvilket land?
3. Hva heter religionssamfunnet som ble
stiftet i Punjab på 1500-tallet, og tilhengere utgjør ca. 2 prosent av Indias
befolkning?
4. Cruiseskipet «Viking Sky» var på vei
sørover fra Tromsø da trøbbel oppstod
utenfor Romsdal. Til hvor var skipet på
vei?
5. Storbritannia ble medlem av EU samme
år som Danmark og Irland. Hvilket år?
6. Nevn ett årstall Leonardo da Vinci levde.

7. I hvilken by finner man Dogepalasset?
8. Hvilke landslag har Norges landslagstrener Lars Lagerbäck tidligere vært trener
for?
9. Hva heter landområdet i Syria som nylig
ble anerkjent av president Trump som
israelsk territorium?
10. Hva heter partilederen for partiet Labour i Storbritannia?
11. Hvem er på Oslos byvåpen?
12. Hvilken prins har gjort det stort som
modell det siste året og pryder nå aprilutgaven av ukrainske Vouge?
13. Oslo har fire restauranter med stjerne i
Michelin-guiden. Hvilke?
14. Omtrent hvor mange møtte opp under

Astrologiskolen: 2019 er skrevet i

håpets tegn. Gjennom samtlige
måneder er det bare å folde hendene og be til alt mellom himmel
og jord for at NOKUT ikke innser
at de har driti seg skikkelig ut. –
Empirisk kunnskap har alltid vært
utfordret av tidløs visdom, hevder
Gisle Henden, grunnlegger av skolen. Mon det.

av Hans Magnus Meland og

Teresa Eltervåg Cissé,
journalister i Universitas

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

av AntiRebusRebusKlubb

N
HINT: Vår/sommer med et hint av promille. Send løsning universitasdesk@gmail.com
FORRIGE LØSNING: «Lambdont» Det klarte Ibsensripsbusker, Bente, Dan Børge brekker seg og Rojalistkontoret.

din største drøm, men ble møtt
av kritikk fra flere kanter etter
identitetsskiftet. 2019 er skrevet i
Språkrådets tegn. Til tross for din
forkjærlighet for alt amerikansk
og malplasserte blokkbokstaver,
må du lære deg å gi slipp på det du
holder kjært.

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

17. 31. mars er det premiere på en ny sesong av reality-serien Keeping Up With
the Kardashians. Hvilket nummer i rekken vil den nye sesongen bli?

Rebus

OsloMet(sic): I fjor oppnådde du

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

16. Hvilket år ble IKEA stiftet?

20. I hvilken kommune ligger fjellet Preikestolen?

horoskopet blir det et rolig år når
det kommer til kjærlighet: Himmellegemene står ikke i favør
lemmet ditt. Hele året bortsett fra
månedene juni til august vil det
ligge en måneformørkelse over din
kontakt med det motsatte kjønn.
Derimot er juli i Venus’ tegn, noe
du bør dra nytte av.

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

15. Hvor mange medlemsland har EU?

19. Hvilken norsk rock/pop-gruppe står
bak sangen som handler om en stygg
mann som lever av brød og vann?

Institutt for informatikk, UiO: Ifølge

SVAR/DOM

skolestreik for klima i Oslo forrige fredag?

18. Hvilken rotfrukt kalles pomme de terre
på fransk, som direkte oversatt betyr
jordeple?

stjernene. Det blir for håndfast.

1. Kevin Parker 2. Thailand 3. Sikhisme 4. Stavanger 5. 1973 6. 1452–1519 7. Venezia 8. Sverige,
Nigeria og Island 9. Golanhøydene 10. Jeremy Corbyn 11. St. Halvard 12. Prins Nikolai av Danmark 13.
Maaemo, Kontrast, Statholdergaarden og Galt 14. Ca. 15.000 15. 28 16. 1943 17. Sesong 16 18. Potet
19. Mods 20. Forsand

1. Hva heter personen bak musikkprosjektet Tame Impala?

KHIO: Her er ingenting skrevet i

