FAMILIEGJENFORENING

– Arbeidsprosenten
min er på godt over
200, og jeg er drittlei og utslitt

Nyhet s. 4-5

«AMIR» ER I NORGE
ULOVLIG:

MEDIUMSKOLENS
PENSUM:

– Jeg ser at alle
rundt meg har
ting å gjøre, og får
brukt seg selv

SAMTALER
MED DE
DØDE

Utenriks s. 16-17

Norges største studentavis

|

årgang 73, utgave 16

|

www.universitas.no

|

Kultur s. 18-19

onsdag 22. mai 2019

–Jeg
t
jeg sk rodde
ulle d
ø
Les po

rtrettint

ervjue
t me
of the
North d Anna
på s. 4-7

MED DØDEN SOM
DELTIDSJOBB
– Jeg tror det var forventningene til hvordan liket skulle se ut som
var verst. Man stålsetter seg ved å tenke det verste.
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Mens studentboliger forfaller, ser
regjeringen sitt snitt til å snyte studentene
for enda noen millioner kroner.

twitter: @universitas_no

Tips oss
tips@universitas.no

Farvel,
hookeforbudet

I fritt forfall
Kommentar

vinter raste følgende debatt på Twitter: Var det riktig
at Universitas skrev om et varslet mistillitsforslag mot
fire av fem representanter i SiOs hovedstyre, når det
var unndratt offentligheten? «Gratulerer universitas.no
med å ha nådd et nytt lavmål», smalt det fra Bjørn Harald
Garborg. Han syntes ikke det. «SiO er et milliardkonsern med 600 ansatte, de forvalter 80 millioner kroner i
semesteravgift, boligene til 11.000 studenter og helsetilbudet til over 15» svarte Rune Keisuke Kosaka. Han var
uenig.

I

Nå tenker du: Hvem i all verden er disse menneskene?
La gå, dersom du ikke studerer på Oslomet, så er du
langt på vei tilgitt. Men begge har de hatt stemmen til
20.000 studenter, i møte med rektorer, ansatte, utvalg og
eksperter. De har ledet studentparlamentet ved Oslomet,
og nå går den ene inn i universitetsstyret der den andre
nettopp satt – alt for å tale din sak, på vegne av deg. Du
har muligens ikke bedt dem om det, og lav valgdeltakelse
vitner om at du ikke stemte på dem heller.
Så hva er poenget med å dra frem Twitter-gate fra i
vinter? Jo, fordi det skjedde helt sykt mange viktige ting
på én gang som understreket én ubehagelig sannhet:
Studentpolitikerne er så lite vant med oppmerksomhet,
at de tror de slipper unna. Velferdstinget unndro saken
fra offentlighet, fordi vedtektene deres utrolig nok legger
til grunn at mistillitsforslag i Oslostudentenes mektigste
organ skal holdes hemmelige. Vanligvis trenger de ikke
be om arbeidsro, for det er få som følger med og de er,
mulig med rette, drittlei av å få mest oppmerksomhet fra
Universitas når ting går dårlig. Og du har Universitas,
som ikke får søke innsyn i milliardbedriften SiO, og derfor går studentpolitikerne i vår egen bakhage i sømmene
til det kjedsommelige.

Selma Joner,
kommende redaktør

H

vor mange ganger må noe gjentas før

det kan kalles en tradisjon? Like sikkert
som at eksamen betyr at semesteret
nærmer seg slutten, vil regjeringen ta
enda noen kroner fra studentene. Kanskje trodde
de vårens inntog har gjort at vi har glemt de om
lag 250 millioner kronene de vil spare inn på den
nye, sterkt kritiserte og usosiale konverteringsordningen? Kanskje er det derfor de nå feirer våren
med å redusere bevilgningen til studentboliger
med 300 millioner kroner, i forslaget til revidert
nasjonalbudsjett for 2019?
Det er fristende å skrive det følgende i capslock:
En av de aller største studentproblemene i dag,
er bolig. Det er altfor få studentboliger, og det er
ekstremt stive priser i det private boligmarkedet.
Ifølge forsknings- og høyere utdanningsminister
Iselin Nybø er budsjettkuttet kun studentsamskipnadenes skyld. De var ikke klare for å bygge
mer enn 1448 nye studentboliger i 2019, og søkte
derfor ikke om mer penger heller. Regjeringen la
nemlig penger til 3400 nye boliger på bordet. Men,
hvordan kommer det studentene til gode at regjeringen hadde intensjoner om å finansiere flere
studentboliger, når realiteten er at det vil bygges
færre? Regjeringen gikk til valg på en studentboligsatsing, men befinner seg nå på nivå med det
som ble bygget i 2013. De kan skylde på samskipnadene så mye de vil, og de har absolutt noe av

skylda, men det er fremdeles regjeringens ansvar
å gjennomføre politikk i praksis.
Norsk studentorganisasjon (NSO) har brukt utrolig
mye politisk kapital det siste året på å fronte bygging av 3400 nye studentboliger. Når de så endelig
vinner gjennom, har ikke studentsamskipnadene
kapasitet til å bygge mer enn under halvparten.
Hvorfor har ikke samskipnadene meldt fra om
dette tidligere? Det er både underlig og urovekkende at de tilsynelatende har sittet stille i båten,
mens NSO har brent av alt det politiske kruttet på
studentboligbygging som ikke er gjennomførbar.
Det undergraver NSOs legitimitet, og de har ikke
veldig mye å gå på der.
Totalt søkte samskipnadene om tilskudd til 3200
studentboliger i år. På om lag 1700 av disse ble
det søkt om midler til rehabilitering – det fikk de
ikke innvilget støtte til. I Universitas forrige uke
foreslo NSO-leder Håkon Randgaard Mikalsen
å bruke de 300 millioner kronene som kuttes på
nettopp rehabilitering. Dette synes Nybø «blir for
dumt» å trekke inn i sammenhengen. Det var ikke
det pengene var ment til, sier hun. Ne-hei, for pengene var ment å gå til studentboliger. Ikke tilbake
inn i det stortingsrepresentant for Senterpartie
Marit Knutsdatter Strand passende kaller «det
store sluket til regjeringen» i Universitetsavisa.
Er det ikke bare rett og rimelig at disse pengene
uansett finner veien til studentene, enn gjennom
andre tiltak?
I desember i fjor satt Kunnskapsdepartementet selv
ned en arbeidsgruppe med det formål å utrede
ordningen om tilskudd til studentboliger. I rapporten står det veldig tydelig flere steder

Også var det deg da, elskede medstudent, som trodde at

«hookeforbudet» endelig var opphevet, og i et øyeblikks
kåtskap bestemte deg for å lese denne lederen. Nå er du
snart ferdig med eksamen, og skal ha en deilig sommerferie. Etter den trenger både studentpolitikerne og vi at du
bryr deg bare litt mer, enn i året som gikk. Ellers forsvinner semesteravgiften til tull, tøys og topplønninger, og
papiravisens død blir et faktum. God sommer!

One man show

D

enne avisen går i trykken tirsdag kveld, to døgn før
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo skal
velge leder. Likevel er vi temmelig sikre på at vi kan
gratulere Christen Andreas Wroldsen med seieren – søknadsfristen er nemlig ute og han er eneste kandidat. Flott å se at
studentpolitikerne er villige til å søke makt!

Arkivaren

Historiske skråblikk av
Andrea «papirdronningen» Kunz

SommerJesus
Hvis du føler på mye stress for tiden, med eksamen
lurkende rundt hjørnet, kan du tenke litt på noen som
kanskje er enda litt mer stressa. Noe annet som også er rett
rundt hjørnet er nemlig sommern, sesongen det kanskje
er mest stress å være meteorolog. Da skal du nemlig ta litt
over for Jesus som bindeledd til Gud. Som Universitas skrev
i 1989: «Ingen er vel nærmere mystikeren, spåmannen,
magikeren, – ja, den allmektige selv, enn den som kan
forutsi været?”. Feil prediksjon kan dog svi. Meteorolog
Einar Korslund kunne avsløre at «rasende telefoner tilhører
hverdagen» med kjeft som «du meldte sol, og her sitter jeg i
jolla uten øsekar!” Så, kanskje ikke vær en av dem som forbanner yr når morgendagens gradestokk ikke skal bikke 20
grader. Som Korslund sier: «Det er en utbredt misforståelse
at meteorologene bestemmer været.” Det er nemlig Gud.
Universitas, nr 8, 1989

«The sun, the sea and the fuck»

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

Er du fortsatt usikker på hvor du skal legge sommerens
sydenferie? Er du i tillegg singel, jente og våryr? Universitas testet i 1986 ut strendene i Hellas, den perfekte
destinasjonen for deg dersom du krysser av de tre nevnte
boksene. To kilder fortalte nemlig journalistene at dette
var «drømmen om «the sun, the sea and the fuck.” Det
finnes angivelig et hav av «kamikiser» som står klare til
å forføre nordiske skjønnheter. De gjorde i hvert fall det i
1986. Han er «mellom 20 og 40 år, har veltrimmet kropp
og gjerne en svart tangabadebukse.” Dette er prinsen
som kan «gi deg en ferie fra kjønnskampen hjemme. Her
er det helt greit å være dum blond dum og deilig.” Det er
bare å håpe at ståa er nogenlunde lik der nede nå, dersom
du «er frustrert over vanskelig kjønnsidentitet» og vil ta
en ferie for å «leve ut de gode, gamle kjønnsrollene.”
Universitas, nr 9, 1986
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ILLUSTRASJON: ØYVIND HOVLAND

at de mener ordningen må omfatte rehabilitering. Per nå
får man kun tilskudd til rehabilitering ved særlige tilfeller,
alle andre ting er samskipnadens ansvar og utgift, og går
under fanen «vedlikehold».
Det finnes studentboliger i Oslo som ble bygget i forbindelse
med OL i Oslo i 1952. Ifølge regjeringen er ikke dette et
særlig nok tilfelle. Et tilskudd varer ikke evig, og vedlikehold fungerer et lite stykke på veien, men det har skjedd en
del endringer hva gjelder standarden som kreves gjennom
byggtekniske forskrifter siden det glade 50-tall. For å igjen
sitere NSO-leder Mikalsen: «På femtitallet syntes de det
var en god idé å bygge med asbest». Å heve disse boligene

til dagens standard, vil sannsynligvis koste vanvittig mye.
Nesten like mye som å bygge nytt, ifølge NSO. Uten tilskudd vil denne rehabiliteringen finansieres av studentene
gjennom høyere husleie. Hele poenget med tilskuddsordningen er at samskipnadene skal kunne holde leien på et
studentvennlig nivå.

mel, burde man kunne søke om tilskudd til rehabilitering.
En slik endring trenger ikke en gang å vedtas av Stortinget,
og en høring tar om lag tre måneder å gjennomføre. Altså
kan det komme en ny utlysning av de ubrukte midlene allerede i høst, og de 300 millioner kronene kan finne sin
rettmessige plass hos studentene.

«Regelverket begrenser hvilke muligheter vi har til å bruke
statlige penger på rehabilitering», skrev Nybø i en pressemelding tidligere i år. Ja, men da er det vel på tide å gjøre
noe med regelverket, da. Og hvem kontrollerer det? Dere.
Løsningen er enkel, selv om ordet er vanskelig: Gjennomfør en forskriftsendring. Når en bolig er over femti år gam-

Alternativet til å ikke drive rehabilitering, er færre boliger.
Det er fremdeles et stykke igjen til NSOs mål om en nasjonal dekningsgrad for studentboliger på minst 20 prosent.
For at dette skal være mulig, må det i tillegg til å bygges
nytt, tas vare på de boligene som allerede eksisterer.

Øyeblikket

universitas@universitas.no

av Gabriel Skålevik

tipS oSS:
tips@univerisitas.no

Uttegnere:
Aleksander naug
Anna torst Saatvedt
Solveig Bua Løken

DeSkjoUrnALiSt:
Andrea kunz

korrektUrSjef:
thea rosef

Universitas støttes av Velferdstinget,
som står uten redaksjonelt ansvar.

Glade gutter: Nasjonaldagen er over men dagens mantra ljomer fortsatt; gutta gutta gutta gutta.
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Når studiene tru
av inntektskrav

Tungt å strekke til: – Arbeidsprosenten min er på godt over 200, og jeg er drittlei og utslitt, forteller «Sofie» om livet som student med fulltidsjobb for å møte inntektskravet.
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Høye inntektskrav gjør at «Sofie» må velge mellom
studiene og kjærligheten. Erdem vet ikke om han
får fullføre mastergraden sin.

Økonomisk knipe
tekst Jantra Hollum og Pernille Solheim
foto Gina Grieg Riisnæs

– Det er tungvint. Jeg har måttet
tilsidesette studenttilværelsen og
mye av mitt kunstneriske arbeid
på grunn av dette. Jeg må utsette
en eventuell master og kommer til
å ligge etter i mitt personlige løp,
sier «Sofie» (30), deltidsstudent i
estetiske fag ved en utdanningsinstitusjon i Oslo.
– Men jeg forstår at det må
være regler og systemer for innvandring.
Sofies ektemann bor i et land
utenfor EØS, og det siste året har
hun jobbet fulltid ved siden av
studiene, for å kunne få ham til
Norge. For et av kravene til familieinnvandring, er at parten som
allerede har oppholdstillatelse i
Norge har en inntekt på minst
260.744 kroner i året før skatt.
– Drittlei
Sofie forteller at hun forstår at det
må være regler og systemer for
innvandring, men mener det er
for vanskelig for studenter å leve
opp til kravet. Det har vært et krevende år for Sofie.
– Arbeidsprosenten min er på
godt over 200, og jeg er drittlei og
utslitt. Jeg må slite meg i hjel for å
tjene penger, og utsette utdanningen min og livet mitt, sier hun.
Sofie har allerede en grad og
forteller at hun ikke har
råd til å ta opp mer studielån, ettersom hun
studerer deltid. Å studere på fulltid var ikke
en alternativ.
– Det hadde ikke
gått. Selv om studielån
hadde telt som inntekt,
måtte jeg fortsatt tjene
over 100.000 kroner,
som er svært utfordrende når man studerer fulltid, sier hun.
– I tillegg er det vanskelig å få
seg en stødig deltidsjobb der man
tjener nok.

Universitas at kravene er satt av
Stortinget og regjeringen, og har
flere formål.
– Kravene skal øke sannsynligheten for at personer som kommer til Norge på grunnlag av familieinnvandring er selvforsørget.
De skal også sørge for at forholdene ligger bedre til rette for integrering. Kravene skal motvirke
tvangsekteskap ved at referanseperson under utdanning eller i arbeid vil være mindre avhengig av
familien sin, og i større grad være
i stand til å motstå ekteskapspress.
Det skal også motvirke antall asylsøkere uten beskyttelsesbehov.
– Underholdskravet blir noe
annerledes når referansepersonen
er student som har opptjent minst
60 studiepoeng og fortsatt er student, forteller Anthonisen.
Hvis du som er referanseperson har tatt minst 60 studiepoeng,
eller fulltids fagskoleutdanning
siste likningsår eller studieår, må
du også ha en samlet inntekt på
260 744 kroner i året før skatt, og
det må være sannsynlig at du vil
ha denne inntekten i minst et år
framover. Inntekten din kan for
eksempel være studielån, stipend,
arbeidsinntekt eller en kombinasjon av dette.
Universitas har sett på hvor
mye studiestøtte man maksimalt
kan få i studieåret 2019–2020.
Summen av ordinært lån, omgjøringslån og gradsomgjøringslån
ligger på 121.220 kroner.
Det vil si at referansepersonen

Hjelp hjemmefra: Erdem Lamazhapov trenger økonomisk hjelp fra foreldrene
for å få oppholdstilatelse til å fullføre mastergraden.

tidsstudent vil det si at man jobber
mer enn syv dager i uken.
– Vi forstår at det kan være utfordrende. Det er likevel vedtatt
detaljerte regler om hvordan underholdskravet for studenter skal
forstås, der hensynet til å ivareta
studenten er avveid mot formålene bak underholdskravet, sier Anthonisen, og legger til at
UDI ikke har myndighet til å endre reglene.

– Det er ikke flust med
jobber her. Selv jobber
jeg er overkvalifisert
for, er det vanskelig å få

Begrunnes med integrering
Rolf Henry Anthonisen, underdirektør i område for familiegjenforening i UDI, forteller til

Trenger over
100.000
Inntektskrav skaper
problemer også for
Erdem Lamazhapov, masterstudent
internasjonale studenter. For å oppnå nødvendig oppholdstillikevel må ha en arbeidsinntekt latelse, må de nemlig bevise at de
eller andre former for inntekt har 116.000 kroner på konto.
utover studielån og stipend på
Med penger han hadde spart
139 524 kroner. UDI bekrefter opp og arvet, klarte Erdem
dette beløpet. For å tjene denne Lamazhapov å få oppholdstillasummen med en jobb som betaler telse, slik at han kunne begynne
165 kroner i timen, må en student på masterstudiet i freds- og konjobbe et sted mellom to og to og fliktstudier på Universitetet i Oslo.
en halv dager i uken. For en fullMen det skulle vise seg å også

være ulemper ved utdanningen
i Norge. Ettersom oppholdstillatelse blir utstedt for maks et år
av gangen, må Lamazhapov, som
snart er ferdig med sitt første studieår i Norge, både betale enda
en visumavgift på 5600 kroner,
og igjen bevise at han har 116 000
kroner på konto.
Det har ikke Lamazhapov. Derfor har foreldrene i Russland tatt
opp et lån, og holder på å sende
ham pengene.
– Jeg må ha pengene, for ellers
får jeg ikke oppholdstillatelse, og
da får jeg ikke fullført mastergraden min. Men det er ingen liten
pengesum, så det er jo litt vanskelig for foreldrene mine, sier han.
– Overkvalifisert
Lamazhapov forteller at han har
forsøkt å leve så sparsommelig
som mulig, men at han likevel har
måttet bruke en del av pengene
han hadde på konto for et år siden.
Da hadde planen vært å få seg en
jobb ved siden av studiet, men det
var ikke lett.
– Det er ikke flust med jobber

her. Selv jobber jeg er overkvalifisert for, er det vanskelig å få. Men
jeg leter fortsatt, for jeg vil ikke
bruke av pengene som foreldrene
mine har lånt, sier han.
Lamazhapov forstår hvorfor
systemet er som det er, men tror
at det kan gjøre at internasjonale
studenter føler seg uønskede i
Norge. Han understreker likevel
at han er glad for at han valgte å ta
mastergraden sin i Norge.
– Føler meg småkriminell
Sofie kjenner også på følelsen av å
være uønsket i Norge.
– Det som slår meg mest er at
jeg går rundt og føler at jeg og ektemannen min ikke er ønsket her.
Jeg går rundt og føler meg småkriminell, selv om vi gjør alt etter
boka. Jeg føler jeg må forsvare min
sak, at jeg elsker noen fra et annet
land, sier hun og legger til:
– Jeg føler de måler opp hvor
nyttig en person er i samfunnet
kun etter et inntektstall. Det er så
trist. Hvis jeg tjener en krone under kravet, så ser de ikke på søknaden min.

| NYHET |
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STUDENTHUSSTRIDEN:

Tilbudsguiden
AKTIVITET

BRILLER

MUSEUM

‘

Synsprøve ½ pris - nå kr 395,- inkl.
trykkmåling og netthinnebilde
Ta med studentbevis og få
Fangene på Fortet
Nydalsveien 28
0484 Oslo
post@fangenepafortet.no
Tlf: 22 60 40 00
www.fangenepafortet.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!

25% rabatt
på briller inkl. comfort glass.
Velg blant kjente merker.
Eye Factory Byporten
Jernbanetorget 6
0154 Oslo
byporten@eyefactory.no
Tlf: 40 43 55 55
www.eyefactory.no

Trondheimsvn.2 v/Schous plass
Tlf: 22 46 80 20
Se våre aktiviteter og program på
popsenteret.no
og fb/popsenteret

Kjelsåsveien 143
0491 Oslo

Gode fordeler og nettverk
med 22.000 økonomer.
Kun kr 300,- i året!

Husk SENT m/fiksefest 14.februar
(18 år, kl. 19-23)
Studentbillett kr 100,Tlf:22 79 60 00
www.tekniskmuseum.no
Facebook: Tekniskmuseum

www.econa.no
Velkommen til oss!

SPA OG MASSASJE

50 % studentrabatt på Dagsavisen

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

Studentmedlemskap hos oss
koster kr 250,- og dekker medlemskap
for hele studieløpet –
til og med fullført mastergrad.
Sjekk samfunnsviterne.no/
medlemskap/student for fordeler.

50 % studentrabatt på Morgenbladet
Bestill her:
www.morgenbladet.no/student

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

Uranienborgveien 25
0355 Oslo
Tlf:46 94 36 83
www.floatingoslo.no
Float Tanks for stressreduksjon.
Førstegangspris kun kr 300, -.
Gi deg selv en fortjent pause.

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

TANNLEGE

Sandakerveien 67A
0477 Oslo
Tlf:22 15 20 00
www.sandakertannlegevakt.no
10% studentrabatt
Fokus på kvalitet og smertefri
behandling til meget rimelig pris.

Kun 300 kr i året.
Garantert akutt time innen 2 timer.

BOKHANDEL

LEGE
St.Olavs plass 3
0165 Oslo

Haugenbok.no
Kyrkjegata 21
6100 Volda
epost@haugenbok.no
www.haugenbok.no
Tlf.: 700 74 500
Kjøp skolebøkene dine hos Norges
raskeste nettbokhandel Gode rabatter
- Kjapt, trygt og enkelt!

Det norske studentersamfund (DNS) mener at
Velferdstinget og SiO hopper bukk over demokratiske prosesser, etter en sak om et potensielt nytt
studenthus i St. Olavs gate 32.

Et eldorado for utforskende i alle
aldre.
Bli studentmedlem!

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

Går i s

Syng i studio! Studentrabatt

FORENING

AVIS

Grubbegata 6
Oslo

Opplev Popsenteret
- et moderne og interaktivt
opplevelsesmuseum
for norsk populærmusikk.

20% Studentrabatt!
LEGEVAKT
Gynekolog
Psykolog/psykiater
allmenn@ckms.no
www.ckms.no
Tlf: 23196040
Sørkedalsveien 10c, 0360 Oslo

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

Studenthus
tekst Rasmus Gorset Berg
foto Gina Grieg Riisnæs

– Vi har vært skeptiske til det
nye studenthuset hele veien, sier
Kristine-Petrine Olthuis.
Hun er styreleder i DNS, som
holder til på Chateau Neuf.
De har reagert etter at Aftenposten publiserte sak den 17. mai,
om det som muligens blir et nytt
studenthus i St. Olavs gate 32.
I saken uttaler blant annet
Maya sol Sørgård og Vetle Bo
Saga, ledere for henholdsvis
Velferdstinget (se faktaboks) og
hovedstyret til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)
seg, under tittelen «Her kommer
Oslos nye studenthus – hvis alt
går som det skal».
Det Olthuis reagerer på, er
at artikkelen fremstår som at
det har blitt bestemt at man vil
ha et nytt studenthus i St. Olavs
gate 32, noe hun mener det ikke
har. Dette er fordi Velferdstinget
enda ikke har vedtatt at de støtter bygging av nytt studenthus, men heller har
vedtatt å utrede mulighetene for det.
– Det virker som om
det er noen tillitsvalgte
som er noe illojale til
Velferdstinget, som igjen
gjør det veldig vanskelig
for oss å forholde oss til
prosessen.

sessen pågår nå, fordi bygget i St.
Olavs gates skjebne blir bestemt
i disse dager. Om Velferdstinget
i det hele tatt skal være med må
de vise interesse, ettersom det er
et statlig eid bygg, forklarer hun.
Dette mener hun også at Velferdstinget har orientert fortløpende
om.
– Hvorvidt SiO kan få kjøpe
bygget, er noe som blir bestemt på
politisk hold, og nå er regjeringen
positive til at bygget kan bli nytt
studenthus, forklarer hun.
Snakker for hovedstyret
– Mitt mandat utgår fra SiOs hovedstyre, og SiOs hovedstyre er
positive til et studenthus i sentrum, sier Vetle Bo Saga, hovedstyreleder for samskipnaden.
Saga forklarer at deres oppfatning er at prosjektet om å bygge
nytt studenthus i St. Olavs gate 32,
har blitt tatt godt imot av politiske
institusjoner så vel som næringslivet og utdanningsinstitusjonene.
– Nå har vi også fått positive
signaler fra regjeringshold, så vi
mener det ville vært dumt å stop-

Klart det er gøy
at regjeringen og
Oslo Kommune
er gira på at
dette skal bli
studentenes hus

Tok ikke kontakt
Maya Sol Sørgård forMaya Sol Sørgård, leder for velferdstinget i
klarer at det var AftenOslo og Akershus.
posten som tok kontakt,
fordi de hadde hørt at
regjeringen var positive
til nytt studenthus i St. Olavs pe denne prosessen før det er mugate 32.
lig å se om den kan bli realisert.
– Klart at det er gøy at regjeHan forklarer at Velferdstinget
ringen og Oslo kommune er gira skal få kjøre sin prosess, da det er
på at dette skal bli studentenes de som eier prosjektet.
hus, sier Sørgård til Universitas.
– Det er ingenting som er beHun stiller seg uforstående til stemt med tanke på innhold i bygkritikken mot saken i Aftenpos- get og om det faktisk vil bli kjøpt,
ten, og mener dette er en ikke- det må vi ta stilling til hvis og når
sak.
det blir aktuelt, men vi er i alle fall
– Hvilken vinkling Aftenpos- positivt innstilt, sier Saga.
ten velger å ta, er ikke noe vi kan
styre.
Hun presiserer også at pro-
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strupen på SiO

Sjefen: – Det har vært mye utbytting av ledere, så jeg håper på å sette ny rekord for flest år som sittende styreleder, sier Olthuis.

Én av fem alternativer
ikke et godt alternativ som stuKristine-Petrine Olthuis forteller denthus. Da vi så på bygget i 2015,
at Chateau Neuf eies av UiO, og at var det vernevedtak som gjør at
det er de alene som tar regningen bygget ikke kan huse mer enn 400
for bygget, selv om studenter fra personer totalt, og det er ganske
alle Oslos universiteter og høysko- langt fra det vi mener er nødvenler kan benytte seg av fasilitetene. dig for å være et samlingssted for
– Så vidt vi har tolket det, er det Oslos studenter, sier Olthuis.
en sak i Universitetsstyret hvor de
Hun forteller at DNS har vedvurderer å selge flere eiendommer tatt at de flytter på seg dersom de
for å ha råd til å satse på andre finner lokaler som er egnet, men
ting, sier Olthuis.
det er ikke så mange eienHun forklarer at
dommer som har de faden eiendommen de
silitetene studentene
VISSTE DU?
nå holder til på, er
trenger for å utfolde
Chateau Neuf betyr
«det nye slott», men
én av fem som er
seg.
spiller på at DNS’
på listen over eien– Inntil
dette
beskytter er «HM
Grisen». Det franske
dommer som kan
alternativet
er
på
ordet «neuf»
bli solgt, men mener
plass, er Chateau
uttales «nøff».
UiO fremstår som en
Neuf
studentenes
ansvarlig aktør som ikke
beste alternativ, sier Olthar lyst til å selge før de evenhuis.
tuelt har et godt alternativ for stuMaya Sol Sørgård i Velferdsdentene på plass.
tinget mener denne frykten for å
– Og det bygget i sentrum er miste lokalet ikke er noe hun kan

kommentere eller relatere til, da
det ikke er noe de eller SiO har
noe med å gjøre.

Chateau Neuf
St. Olavs gate 32

universitas@universitas.no

+ Det norske studentersamfund
(DNS) holder til på Chateau Neuf,
som ligger like ved T-banestoppet

+ Bygget var midlertidig hjem for

Velferdstinget

på Majorstuen. På folkemunne

SiO Helse, frem til deres nye

blir DNS ofte kalt Chateau Neuf,

lokaler sto klare nå i mars.

men må ikke forveksles med
Chateau Neuf A/S, som står

+ I 2015 var det aktuelt for
+ Her sitter representanter fra alle
studiesteder tilknyttet SiO.
+ Nåværende leder er

men valgte å ikke gjøre det da

+ Chateau Neuf er et frivillig drevet

bygget ikke kunne huse den

studenthus hvor studenter fra

mengden studenter de ønsker.

hele Oslo kan komme enten
for å bidra, eller drive med

Maya Sol Sørgård.
+ Bygget er eid av Statsbygg, og
+ Har som oppgave å påvirke

for utleie og drift av bygget.

Chateau Neuf å flytte dit,

forskjellige aktiviteter.

det er derfor politikere som

SiO for å sikre et godt vel-

stemmer over hva bygget skal

ferdstilbud for studenter.

brukes til og om det skal selges.

+ Alle studentforeninger i Oslo kan
arrangere fest, konsert, foredrag
eller møte gratis på Chateau Neuf.

+ Bevilger penger fra semesteravgiften til studentforeninger.

+ Har 5000 kvadratmeter
inne, og en stor hage.

+ Chateau Neuf åpnet i 1973. Bygget
er eid av Universitetet i Oslo.
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Reisefeber er UiOs kl

Nødvendige reiser: – Det handler ikke om å slutte å fly, men å vurdere mer nøye om reisen er nødvendig, sier Svein Stølen om hvordan UiO skal redusere utslippene knyttet til reising.

Universitetet i Oslo (UiO) har
for første gang lagt frem et klimagassregnskap. Verstingen er
UiOs enorme reisebudsjett, på
13 956 tonn CO₂-ekvivalenter.
Klimagassregnskap
tekst Joachim Waade Nessemo
foto Gina Grieg Riisnæs

Klimagassregnskapet for 2018, som er første
forsøk på å redegjøre for utslipp knyttet til
hele UiOs virksomhet, skal være utgangspunkt for utviklingen av universitetets kom-

mende klimasatsing. Det ble presentert tirsdag 21. mai. Tidligere har universitetet ført
regnskap for deler av utslippene knyttet til
Eiendomsavdelingen, men dette er det første
regnskapet som skal beskrive klimagassutslipp knyttet til alle universitetets virksomheter.
– Målet med regnskapet er å få et helhetlig bilde av hvilke aktiviteter som genererer
hvilke typer utslipp, for å iverksette nye tiltak
og gjøre driften av UiO så bærekraftig som
mulig. Tidligere har vi ikke hatt oversikt over
hvordan miljøarbeidet vårt har bidratt til en
reduksjon i klimagassavtrykket, sier Stølen,
som ser frem til diskusjonen om hvordan
UiO skal få til det.
Universitetet opplyser i rapporten at deres
totale klimagassutslipp i 2018 var 67.952 tonn
CO₂-ekvivalenter (CO2e), noe som tilsvarer
omtrent 6700 nordmenns gjennomsnittlige

totale årlige utslipp. 31 prosent av dette er
knyttet til reiser og transport. Utslippene fra
flyreiser, hovedsakelig internasjonale, innebærer utslipp av 13.956 tonn CO₂e.
– Vi kommer jo ikke unna at reiser, og da
særlig med fly, utgjør en betydelig del av vårt
utslipp. Vi må alle bidra til å redusere utslippene våre fra flyreiser. Det handler ikke om å
slutte å fly, men å vurdere mer nøye om reisen er nødvendig, sier Stølen, og fremhever
at UiO er foran skjema på energieffektivisering.
UiO på linje med NTNU
Rapporten er utarbeidet av konsulentfirmaet
Asplan Viak, i samarbeid med en UiO-arbeidsgruppe ledet av miljøsjef i Eiendomsavdelingen Øystein Liverød. Asplan Viak har
tidligere blant annet laget klimaregnskap for
Norges teknisk-naturvitenskapelige univer-

sitet. Konsulenttjenester sto forøvrig for 1788
tonn CO₂e.-utslipp i 2018.
I rapporten har de forsøkt å sammenligne
UiO og NTNUs utslipp, og funnet at de er
ganske like hvis man justerer for antall studenter og ansatte. Stølen forteller at UiO
håper å lære fra andre universiteter som
har ført klimaregnskap i noen år allerede,
og miljøsjef Liverød utveksler erfaringer i et
miljønettverk med elleve andre utdanningsinstitusjoner.
I arbeidet med klimagassregnskapet har
Asplan Viak anvendt den såkalte Klimakostmodellen, som anvender universitetets økonomiske regnskap for å beskrive det totale
klimagassutslippet knyttet til hver transaksjon, i tillegg til enkelte fysiske data. Rapporten oppgir blant annet at kalkulasjonen av
flyreiseutslipp kun er en minimumsoversikt,
og at innkjøp av gass og kjemikalier gir et ut-
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Stølen
utfordrer
studenter i
klimakonkurranse
UiO ønsker studenters ideer for nye klimatiltak.

Grønne gründere
tekst Joachim Waade Nessemo

Tirsdag morgen lanserte UiO sitt
klimagassregnskap, og etter paneldebatten om UiOs fremtidige klimasatsing, benyttet rektor Svein
Stølen anledningen til å komme
med en utfordring til universitetets studenter:
– Jeg inviterer studenter til å
finne løsninger for at UiO skal
redusere klimafotavtrykket, sa
Stølen.
Det blir konkurranse, som er
åpen for alle studenter. Selv om en
i utgangspunktet ønsker forslag til
tiltak knyttet til punkter i klimagassregnskapet, vektlegges det at
alle idéer er velkomne.
Gjelder konkurransen alle idéer, fra å anskaffe drikkedispensere
på campus, til å investere Uniformidler i mongolsk vindkraft?
– Utlysningen er helt åpen. Det
er et innovasjonselement i kriteriene. Alle spreke ideer er velkomne, sier Stølen, men understreker
at ideer som ikke er spreke også er
velkomne.
For noen år siden ga en tidli-

slipp på 1700 tonn CO₂e, men at forbrenning av
disse er ikke inkludert i regnskapet.
– Hvor nærme er dette regnskapet å redegjøre
for UiOs fullstendige karbonavtrykk?
– Den er et veldig godt utgangspunkt for å
diskutere og måle tiltak. Det kan bli snakk om
noen nye utslippsposter i fremtiden. Vi vet at
pendling til og fra universitetet, og utslipp
knyttet til SiO-spisesteder ikke er med, sier Liverød.
– Vil disse SiO-utslippene inkluderes i fremtidige regnskap?
– Det er litt opp til hva vi får til i samarbeid
med SiO. Prinsipielt så ønsker vi å få inn så mye
som mulig i regnskapet, og at det fra et forbrukerperspektiv er så ærlig som mulig. Om UiOansatte etterspør varer hos SiO, så burde det
med i regnskapet, svarer Liverød.
Rektor Stølen opplyser at universitetet ennå
ikke har på plass en helhetlig klimastrategi,

men at arbeidsgruppen først skal jobbe med en
plan for konkrete tiltak på driftsområdet.
Reisepress?
Bjørn H. Samset fra forskningssenteret Cicero
innledet lanseringsarrangementet for klimagassregnskapet, og oppmuntret UiO til å sette
seg et mål om å være klimanøytrale innen
2040, noe som tilsvarer et 5 prosent årlig utslippskutt. Deretter overleverte Kjerstin Aukrust, en av initiativtakerne bak oppropet for
halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved
UiO, over 1700 underskrifter til rektor Stølen.
Hun oppfordret UiOs ledelse til å sørge for
at universitetet er i front i miljøsaken, og vektla
problemet med reisepress på vitenskapelig ansatte, noe som også ble trukket frem i den påfølgende paneldebatten.
universitas@universitas.no

gere rektor samme utfordring, og
da kom over 150 bidrag inn. Vinnerbidraget ByBi, en idé om tilrettelegging for bier i byen, trekker i
dag hundrevis av frivillige i Oslo,
og bidrar i flere byer til at bier trives godt.
Gründermuligheter
Stølen sier til Universitas at UiO
innser at de befinner seg i en kritisk klimasituasjon, og han håper
at engasjementet hos studentene
skal bidra til å finne ut hvordan en
kan redusere klimagassavtrykket.
Innspill kan sendes inn på universitetets nettsider, og fristen for
innspill er 1. oktober.
Det er også rom i konkurransen for studenter som har lyst til
å redde verden, men som samtidig er redd for at noen skal stjele
ideen de tenkte å bli rike på:
– Om en av idéene er patenterbar, vil vi finne en ordning på det.
Vi skal ikke stjele ideer. Om dette
er et produkt som kan utvikles til
noe som kan selges, så har vi all
den ekspertisen som skal til for å
beskytte slike ideer, sier Stølen.
universitas@universitas.no

10

| NYHET |

onsdag 22. mai 2019

UiO på
europatoppen
ARKIVFOTO: ØYVIND AUKRUST

Eksamenskluss
i Trondheim

En kåring utført av det britiske pressebyrået
Reuters kårer Universitetet i Oslo (UiO) til
Europas 51. beste, og Nordens tredje beste, på
innovasjon. Det melder blant andre nettavisen Uniforum.
I kåringen blir universitetene på lista blir
rangert etter hvor flinke de er til å utnytte
forskning til å utvikle ny teknologi.
– UiO nr 51 i årets Reuters rangering av de
100 mest innovative universitetene i Europa
– godt fornøyd med at et breddeuniversitet
som [UiO] med fokus på grunnleggende forskning ligger så høyt på en liste hvor mange er
teknisk-orienterte, skriver Svein Stølen, rek-

tor ved UiO, på Twitter.
UiO er imidlertid ikke det eneste norske universitetet i Norge på lista. To plasser
bak, på en 53. plass, finner man Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet (NTNU).
Ifølge Reuters er dette første året at NTNU figurerer blant de 100 mest innovative universitetene i Europa.
Øverst på lista troner det belgiske universitetet KU Leuven, som får skryt for den store
mengden patenter og artikler fra universitetet
som har påvirket forskning i Europa og verden for øvrig.
universitas@universitas.no

Den 15. mai fikk 340 studenter
forsinket eksamen etter trøbbel
med Inspera, NTNUs digitale eksamenssystem, skriver studentavisen Under dusken.
Problemene skal ha ført til at
studenter enten ble kastet ut av
eksamenssystemet, eller ikke kom
seg inn. Det hele endte til ingen
av de 340 fikk levert eksamen til
planlagt tid.

Som plaster på såret kjøpte
NTNU inn knekkebrød, eplejuice
og energibarer til studentene, som
fremdeles ventet klokken 14.30 –
en halvtime etter at eksamen skulle vært ferdig.
Under dusken har ikke oppdatert saken siden 14.39 den aktuelle
dagen, og det er dermed usikkert
hvorvidt situasjonen løste seg.
universitas@universitas.no

Studentradio
fikk 10.000 i bot
Studentradioen i Bergen (Srib) må
betale for ulovlig bruk av bilder i
2013 og 2014, skriver studentavisen Studvest. I mars fikk studentradioen to krav på til sammen
10.000 kroner, for to bilder publisert på deres nettsider, uten at
kanalen hadde rettighetene til bildene.
Kravene kom fra NTB og et
tysk selskap, og Srib har nå gått
gjennom arkivene for å unngå at

det dukker opp nye overaskelser.
– Vi er enig i at de to kravene
er rettmessige og har betalt begge,
sier Truls Lier, daglig leder i Srib
til Studvest.
Bildebyråsjef i NTB, Joakim
Nilsson, sier til avisen at den ulovlige bildebruket ble oppdaget ved
hjelp av ny teknologi, som har
gjort at NTB sender flere krav enn
tidligere.
universitas@universitas.no

STUDENTRABATT HOS EYE FACTORY BYPORTEN

UTVIDET SYNSTEST

NÅ

395,-

SOLBRILLER

25%
Gjelder alle vårens nyheter

1399,-

FRA

25%

Tilbud kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter. Gjelder ved fremvisning av studentbevis.

BESTILL TIME PÅ 404 35 555 ELLER GÅ INN PÅ WWW.EYEFACTORY.NO
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Førsteamanuensis
kjemper mot utryddelse
Klimaaktivistene i Extinction Rebellion
har fått mye oppmerksomhet den siste
tiden. Blant dem er Inger Østenstad,
som også er førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved UiO.
Klima
tekst Thea Rosef
foto Gina Grieg Riisnæs

– Fortell litt om Extinction Rebellion.
– Det er et globalt opprør som stiller tre konkrete
krav til regjeringene og styresmaktene for å tvinge dem
til å møte klima- og biomangfoldskrisen med nødvendige tiltak. I kortform er kravene: 1. Fortell sannheten.
2. Handle nå. 3. Ta folket med på råd. Vi kombinerer
massemobilisering med sivil ulydighet, og skal mobilisere så mange som mulig til et opprør for å legge press
på regjeringen.
– Hva tenker du om UiOs første klimaregnskap?
– Det er på høy tid og veldig fint. For at vi skal kunne styre mot den nødvendige reduksjonen av klimagassutslipp, er det helt nødvendig å ha et realistisk bilde
av situasjonen.
– Så dette er et steg i riktig retning?
– Et lite steg i riktig retning!
– Etter at UiO-ansatte fløy 62,2 millioner kilometer i
2018, som er mer enn noen sinne, tok en gruppe ved
UiO initiativ til en underskriftskampanje som krevde
at universitetet skal halvere utslippene. Er dette realistisk tror du?

Hva studentlaget på
UiO finner på å gjøre,
det vet ikke jeg
Inger Østenstad, førsteamanuensis i allmenn
litteraturvitenskap ved UiO

– Ja, det er klart det er realistisk. En halvering av
utslippene fra flyreiser innen 2025 er helt mulig hvis
ledelsen og vi ansatte handler klimapolitisk ansvarlig.
Flyreisene utgjør antagelig mer enn 20 prosent, siden
en del av de ansattes flyreiser nok ikke er blitt med. Når
reiseandel er så veldig stor, har det strukturelle årsaker.
Hele virksomheten vi driver, baserer seg på at vi skal fly
så mye som mulig. Derfor er det også klart at det kreves
ledelsesgrep for at vi skal klare det.
– Helt konkret, hva mener du UiO bør gjøre for å kutte
utslippene?
– En kan legge til rette for at de som faktisk ønsker å
ta seg frem i verden på en annen måte enn fly, får muligheten til det. En kan legge til rette for videokonferanser,
prioritere lengre opphold når flyreise er nødvendig og en
kan ha et kvotesystem. Når det gjelder flyreiser er mulighetene mange, og i tillegg må det kuttes i alle deler av
virksomheten.
– Mener du UiO har et samfunnsansvar generelt?
– Det sier seg selv – UiO er en del av universitetsverde-

Press uten vold: – Vi er fullstendig ikke-voldelige - i praksis, retorikk og fremgangsmåte, forteller førsteamanuesis
ved UiO Inger Østenstad om Extinction Rebellion.

nen som leverer vitenskapen som dokumenterer klimakrisen. Det vil være absurd om ikke UiO tar vitenskapen
på alvor.
– Det er hengt opp en del Extinction Rebellion-klistremerker rundt på universitetet. Vet du hvem det er som
har hengt opp disse?
– Nei, det vet jeg ikke.
– Det var ikke deg?
– Haha, nei, det var det ikke!
– Kommer Extinction Rebellion til å utøve sivil motstand
mot UiO?
– Det kan ikke utelukkes. Vårt primære mål er rik-

tignok regjeringen og styresmaktene, men dette handler
også om endring i samfunnet og hver enkelt institusjon.
Men hva studentlaget på UiO finner på å gjøre, det vet
ikke jeg. Man kan tenke seg mange krav man kan stille
til UiO – for eksempel at klimabudsjettet resulterer i tilstrekkelige store kutt.
– Hvilken side hadde du stilt deg på om det ble sivile opptøyer fra Extinction Rebellion mot UiO?
– Jeg har jeg ikke noe problem med å stille på Extinction Rebellions side. Vi er fullstendig ikke-voldelige – i
praksis, retorikk og fremgangsmåte. Det er en demokratisk rett å ytre seg på en ikke-voldelig måte.
universitas@universitas.no
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UIO ER NEST VERST I KLASSEN:

29 studenter
er utestengt

I mai 2019 er 240 studenter utestengt fra sin
institusjon eller fratatt retten til å ta eksamen. På
UiO har nesten dobbelt så mange mistet adgangen som på Oslomet.
Utestengelser
tekst Hans Magnus Meland

Det viser tall fra Register for
utestengte studenter (Rust). De
holder oversikt for institusjoner
som er omfattet av universitetsog høyskoleloven. Tallene er fra
18. mai 2019.

Universitetet i Oslo (UiO),
som med sine 29 tilfeller har
flest utestengte studenter av utdanningsinstitusjonene i hovedstaden, forteller at fusk på eksamen er den vanligste årsaken.
UiO har imidlertid nest flest
tilfeller på landsbasis. Ved Tromsøs UiT har totalt 39 studenter
blitt utestengt, eller fratatt ret-

ten til å ta eksamen – ti flere enn
UiO. I tillegg viser tall fra SSB at
UiO har nærmere 28.000 registrerte studenter totalt, mot UiTs
16.747.
– UiO ligger nok på andreplass fordi vi er en stor institusjon, og fordi fakultetene jevnlig
gjennomfører plagiatkontroll i
eksamensarbeidet, opplyser UiO
i en epost til Universitas.
Universitas har ikke lyktes
med å få tak i historikk om tidligere registrert sanksjoner, ettersom registreringen slettes når
sanksjonen utløper.

Institusjoner med mer enn fem utestengte studenter
+

Norges arktiske universitet: 39 (av 16.540)

+

Universitetet i Oslo: 29 (av 27.354)

+

Universitetet i Sørøst-Norge: 23 (av 18.105)

+

Universitetet i Stavanger: 22 (av 11.867)

+

Nord Universitet: 21 (av 11.175)

+

Høgskolen i Innlandet: 19 (av 13.642)

+

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: 17 (av 40.763)

+

Oslomet: 16 (av 20.428)

+

Høgskulen på Vestlandet: 11 (av 15.836)

+

Universitetet i Agder: 11 (av 13.023)

+

Høgskolen i Østfold: 7 (av 6.963)

+

Universitetet i Bergen: 6 (av 17.607)
Kilde: Rust og Statistisk sentralbyrå

universitas@universitas.no

AP UT MOT LEVEKÅRSUNDERSØKELSE-NEI:

– I SEKS ÅR HAR HØYREREGJERINGEN NEKTET
Tirsdag 21. mai ble
Arbeiderpartiets forslag
om en ny levekårsundersøkelse for studenter
nedstemt i Stortinget.
Levekårsundersøkelse
tekst Mylena Kifle

– Ny generasjon studenter
Håkon Randgaard Mikalsen,
leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), forteller at de er
enige med Arbeiderpartiet om
behovet for en oppdatert levekårsundersøkelse.
– Det er nesten ti år siden
forrige undersøkelse og det er
dermed enormt mye som har
forandret seg for studenter. Et
eksempel er digitalisering, dette
påvirker blant annet undervisningen. Det er en ny generasjon
som studerer i dag og vi ser behovet for en ny undersøkelse.
Mikalsen mener at en ny undersøkelse er viktig for å kartlegge hva som fungerer og hva
som kan forbedres i studentpolitikken.
– Undersøkelsen er jo like
viktig for oss som interesseorganisasjon, det gir oss et godt
grunnlag for å kunne samarbei-

de med regjeringen.
Tilstrekkelig med informasjon
Iselin Nybø forteller i Stortinget
at hun er enig i at mer infor-

masjon om studenters levekår er
viktig grunnlag for god studentpolitikk. Hun mener imidlertid
at det allerede finnes kilder som
kan gi denne informasjonen.

Her viser hun blant annet til
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot), Studiebarometeret og Eurostudent, der
SSB samler inn data for Norge.
universitas@universitas.no

FOtO: BerNt SØNVISeN/Ap

– Jo mer og bedre kunnskap vi
har, jo bedre kan vi gjøre situasjonen for studentene. I seks
år har høyreregjeringen nektet
å få grundig og oppdatert informasjon om studentenes levekår.
Denne kunnskapsvegringen må
ta slutt, sier Martin Henriksen,
Aps utdanningspolitiske talsperson.
Levekårsundersøkelsen for
studenter ble utført av SSB, sist
i 2010. Rapporten skulle gi en
generell oversikt over studentenes studieforhold, helse, boligsituasjon, familieliv, fritidsvaner,
økonomi og arbeidsforhold.
– Vi vet at mange studenter
sliter med psykisk helse og at de

har utfordringer på boligmarkedet. Men vi har ikke en samlet
oversikt over situasjonen både i
og utenfor studier, og da er det
vanskeligere å lage målrettet
politikk for å få flest mulig til å
fullføre utdanningen.

Nødvendig: Martin Henriksen fra Ap mener det er vanskelig å lage målrettet politikk for å få
flest mulig til å fullføre utdanningen uten en samlet oversikt over studentenes situasjon.
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Meld fra om flytting før
30. juni for å stemme i Oslo
Lyst til å stemme i Oslo
9. september? VT-leder
Maya Sol Sørgård oppfordrer studenter fra
andre kommuner til
å melde flytting for å
kunne påvirke studentpolitikken i byen.
Valg
tekst Mylena Kifle

Vi er de som
skal ut i verden
senere, og
dermed har
avgjørelser
som blir gjort
i politikken nå
mye å si for oss

Arkivfoto: oDin Drønen

Først kommer studiestart, med
fadderuke, storstipend og Akademika-smell, men like etter
følger kommune- og fylkestingsvalget. Det kan virke fjernt
før sommerferien, men hvis
man er folkeregistret i en annen
kommune enn Oslo må man begynne å tenke på valget i god tid
før høsten. Det er kun de som er
registrert i Oslo som får stemme
i hovedstaden. Skal du påvirke
studentpolitikken i byen, må du
endre adresse i Folkeregisteret
gjennom Skatteetaten før 30.
juni.

Viktig å stemme i Oslo
her, mener hun.
Leder i Velferdstinget i Oslo
– I år er det kommunevalg, og
og Akershus Maya Sol Sørgård akkurat ved dette valget er det
mener det er særlig viktig å mange lokale forskjeller i hvem
stemme i byen
man stemdu studerer,
mer
på.
for at politikSom
stuerne der skal
dent i Oslo
prioritere stuer det her
dentpolitikk.
du er mes–I
Oslo
teparten av
utgjør
stuåret og her
dentene
10
du kommer
prosent
av
til å merke
befolkningen,
store enddet er en stor
ringer i poandel av byen.
litikken. Jeg
Det er deranbefaler
med viktig at
studenter
bystyret ser til
å sette seg
studenter når
inn i hva
det kommer
politikere
til avgjørelser
i byen du
Maya Sol Sørgård, leder i
om byen. For
studerer i
Velferdstinget i Oslo og Akershus
at det skal skje,
ønsker å gjømå studentene
re for din nåsom studerer
værende livsher også stemme her.
situasjon, sier hun, og legger til:
Sørgård presiserer at det vik– Men bruk stemmeretten
tigste er å bruke stemmeretten din uansett. Vi er de som skal ut
sin uavhengig av hvor man stem- i verden senere, og dermed har
mer. Det er likevel viktig å vite at avgjørelser som blir gjort i polipolitikken i Oslo er den du kom- tikken nå mye å si for oss.
universitas@universitas.no
mer til å merke om du studerer

Stem: Maya Sol Sørgård mener det viktigste er at du bruker stemmeretten din.

HF-studier gir færrest relevant jobb
20. mai publiserte Universitetet i Oslo (UiO)
kandidatundersøkelsen
for 2018. Der har de kartlagt hvor mange tidligere
UiO-studenter som er
yrkesaktive.

Kandidatundersøkelsen
tekst Vibeke Johannessen

Kandidater fra Det humanistiske
fakultet er blant de som kommer
verst ut av statistikken. De har
lavest sjanse for relevant jobb
av alle fakultetene ved UiO, slår
rapporten fast. Blant disse er det
flest bachelorkandidater, mens
kandidater med master- eller
doktorgrad har det lettere.
– Våre studenter skal få gode
og relevante jobber når de er fer-

dig. Det er noe vi er veldig opptatt av og som vi jobber målrettet
med. Kandidatundersøkelsen gir
oss viktige svar som vi analyserer grundig og tar med oss i det
videre arbeidet, sier Gunn Enli,
studiedekan ved Det humanistiske fakultet.

for arbeidsoppgavene de møter,
skriver prorektor for utdanning
ved UiO, Gro Bjørnerud Mo i en
pressemelding.
Totalt har 6253 uteksaminerte
studenter fra UiO deltatt i den
såkalte
kandidatundersøkelsen, som blant annet kartlegger sysselsetting blant tidligere
Flere faste
studenter. Kandidatene som er
Gro Bjørnerinter vjuet
ud Mo, profullførte utrektor for utdanningene
danning ved
sine i perioUiO, er godt
den 2014–
fornøyd med
2018. UnUiOs resuldersøkelsen
tater.
viser blant
– Jeg
er
annet at fleveldig glad
re kommer
for å se at det
ut i fast jobb
går godt med
enn før, og
Gunn Enli, studiedekan ved Det
kandidatene
at sysselsethumanistiske fakultet.
våre og at det
tingsg raden
så tydelig er
øker med utbruk for dem
danningens
og deres kompetanse i samfun- lengde og antall år siden kandinet! Det er spesielt gledelig at daten ble uteksaminert.
enda flere enn tidligere opplever
Rapporten viser at 84 prosent
at de har en relevant utdanning av kandidatene har fått jobb,

Våre studenter
skal få gode
og relevante
jobber når de er
ferdig

som er en økning på åtte prosent
siden forrige gang undersøkelsen ble gjennomført, i 2014.
Verst med bachelor
Undersøkelsen viser også at det
er vanskeligere for kandidater
med bachelorgrad å skaffe seg
jobb. Dette gjelder på samtlige
fakulteter. Samtidig har antall
yrkesaktive bachelorkandidater
økt siden undersøkelsen fra
2014. Ikke overraskende hjelper
det altså med en mastergrad eller
høyere.
– Generelt kommer kandidater fra UiO raskt ut i relevant
jobb. Totalt 76 prosent var ute
i jobb innen tre måneder etter
fullført utdanning, og 86 prosent
var i jobb innen seks måneder.
For å lette overgangen til arbeidslivet for alle våre studenter
jobber UiO med å styrke koblingen mot arbeidslivet allerede tidlig i studiene, sier studiedirektør
Hanna Ekeli.
universitas@universitas.no

Andel yrkesaktive etter
endt studie
+ Det odontologiske fakultet: 92%
+ Det teologiske fakultet: 74%
+ Matnat: 86%
+ Det utdanningsvitenskaplige fakultet: 89%
+ Det juridiske fakultet: 90%
+ Det samfunnsvitenskapelige fakultet: 81%
+ Det medisinske fakultet: 92%
+ Det humanistiske fakultet: 71%
Må ikke nødvendigvis være relevant jobb

| NYHET |
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Kjeftet på av kantineansatt
En student finner det
vanskelig å oppholde
seg på campus etter
det som føltes som truende oppførsel fra en av
Studentsamskipnaden i
Oslo og Akershus’ (SiO)
kantineansatte.
Kjeft
tekst Maria Støre og Pernille Solheim

Oversendt saken til SiO
– Det vi gjør med med slike
henvendelser er at studenten
raskt får bekreftelse om at klagen er mottatt, før vi innkaller

til møte for å sørge for oppfølging, sier saksbehandler Line
Sletten.
I denne saken har UiO, i avtale med den aktuelle studenten, valgt å oversende saken til
SiO for videre oppfølging.
– Får dere mange slike henvendelser?
– Nei, jeg kan jo ikke si at
det er så mange av denne typen
henvendelser. Det er vel svært
få av akkurat denne sorten, sier
Sletten.
SiOs pressekontakt Nina
Langeland kan si at de på generelt grunnlag alltid vil følge
opp med en samtale med klageren.
– Vi vil også ha en samtale
med den ansatte for å få belyst
saken så godt som mulig. Der
det er behov for det følger vi
det videre opp som en personalsak, sier hun.
Studentens klage vil få videre oppfølging av SiO.
– Vi ønsker å møte studentene med et smil og imøtekommenhet, sier Langeland.
universitas@universitas.no

Foto: Marius Viken

Da en blindernstudent leverte
tilbake en lånt gaffel fra en
kantine på Blindern, ble det
ikke tatt godt imot. Universitas
har fått innsyn i et varsel hvor
en student varsler om det studenten mener er kritikkverdige
forhold ved Universitet i Oslo,
og truende oppførsel.
Studenten hadde en tirsdag
tidlig i april kjøpt mat i kantinen og lånt med seg bestikk.
Etter maten var spist og pen-

sum slukt, gikk studenten tilbake til kantinen for å levere
tilbake gaffelen som var brukt.
Dette står skrevet i studentens
varsel til UiO.
Ikke lenge etter gaffelen
hadde blitt levert tilbake på
disken i kantinen, gikk studenten til T-banen, hvor en av SiOs
kantineansatte plutselig dukket
opp.
«Hen kommer brått opp i
ansiktet mitt med pekefingeren
sin og sier: ‘neste gang legger
du gaffelen tilbake der du hentet den fra’. Dette gjentar hen
når jeg blir forskrekket og redd
og spør: ‘hva sa du?’», forklarer
studenten i varslet.
Studenten skriver i varslet at
hen synes det har blitt vanskelig å oppholde seg på campus
generelt, da hen er redd for hva
den ansatte kan gjøre mot hen,
ettersom personen ble opplevd
som truende.

OSLO
KAMMER
MUSIKK
FESTIVAL

BOOST DIN
KULTURELLE
KAPITAL
PÅ OSLO KAMMERMUSIKKFESTIVAL!

15.–24. august
Studentpriser fra 120,www.ocmf.no
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RAMMSTEIN-VORSPIEL

MED

RF / TORSDAG 23. MAI
BILL. KR. 250,- + BILL.AVG. 20 ÅR LEG.

SS / MANDAG 3. JUNI
BILL. KR. 420,- + BILL.AVG.
18 år leg. i hovedsal / Fri alder på galleriet

MR. PIMP-LOTION, BIG ICE & GJESTER

RF / LØRDAG 17. AUGUST

SS / LØRDAG 31. AUGUST

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

BILL. KR. 265,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

RF / TORSDAG 29. AUGUST

RF / FREDAG 7. JUNI
JD / LØRDAG 25. MAI

+ support: BIG DADDY KARSTEN & SINSENPRINSEN
+ GANGSTANACHSPIEL med KHOLEBEATZ

BILL. KR. 290,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

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

SS / LØRDAG 28. SEPTEMBER

TROND-VIGGO TORGERSEN
MED LINN SKÅBER

BILL. KR. 320,- + BILL.AVG.
18 år leg. i hovedsal / Fri alder på galleriet

JD / ONSDAG 23. OKTOBER

RF / TORSDAG 30. MAI

RF / LØRDAG 8. JUNI

BILL. KR. 125,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

BILL. KR. 200,- + BILL.AVG. 20 ÅR LEG.

Party like it’s 1990-2019

TROND-VIGGO TORGERSEN
MED HELEN VIKSTVEDT

RF / FREDAG 4. OKTOBER
BILL. KR. 350,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

JD / TORSDAG 21. NOVEMBER

De beste hitsene fra
1990 fram til i dag

TROND-VIGGO TORGERSEN
MED KRISTOPHER SCHAU
RF / FREDAG 31. MAI

RF / LØRDAG 15. JUNI

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

BILL. KR. 200,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

BILL. KR. 270,-/220,- (STUDENT) + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

SS / LØRDAG 2. NOVEMBER
BILL. KR. 365,- + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

CHAMPIONS LEAUGE-FINALEN 2019
FRI ENTRÉ - STORT LERRET - STADIONLYD
ALLE RETTIGHETER - STOR KAPASITET

ERLEND
OSNES:
«SJIKANE»
SS / LØRDAG 1. JUNI

RF / SØNDAG 16. JUNI

RF / LØRDAG 31. AUGUST

SS / ONSDAG 6. NOVEMBER

18 ÅR LEG. DØRENE ÅPNES KL. 16.00

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

BILL. KR. 295,-/250,- (STUDENT) + BILL.AVG. 18 ÅR LEG.

BILL. KR. 315,- + BILL.AVG. FRI ALDER

RF* ROCKEFELLER / JD* JOHN DEE / SS* SENTRUM SCENE
FORSALG: WWW.ROCKEFELLER.NO / TLF. 815 33 133
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Ingrid Ekeberg

utenriksredaktør:
ekeberg.ingrid@gmail.com

922 11 303

En av få: Det er ikke mange i Norge som forsker på irregulære immigranter, slik som Synnøve Bendixsen ved Universitetet i Bergen. Mangel på statistikker og oversikt over gruppen, skal være årsaken til det.

– HÅPET DØR SIST
De får avslag fra velferdsstaten, og hjelp av «de
slemme». Det gjør at papirløse flyktninger nesten
ikke stoler på noen, forteller sosialantropolog
Synnøve Bendixen.
Irregulære immigranter
tekst Stine G. Bergo
foto Bård Bøe

Hva er en papirløs flyktning? Et
menneske på vei over et kontinent, uten papirer eller ID? Vel,
ikke helt. Synnøve Bendixsen er
sosialantropolog ved Universitetet
i Bergen og forsker på papirløse
flyktninger i Norge, altså flyktninger som har fått avslag på asylsøknaden her, men likevel blir. Selv
bruker hun begrepet «irregulære
immigranter».
– Det finnes utrolig mange begreper, og de er politiserte og lite
nøytrale. Og hvis det er noe de
har, så er det papirer. Men fordi
disse papirene er ugyldige ifølge
loven, blir flyktningene irregularisert. Derfor er de irregulære, juridisk og sosialt sett, forklarer hun.
Bendixsen har gjort feltarbeid

og intervjuer med irregulære immigranter i forskningsprosjektet
«Study of migrants». Et av hovedfunnene handler om forholdet de
har til Norge – et forhold preget
av mistillit.
Mistillit habitus
Sosialantropologen ramser opp
fire ulike «mistillitsfaktorer»
som bidrar til dette: tidligere erfaringer, nåværende erfaringer,
mistillit fra andre og «mistillit
habitus». «Habitus» er et sosiologisk begrep som har med tillærte tankemønstre å gjøre.
– Mange irregulære flyktninger kommer fra land hvor det
er et «climate of distrust». Man
er vant til å utøve mistillit mot
staten, media og samfunnet forøvrig, forklarer Bendixsen.
Både nåværende erfaringer og
tidligere erfaringer fra livet som
flyktning bygger opp om en mistillit til andre.

– De irregulære immigrantene lever hele tiden i en sårbar
situasjon. Utnytting er vanlig i arbeidslivet. Selv i sosiale relasjoner
havner de i en ubalansert maktposisjon, sier hun.
Hun forteller at mange av de irregulære immigrantene flytter fra
asylmottakene i frykt for å bli tatt
av politiet og dermed returnert til
hjemlandet.

Havner du
utenfor
velferdsstatens
grenser, er det
ekskluderende
og kaldt
Synnøve Bendixsen, sosialantropolog ved
Universitetet i Bergen

– En del bor med bekjente eller venner. Men de kan plutselig
få beskjed om at de må flytte, og
slik oppstår fort en mistillit også
til nære venner. sier hun.

Bendixsen peker også på at irregulære immigranter er utsatt for
misbruk av de som hjelper dem.
–«It’s the bad people that help
us», sa en til meg.
Mange hun snakket med mente
videre at det norske samfunnet
møter dem med mistillit.
– Noen har perspektiv på verden om at alle er imot dem, at systemet er imot dem. De opplever at
de ikke blir trodd, at mistroen
fra myndighetene førte til avslag på asylsøknaden deres, sier
Bendixsen.

Hardt i Norge
Hun mener at livet som papirløs
ofte er hardere i land med godt
fungerende velferdssystemer
enn i land hvor disse er svakere.
Hun sammenligner Norge med
land som Frankrike og Italia.
– Her gjør blant annet frivillige organisasjoner, ofte kristne,
at det er strukturer utenfor det
statlige, sier hun, og legger til:
– Velferdsstaten er universell. Den er basert på at alle skal
være innenfor. Og når du er det,
så er det trygt og godt, men om du
havner utenfor, er det ekskluderende og kaldt.

Livssituasjonen til irregulære
immigranter er videre preget av
skuffelse og venting, mener Bendixsen.
– En venter, venter og venter
på at noe skal endre seg. På en ny
lovendring, nye papirer i saken, på
at situasjonen i hjemlandet skal
endres, på at noe skal skje i Norge.
De irregulære immigrantene vet
ikke når ventingen opphører, når
framtiden skal begynne, sier hun.
– Det er kanskje særlig utfordrende i Norge, hvor det er så stort
fokus på arbeid. Du er ikke en del
av samfunnet, men i en slags parallellsituasjon, med en parallell
oppfatning av tid.
– Har de håp om at det skal
ordne seg?
– Jeg tror at håp og tillit
ikke nødvendigvis er så knyttet
sammen. Man må ha håp for å
kunne fortsette, for å fortsette å
være handlende aktører og menneske. Det gjør at du kan tenke at
noe må kunne skje, at situasjonen
kan endre seg, sier Bendixsen, og
legger til:
– Håpet dør sist.
universitas@universitas.no
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Papirløse
flyktninger:
et liv i limbo
Det er tungt å bli
værende, men verre
å dra. Hvordan er
hverdagen til noen uten
papirene i orden?
Papirløse
tekst Thea Rosef, Emeline Maria
Pischedda, Ingrid Ekeberg
foto Emeline Maria Pischedda

– Jeg får ikke vokse opp oppi her,
sier Amir (26) og peker mot hodet. På mange måter er han fortsatt sekstenåringen han var da
han kom til Norge i 2010. Året
Didrik Solli Tangen synger «My
heart is yours», en askesky henger
tungt over Island, Wikileaks blir
verdenskjent, og Amir søker om
oppholdstillatelse for første gang.
Samme år Nasim Alimoradi (39)
får endelig avslag på sin søknad.
En funklende grønn maidag ni år
senere er de to iranerne her fortsatt, begge uten gyldig opphold.
De kan ikke jobbe eller studere, og
de har ikke rett på helsehjelp.
– Jeg ser at alle rundt meg har
ting å gjøre, og får brukt seg selv,
sier Amir stille.
– Alle årene jeg har brukt her
har liksom gått til ingenting.
– Jeg lærer ingenting
Når Universitas møter Amir, er
det på vei til kirken der han er fri-

Avvist: Amir spilte mye snooker i
Iran og har prøvd å melde seg opp til
Norgesmesterskapet, men får ikke delta.

villig på søndagsgudstjenestene. I ikke selv, sier Alimoradi .
likhet med Alimoradi rømte han Både han og Amir er åpne
hjemlandet Iran av religiøse årsa- om at de sliter psykisk, og
ker, og religionsfriheten i Norge at de har fått god hjelp på
er noe han setter stor pris på. Han senteret.
legger likevel ikke skjul på skuffel– Jeg visste ikke engang
sen av å ha havnet utenfor resten hva angst og depresjon
av samfunnet.
var før jeg kom til sente– Det er helt jævlig, men hva ret, sier Amir og trekker
kan man gjøre? Jeg lærer ingen- litt på smilebåndet.
ting lenger, sier han. Amir fortel– Men det virker som
ler at han har sin norske kjæreste om alle i Norge vet veldig
å takke for at han i det minste har godt hva det er.
lært seg godt norsk. Han kikker
på joggeskoene sine, før blikket Helsehjelp til alle
spretter opp igjen.
Eick, lederen av helsesen– Hva studerer dere egentlig?
teret, forteller at målet
Mens han lytter, flakker blikket utelukkende er å gi helseutover et regntungt Oslo. Amir hjelp til de papirløse i den
Pågang: På Helsesenter for papirløse flyktninger renner det inn med folk, og
Alimoradi prøver så godt han kan å kommunisere med dem på utallige språk.
forteller at han gjerne skulle blitt situasjonen de befinner
elektriker, eller drevet med IT der- seg i. De tar ikke stilling
som han fikk studere.
til det politiske rundt situa– Det er vansjonen deres.
var 980 utreisepliktige i hele Nor- sitt eget liv.
skelig å tenke på
– Vi bryr oss ge. Dette er de som i likhet med
– Det er nok mange som er i
fremtiden når
veldig lite om Amir og Alimoradi har fått avslag samme situasjon.
den er så usikhvorfor de er her, på endelig søknad. Hvor mange
Amir er enig i at frivillig arbeid
ker som den er.
og om de burde som oppholder seg ulovlig i Norge er viktig. Det er en billett ut av huJeg lever veldig
være her, sier han. av andre årsaker, finnes det ikke set, ut av kjedsomheten og følelher og nå. Kjæ– Vi vurderer tall på.
sen av ikke å bidra. Vi rusler mot
resten min jobheller helsesituaHelse- og omsorgsdepartemen- kirken der han snart skal servere
ber jo nesten
sjonen til de som tet mener de papriløse flyktninge- kirkekaffe, da han plutselig slenger
Amir (26), papirløs flyktning
hver dag, mens
kommer inn døren ne får et forsvarlig helsetilbud.
ut en finger i retning blomsterbejeg sitter mye
her, og forsøker å – Alle som oppholder seg i Norge det utenfor inngangen og en liten
hjemme, sier
se og respektere har rett til øyeblikkelig hjelp fra flekk med tulipaner.
han mens blikket igjen rømmer dem som mennesker med fysiske den kommunale helse- og om– De der har jeg plantet, sier
ned mot skoene.
og psykiske behov.
sorgstjenesten og fra spesialisthel- han stolt og forsvinner inn døren.
universitas@universitas.no
Senteret driftes av rundt 170 setjenesten.
– Bruk navnet mitt
frivillige og sju ansatte fordelt på
De legger til at alle har rett til
– Det er bare å bruke hele navnet 4,5 stillinger, og Eick forteller at helsehjelp som er helt nødvendig
mitt, jeg er ikke redd, sier Alimo- det har vært stor interesse for hel- og som ikke kan vente, men at
radi. Han påpeker at han har vært sesenteret også fra de som kun vil personer uten fast opphold ikke
Papirløse flyktninger
i mediene en rekke ganger og ut- hjelpe og ikke selv trenger hjelp. har rett til å stå på liste hos fasttalt seg på vegne av de papirløses Det gjør at de kan hente inn stort lege.
+ Alle uten lovlig opphold i Norge.
interesseorganisasjon «Mennes- sett alt av ekspertise, fra tannleger – Behovet for å ivareta kontiker i limbo», der han sitter i sty- til psykologer, og gynekologer. nuiteten i behandlingsrelasjonen
+ Det er ingen eksakte beregninger
ret. Vi finner han på hemmelig Han anslår at de siden oppstarten mellom pasient og lege er minpå hvor mange som til enhver
adresse, på Helsesenter for papir- i 2009 har hatt rundt 25.000 på dre relevant for personer uten
tid oppholder seg ulovlig i
løse flyktningers kontorer. I tillegg konsultasjon hos seg.
fast opphold.
Norge. I fjor ble 5077 personer
til å jobbe for Kirkens Bymisjon,
– Tilbudet gjelder jo for, heltvangsreturnert av politiet.
er Alimoradi frivillig på senteret. digvis kan du si, mennesker som Tulipanene
Det er lyse lokaler, kjøkken, stue er i en situasjon de færreste må – Det er veldig tung å stå i denne
+ Personer uten lovlig opphold har
og eget vaskeri, og Alimoradi stå i over lang tid, sier Eick. Han situasjonen, men det er bedre å
ikke rett på offentlig helsehjelp
spretter opp og ned av stolen sin forteller at noen får opphold, være her som papirløs i en frusutover akutte situasjoner.
for å ta imot alle som ringer på.
noen reiser tilbake selv, noen blir trerende situasjon, enn det er å
– Et av de viktigste tilbudene vi tvangsreturnert og andre forsøker dra tilbake, sier Alimoradi. Den
+ Ved tvangsutsendelse kan man få
har på helsesenteret er psykolog- å starte på nytt i et annet land.
foreløpige redningen for både
komme tilbake til Norge dersom
hjelp, forteller han. Senteret drives
– Det er kun en svært liten ham og Amir er den samme: frien norsk virksomhet trenger
i samarbeid med Røde Kors og gruppe som blir her veldig lenge, villig arbeid.
vedkommendes kompetanse.
Kirkens Bymisjon, og hadde i fjor og som blir satt i en slags kronisk
– Før jeg visste at man kunne
Dette følger av regelendringen Lex
800 pasienter innom sine lokaler, krisesituasjon.
jobbe som frivillig, og trodde at
Amelie, opprettet i 2011 da Maria
ifølge daglig leder Frode Eick.
jeg ikke kunne bidra til samfunAmelie ble returnert til Russland.
– En stor del av de som er flykt- Forsvarlig helsetibud
net, så slet jeg veldig psykisk, sier
ninger har psykiske problemer, og
Utlendingsdirektoratet opply- Alimoradi med skjelven stemme.
mange av dem skjønner det heller ser om at det ved utgangen av april Han forteller at han forsøkte å ta
Kilder: UDI, Regjeringen.no, VG, Politiet.

Alle årene
jeg har brukt
her har gått
til ingenting
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vikarierende kulturredaktør:
marias_97@live.com

Maria Støre
415 82 126

Med de døde som
Kjersti Opsahl Vang (49) er mediumstudent. Mens du pugger
pensum, står snakking med døde gjennom telepati på hennes
timeplan.
Medium vanskelig eksamen
tekst Ina Pettersen Jevne
foto Gina Grieg Riisnæs

– Hvem skal med meg?
På en scene i et lokale i Hoff Terrasse på
Skøyen står en mediumstudent. Flere stolrader er stilt opp som i et kirkerom med en

liten midtgang mellom. De peker opp mot
studenten på scenen, som begynner å beskrive en mann, en mann som antageligvis
er faren til en i rommet. En som liker å være
i naturen, kanskje klatret han også.
To i publikum kjenner igjen beskrivelsen
av mannen. Det er nå disse publikummerne
studenten på scenen snakker til.
– Han var glad i å stå på ski, fortsetter

hun. Ingen av de to i salen kjenner seg igjen
lenger, men medstudent Kjersti Opsahl Vang
innser etter hvert at det kan være hennes avdøde far som blir beskrevet.
Mediumstudenten på scenen forteller videre at mannen hun har kontakt med jobbet
med trafikk eller biler, og Vang er nå helt sikker på at det er hennes far det er snakk om.
André Kirsebom, studentenes leder og
veileder, avbryter studenten på scenen og
sier at hun må gi en kort beskjed fra Vangs
far og så avslutte. De hadde gitt åndene klar
beskjed om at de ikke skulle snakke med
noen av studentenes familie og venner i dag.

Mediumstudent: Kjersti Opsahl Vang er på sin tredje studentkveld, og synes det er god læring i å få øvd på å få kontakt med mennesker hun ikke har sett før.

– Blir servert løgner om avdøde
Over scenen henger et blått banner med teksten Norsk spiritualistisk trossamfunn, og
det er de som arrangerer mediumkveld i sine
lokaler på Skøyen. I dag er det foreningens
studenter som får prøve seg, og de øver på
å kanaliserer informasjon fra avdøde til de
som er til stede i salen.
Organisasjonen tilbyr også kurs som underviser og sertifiserer healere og spirituelle
prester innen trossamfunnet.
Kristian Gundersen er professor i fysiologi ved UiO, og har ved flere anledninger
vært kritisk til spiritualisme og det han kaller
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m sensor
overnaturlige evner.
– Konsekvensen for folk kan være at man
blir servert løgner om avdøde. Det er en utnyttelse av mennesker i en sårbar situasjon,
mennesker som har mistet noen kjære, forteller Gundersen.
I tillegg sier han at ingen har klart å demonstrere slike overnaturlige evner, til tross
for at det gjentatte ganger blir forsøkt bevist.
– Disse påstandene kommer opp igjen
hele tiden, man sier at man vil bevise det, og
så koker det bort i kålen. Man trenger ikke
mer forskning på området, en eller annen
gang må man bare gi opp, mener Gundersen.

Mediumvirksomhet
i Norge:
+ Medium betyr mellomledd,
å befinne seg i midten
+ I spiritualistisk sammenheng blir
dette brukt om noen som kan være et
mellomledd mellom levende og døde.
+ Norsk spiritualistisk trosamfunn har per
dags dato rett under 1000 medlemmer

Kilder: SNL, André Kirsebom

Utvikler sine evner
Etter stolene hadde fylt seg opp i mediumlokalet, var det en spirituell prestestudent som åpnet kvelden med å presentere
dagens filosofi, før den første studenten
fikk kontakt med Vangs far fra scenen.
Det var nettopp etter at faren hennes
døde, at Kjersti Opsahl Vang for alvor ble
interessert i spiritualisme.
– Jeg har nok hatt det i meg i alle år,
jeg vet at jeg har hatt telepatiske evner
med levende, sier hun.
Et eksempel på dette, mener hun er
når hun har tenkt på noen, også ringer
den personen og har tenkt på henne også.
Etter faren døde følte hun at hun kunne kommunisere med han. Hun sammenligner kommunikasjonen litt med
telepati.
– Det er det samme med åndeverdenen, men det er litt svakere, sier Vang.
Hun har jobb som barnehagelærer,
men ville i tillegg lære mer om spiritualisme. Derfor begynte hun på nybegynnerkurs i mediumskap i 2018, og kjente
at hun også mestret å kommunisere med
andre avdøde enn sine egne.
– Og da begynte jeg virkelig å tro på at
jeg var et medium, forteller hun, og legger til at hun kan forstå at noen er skeptiske.
– Jeg er realistisk og konkret, og måtte
ha bevis på at andre så det samme som meg
før jeg trodde på det. Derfor oppsøkte jeg et
etablert medium som kunne bekrefte at hun
så det samme som meg, sier Vang.
Hun forteller at de på kursene både har
teori og praktiske øvelser ved at de kanaliserer avdøde rundt hverandre.
Etter litt over et år har Vang nå kommet til
nivået «avansert», som er det siste nivået før
man kan bli sertifisert medium. Dette kan likevel ta flere år, da eksamenskravene er høye.
– Det er veldig viktig å gi gode bevis.
André er ute etter at det skal være mest mulig konkret og beviselig. At det ikke er nok
å bare si at: «jeg har med en dame som likte å lage mat», sier Vang. Hun forklarer at
man får gode bevis ved å øve mye, og ved å
lære seg gode teknikker.
Kan regnes som religiøs virksomhet
Anne Kathrine Kalvig, professor på Universitetet i Stavanger, har forsket mye på blant
annet spiritualisme.
Hun synes det er vanskelig å svare på
om det er mange som utøver spiritualisme i
Norge, da det er mange frittstående tilbydere
som ikke er en del av Norsk spiritualistisk
trossamfunn.
– Det er et utbredt fenomen med stor kulturell appell. Det ser man for eksempel på
Åndenes makt som ruller og går.
Hun kan fortelle at bransjen ikke er regulert av noe annet enn vanlig norsk lov, og lov
om alternativ behandling dersom healing eller terapi inngår.
– Det er å regne som religiøst, spirituell

Leder: André Kirsebom er sertifisert medium fra England og har bragt mye erfaring over til Norge.

virksomhet, forteller Kalvig.
– Det er problematiske sider med dette,
som det er med alle trossamfunn og alle aktiviteter som involverer kontakt mellom mennesker, der tillit, fortrolighet, store spørsmål –
som mening med livet, krise, sorg og lidelse –
er viktig. Sånn sett så ser jeg jo risiko og fallgruver.

Jeg har nok hatt
det i meg i alle år,
jeg vet at jeg har
hatt telepatiske
evner med levende
Kjersti Opsahl Vang,
mediumstudent

Kalvig mener det kan sammenlignes med
all annen form for religion, hvor det vil være
ting som ikke kan bevises eller motbevises
med forskning.
– Det å være en formidler eller et medium
mellom vår verden og en åndelig verden, det
er jo en rolle som både presten og sjamanen
også tar. Og der tar man på seg et stort ansvar, sier Kalvig. Noe hun mener kan være
problematiske sider ved forholdet mellom et
medium og kunden.
– Det er klart det kan være utnytting, og
det skjer jo, sier Kalvig. Hun mener det er
mest problematisk dersom mennesker er

i sårbare situasjoner, og et medium presser
tjenester på personen.
En privat samtale
Nå er det Vang sin tur til å prøve seg på scenen. Hun går opp foran publikum, og mener
raskt at hun har kontakt med en engasjert
dame. En dame som likte å gå turer for å filosofere.
– Hun var god med håndarbeid. Lagde
mye, men mest til andre, tror jeg. Og solgte
til Husfliden, forteller hun.
– Det er til meg, sier en kvinne i salen
mens hun rekker opp hånda.
– Jeg hadde på følelsen at jeg skulle bli
valgt ut i dag.
Tårene renner både fra Vang på scenen
og fra kvinnen i salen mens Vang viderefører
beskjeden fra damen hun har kontakt med.
– Hun sier «du klarte deg så fint, og du var
så tapper», kan du forstå det? spør Vang.
Kvinnen i salen nikker rørt, og resten av
publikum sitter i stillhet og får overvære den
litt private stunden. Så blir den eldre damen
med håndarbeidet takket av.
Etter alle studentene er ferdige på scenen,
tar deres veileder André Kirsebom dem med
ut for å oppsummere hvordan det har gått.
– Beklager at pappaen min poppet opp,
sier Vang mens de er på vei ut.
– Det går fint, men vi må bli enda strengere. Om vi vet det er til en av oss på kurset,
så må vi kutte av tidligere, svarer Kirsebom,
og legger til at han synes alle gjorde en god
jobb fra scenen i dag.
universitas@universitas.no
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DEBATT
KJØR DEBATT

debattredaktør:
debatt@universitas.no

Hete tips om debatter i andre redaksjoner

Not today GoT
Studvest-journalist Einar Lohne
Bjøru bare hater Game of Thrones.
– Altså, hva er egentlig greia
med en dame som tror hun er
mor til flyvende drager i et univers der de fremstår som tøff og
røff, men sin største frykt er en
vinter som tilsynelatende aldri
kommer, og folk plutselig kommer tilbake fra de døde (løst
referert fra Twitter)?, spør han i
studentavisens Apropos-spalte.
Bjøru er dødsens lei av det
uunngåelige samtaleemnet
som er GoTs siste sesong. En

«landeplage på verdensbasis»,
kaller han det.
Selv vil han heller bruke
døgnets dyrebare timer på å se
«samtlige episoder av Himmelblå igjen». Som jo er en on
point sammenligning. Og han
har allerede valgt sitt magiske
univers:
– Nei, takke meg til Harry
Potter, der kommer gutten hvert
fall fra gompeverdenen, som
gjør det en anelse realistisk.
Ja, for det er jo realisme som
er grunnen til at man velger å se
på fantasy.

– Til nød pære eller mango
– Valgfrihet? Bare glem det om
du jobber ved NTNU.
Slik lyder overskriften når
selve redaktøren i Universitetsavisa, Tore Oksholen, skrider
til verket og tar diskusjonen:
diskusjonen om kullsyreholdig
drikkevann på studiestedet.
– Det er gjerne de små ting
som får det til å koke over, skriver han, om det faktum at han
på sin daglige tur til nærmeste
NTNU-kafe opplevde å ikke
lenger kunne kjøpe grønn Farris.
Dette fordi de som drifter
kafeer og dagligvare ved NTNUs
campuser har skiftet leverandør.
– Men man tilpasser seg.
Inntil en viss grense. Inntil for
noen dager siden. For da lot det

seg ikke lenger gjøre å handle
kullsyreholdig drikke tilsatt
noen som helst smak, skriver
Oksholen, som selv foretrekker
limesmak, selv om sitron eller
bringebær også går an. Til nød
pære eller mango.
– Er greia at om bestiller har
besluttet det sånn, får man holde
seg til kaffe uten melk, boller
uten rosiner?, fortsetter han, før
han svarer på sitt eget spørsmål:
– For slik er det blitt: De av
oss som ikke er rammet av flyskam, får ikke lenger reise med
SAS men må ta til takke med
Norwegian, [...] vi tvinges til å
skifte mobiloperatør. Vi får ikke
velge hvilken frukt vi vil ha på
arbeidsplassen.

Selma Joner
938 08 470

Realisme eller kortsynt og umoralsk?
Våpensalg
Harald Ingersønn Berger, nestleder i
Changemaker

Torsdag 23. mai barker stortingspolitikere sammen på U1
på Blindern. De er dypt uenig om hvordan politikk omkring våpensalg bør være. Finnes det en grense? Hvor går
den i så fall?
Våpen kan drepe – om det

Som en konsekvens av
svært vid tolkning, øker
salget av militært utstyr
til menneskerettighetsverstinger fra år til år

er det ikke noen tvil. Men
om årsakene for og konsekvensene ved at ulike stater
skaffer våpen hersker det
større uenighet. Det speiles
for eksempel i retorikken:
Norge selger «forsvarsmateriell», mener i hvert
fall de som lager det og
myndighetene som godkjenner eksport. Dette er utstyr
som anskaffes for «forsvarsformål».
Slik tilfellet sikkert var for De forente arabiske
emirater da de kjøpte lass på lass med kuler fra Norge
i takt med at de tok en stadig større rolle i krigen i
Jemen. Bevis for at norske kuler «havnet i Jemen» finnes
uansett ikke. Hvem bevisbyrden ligger hos er noe uklart.
Alternativt kan man kalle det krigsmateriell – og kanskje
spesielt i konteksten Midtøsten.
Salget til Emiratene er stanset. Til Saudi-Arabia likeså.

Det ble – i 2018 – for mye uro i regionen, for mye usikkerhet omkring regimene. Ikke i 2015 altså, da krigen i
Jemen startet. Stans i salg til disse regimene er viktige

Våpen
Kevster @Kevster_5
Studiepils eller to hjelper når man leser pensum. Man blir
i bedre humør, mog i tillegg gir alt mening fordi man ikke
tar seg tid til de små detaljene. Kanskje det har noe med at
man også glemmer at man kommer til å gjøre det elendig på
eksamen også. #uio #studentproblemer
Og så skriver man sånne sykt interessante betraktninger på Twitter i
samme slengen!

Tone Ingvaldsen, Redd Barna Blindern

17. mai går et tog fullt av våpenhandlere oppover Karl
Johan. Det er deg og meg, for sammen eier vi som går
på Universitetet i Oslo 279.150.000 kroner i noen av verdens største våpenselskap.
Vi skal ta på oss finstasen, finne

Politiet i Trøndelag @PolitiTrondelag
Politiet har plukket opp fotgjengeren, en student som var
ukjent i området. Han var på vei til eksamen.
[...] i Silurveien 2.

Pak Ling Li @lipakling
Sett flere fortapte skjebner mitt første halvår på Blindern
enn hele resten av livet mitt
ditto speil

Debattregler i Universitas

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

Politikerne utsetter det
uunngåelige – de gir seg
selv kostbare utsettelser. Stansen i eksporten til Emiratene er et godt eksempel på det. Der har man gått på
både moralske og økonomiske tap som følge av uklare
rammer. Hva er vitsen med disse uklare rammene?
Argumentet er at Norge er avhengig av internasjonalt
forsvarssamarbeid. Det norske forsvaret alene kjøper for
lite materiell til at industrien kan holde seg konkurransedyktig. Og slik blir logikken smidd: Norske politikere
må være svært forsiktig med å begrense industriens mulighetsrom. Noen strekker seg til og med så langt som at
eksporten ikke bør «detaljstyres» fra Stortinget.

Hva mener du? Kom på debatt!
universitas@universitas.no

17. mai-tog fullt av våpenhandlere

Ukas tweets:

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

grep (selv om Emiratene fortsatt kan kjøpe noen typer
materiell), men det markerer ingen spesiell endring i
norsk politikk.
Så lenge Norge selger forsvarsmateriell til land som
skal bruke det kun til forsvar, som ikke befinner seg
i «områder med krig» eller «der krig truer», og som
sverger at det ikke skal brukes til brudd på menneskerettighetsrettigheter gjennom for eksempel intern
undertrykkelse – er alt ok! Dermed, som en konsekvens
av svært vid tolkning, øker
salget av militært utstyr til
menneskerettighetsverstinger fra år til år. For vi
kan ikke holde på med å
utelukke land kategorisk
på bakgrunn av «såkalte
autoritære trekk», kan vi
vel?

 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

og vi vet at disse bombene brukes mot sivile. Rester
fra Raytheons bomber har nemlig blitt funnet etter
flere flyangrep i Jemen. Blant annet har de blitt brukt
til å angripe en skole, et boligområde, et kjøretøy og et
bryllup. Til sammen 23 barn ble drept i de to sistnevnte
angrepene. Den yngste var bare ett år.
Når vi investerer i våpenindustrien i dag, risikerer
vi å tjene penger på at barn og andre sivile angripes i
morgen. For det er vanskelig å vite hvor våpen selges
videre og hvor de ender opp i
framtiden. Nesten ett av fem barn
i verden bor i konfliktsoner. Det
er flere enn på noe annet tidspunkt de siste tjue årene. I 2017
ble over 10.000 barn drept eller
lemlestet i krig, og dette tallet er
dessverre bare toppen av isfjellet.

Vi må alle våkne
opp og si ifra: Jeg
vil ikke være en
våpenhandler!

fram flagget og feire at vi lever
i et land med fred, frihet og
demokrati. Det er verdier vi bør
være stolte av. Men noen av de
norske verdiene som måles i
kroner og øre, og som vi sparer
opp gjennom vårt felles oljefond,
tjener vi på krig.
Gjennom Oljefondet har hver og en av oss investert
minst 10.000 kroner i den internasjonale våpenindustrien. Det betyr vi på UiO eier svimlende 279.150.000
kroner i våpen. Noen av våpnene brukes ulovlig i krig.
De dreper barn og andre sivile. Det er våpen som du
og jeg tjener penger på, og våpenpengene sparer vi til
kommende generasjoner. Til sammen eier Oljefondet
titalls milliarder kroner i 40 av verdens største våpenselskaper. I tillegg estimerer vi at fondet er eier i opp
mot 400 produsenter av våpen eller nøkkelkomponenter til våpen.
Ett eksempel er det amerikanske våpenselskapet Rayt-

heon, der Oljefondet vårt eier aksjer for over 3,6 milliarder kroner. Selskapet selger bomber til Saudi-Arabia,

Jeg vil ikke at vi skal bygge framti-

dens verdier på virksomhet som
tar barns liv. Jeg vil ikke eie en krone, og i hvert fall
ikke 10 000 kroner, i våpenindustrien. Jeg vil ikke være
en våpenhandler.
Jeg vil at verdiene i Oljefondet skal være de samme
verdiene som vi feirer i morgen. Jeg vil at vi på 17. mai,
barnas dag, skal kunne gratulere Norge med dagen,
uten å tenke at vi bygger landet på våpen som dreper
barn. Sammen må vi kreve at Oljefondet slutter å
investere i våpen.
Over 5 millioner norske våpenhandlere legger seg trygt
under dyna før de skal opp og feire nasjonaldagen.
Vi må alle våkne opp og si ifra: Jeg vil ikke være en
våpenhandler!
universitas@universitas.no

21

onsdag 22. mai 2019

Bekymrer du deg mye for eksamen?
Eksamensangst
Mari Langmyr, klinisk sosionom i SiO Helse

Kanskje det hjelper litt å vite at du ikke er alene? Her er tre
vanlige ting studenter bekymrer seg for i eksamenstida og
noen tips hvis du har det slik.
Motivasjon: en herlig følelse, men som ikke er der nå om

dagen. Du trenger den ikke. Du kan likevel klare eksamen,
ferdigstille bacheloren og så videre. Det du trenger er en arbeidsplan for dagene som gjenstår til du er ferdig. Vær sjef,
lag en plan og følg den. Og det siste punktet på planen: en
stor og god belønning når du er ferdig.
Prestasjon: Å prestere betyr ikke å gjøre noe best. Prestere

betyr å yte. Det er umulig å vite hvordan du kan gjøre det
best mulig på eksamen på forhånd. Du har jo ikke oppgaven
foran deg. Fokuser på planen din, temaene fra forelesninger
og pensum. Eksamensangst skyldes ofte at vi tenker for mye
på selve prestasjonen og glemmer de mange små oppgavene
på veien mot eksamen.

Hodet sender skrekkfilmer
i beste sovetid
Kontroll: Ingen vet hvilke spørsmål som kommer på eksamen,
og ingen vet med sikkerhet at det kommer til å gå bra. Men
du vet ikke at det kommer til å gå dårlig heller. Noen misliker
følelsen av manglende kontroll så mye, at de tar det som et
tegn på at det går mot stryk. Hvis du vil ha kontroll, fokuser

på det du kan kontrollere og følg arbeidsplanen din.
To råd til: Øv på hvordan du skriver en disposisjon på eksamen. Det gir deg oversikt. Undervurder aldri hjernens simultankapasitet. Å disponere alle oppgavene aller først, gjør
at hjernen jobber med de vanskelige oppgavene samtidig
som du tar fatt på de letteste.
Å tenke på noe skremmende gjør oss mennesker nervøse.
Sånn er det, uansett om det stemmer eller ikke. Dersom du
tenker at det går dårlig på eksamen, vil du bli nervøs. Tankene går lett til katastrofene. Hodet sender skrekkfilmer i
beste sovetid, om jernteppe, panikkanfall, uløselige oppgaver, skuffede foreldre, arbeidsledighet og fordømmelse.
Øv også på det du er god til. Det styrker selvtilliten og det
blir lettere å se for seg at det kan gå bra. Lykke til! Vi heier
på deg!
universitas@universitas.no

Vil du påvirke studiebyen din?
Ukas sitat:
Vi har selv valgt
å definere vår
menneskeverd i
hvor lite tid vi har
til overs
Benedikt Javorovic oppfordrer
studenter til å bli latere, i Under
Dusken i forrige uke.

Valg
Marianne Andenæs (#34) og Mads Andreas
Danielsen (#39), bystyrekandidater Oslo
Arbeiderparti

De fleste flytter hjemmefra for å studere. Likevel beholder
halvparten folkeregistrering hos foreldrene og kan dermed
ikke stemme der de faktisk bor. Husk å endre adresse før
30.juni! Semesteret går mot slutten, sommeren nærmer seg og
høstens lokalvalg kan virke langt unna. Men det er én ting du
må avgjøre før ferien eller sommerjobben tar oppmerksomheten: Hvor vil du stemme?
I Oslo bor det over 80.000 studenter. Som velgergruppe kan

studentene avgjøre hvem som skal styre byen fremover. Vil du
være med på veivalget?
På knappe fire år har det rødgrønne byrådet endret kurs for
Oslo. Det er vi stolte over. Vi merker det hver eneste dag, med
trikker, busser og t-bane som går oftere enn før. Det er lettere å
komme seg hjem om kvelden, uten å svi av sårt trengte kroner
på taxi. Med 4000 flere avganger er det flere som lar bilen stå
og bylufta blir renere.

Det er også flere som sykler. Bysyklene har i vår periode endelig fått tillatelse til å stå på campus Blindern og det bygges over
11 km sykkelvei i året. Til sammenligning ble det bygget 1,5 km
sykkelvei per år i tiåret før vi styrte Oslo. Vi vil ha enda flere
bysykler i nærhet av campus og studentboliger!
Bystyrets rødgrønne flertall har nettopp vedtatt ny sentrumstunnel i Oslo, etter Ruters klare anbefaling. En ny t-banetunnel vil ikke bare gi nye linjer, det vil også gi flere avganger
på eksisterende linjer. Det er bra for innbyggerne og det er bra
for klima og miljø. Det er resultatene av byrådets politikk som
har gjort Oslo til Europas miljøhovedstad for 2019 og utstillingsvindu for grønn byutvikling.
Vi i Oslo Arbeiderparti skal gjøre Oslo til landets beste studentby.

Vi vil øke antallet studentboliger, bistå utredningen av et nytt
studenthus i sentrum og bedre tilgangen til idrettstilbud for
studentene. Sist men ikke minst, vil vi fortsette å sikre flere,
bedre og mer miljøvennlige reiseveier.
Vil du være med på utviklingen? Gå inn på skatteetatens
sider og fyll inn ny adresse før 30.juni.
God sommer og godt valg!
universitas@universitas.no

Vannkranen på Frederikke fungerer ikke!
Kantinefasiliteter
Sigbjørn Løland Bore og Gaute Linga, studenter
ved UiO

Ved restauranten Frederikke, sentralt plassert på campus
Blindern, har venstre vannkran til høyre for inngangen vært
ute av drift i en evighet. Vannkranen er det første nye gjester
møter når de skal stifte bekjentskap med de kulinariske opplevelsene et student-, forsker- eller administrasjonsliv kan by
på. En vannkran i ustand er ikke verdig et universitet av internasjonalt kaliber.
På Michelin-restauranter er det et velkjent fenomen at et godt

måltid ikke bare består av maten på tallerkenen, men også av
atmosfæren rundt – l’ambiance. Med andre ord, om man har
noen som helst ambisjon om å få to, eller til og med tre, stjer-

ner, så må omgivelsene og organiseringen av måltidet være av
høyeste standard.
Og da kommer vi til kjernen av saken. Det gjør meg stresset og ja, faktisk ille til mote, å se at det hver dag akkumuleres
en horde bestående av forvirrede førsteårsstudenter og gjesteforskere ved den defekte kranen. Dette gjør at matopplevelsen blir vesentlig forringet og dermed mindre sunn for helsa
– som forsking har vist også har en sterk psykisk komponent.
I en tid der psykologiske problemer går som epidemi blant
studenter, er den defekte vannkranen intet annet enn en tikkende bombe.
Og ikke nok med det. Tiden som går tapt i at forvirrede studenter og forskere venter på vann som aldri kommer, kunne
i stedet gått til eksamensforberedelse og forskning. Tenk på
alle midlene som nå går til å holde de resulterende konteeksamenene fordi studentene ikke fikk nok tid til å forberede seg.
Tenk på all forskningen man går glipp av; kanskje løsningen
på AIDS-gåten, eller nye apper og innovasjoner som kunne

gitt oss sårt tiltrengt økonomisk vekst og en «flying start» på
det grønne skiftet. Dette er et av mange tankekors.
La oss gjøre en enkel kalkyle. Jeg har ikke stått med stoppeklokke, men jeg vil anslå at det i «rushtiden» 11–17 til enhver
tid står i gjennomsnitt to personer i kø. I og med at Frederikke
er åpent alle arbeidsdager, utgjør dette, ærede leser, totalt ett
og et halvt årsverk per år. Til sammenligning vil jeg anslå at
det tar maksimalt to timer å fikse den defekte kranen.
Å ikke fikse en vannkran som er ødelagt og bare la den stå,

minner mer om en vannkran hos dysfunksjonelt og ruspreget
studentkollektiv, enn vannkranen på et universitet som kniver
om internasjonal anerkjennelse og forskningsmidler i stadig
sterkere konkurranse. Hva med å bruke noen av de såkalte taxikortmidlene på innleie av en rørlegger eller fagperson med
kjennskap til kranproblematikk? Jeg er sikker på at denne investeringen ville tilbakebetalt seg selv – med renter.
universitas@universitas.no
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Aass sommerøl
Det er den umiskjennelige Aasssmaken! Denne
pilsen er frisk, lettdrikkelig og med en
deilig smak. Ølen vekker minner om
saltvann, krabbefiske og pene
jenter som tar av seg bh-en – og
en sommer så varm at det er
vanskelig å bli irritert av klisjeer. Dette er et skikkelig tørsteøl,
noe som gjør den perfekt for
sommer. Siste spørsmål: har vi 4,7%
mer? Dobbel A for Aass.

AA

Aass ankerpils
Tuborg sommerøl
Tuborg slår aldri feil, men er sjeldent best. Likevel er
dette er en uvanlig god øl til Tuborg å være. Redaksjonen hadde
sine fordommer, men måtte ta
selvkritikk. En frisk og lett øl,
som viser hvor godt det er å
være norsk i Danmark – eller
4,5%
hvor deilig det er å drikke
dansk i Norge!

A

Det er nok en gang den umiskjennelige Aasssmaken!
Redaksjonen nikker anerkjennende, mens de slurper
nedpå dette deilige ølet, for ja, nå koser vi
Aass. Denne ølen smaker som en
ankerpils, eller en skikkelig øl i
stormen. En av redaksjonens
testere undres om dette er
«guttaaa»-sommerølen. Boksen har jo et mer maskulint
4,7%
design, og smaken er likeså.

A

Isbjørn wit
Dette er en fruktig og frisk øl – som å drikke farris
med alkohol i. Den er utrolig leskende og sommerlig, og det er den perfekte øl å styrte nedpå når man
er skikkelig tørst. «Jeg er forelska», høres det fra et av
redaksjonens medlemmer, mens andre
påpeker at dette er en hveteøl som faktisk forsøker å være noe eget – og
lykkes! Mack leverer varene,
og dette er en øl vi skulle hatt
mer av. Smaksrunden avsluttes, men dessverre ikke før
noen rekker å si: «Jeg kunne
drukket seks av denne – seks
4,5%
av denne før, under og etter
sex!».

A

Ringnes skjærgårdspils

Sagene lys
Her kommer en deilig sommerøl som
setter standarden! Det er en en
man virkelig ikke vil gå tom for,
og når man ser at det er mer, tar
feiringen av – hvert fall i denne
redaksjonen. Den smaker som
om noen har laget øl basert
på hvordan man tror øl skal
smake, og det funker. En utro- 4,5%
lig deilig og lett Sagene lys.

A

I det øyeblikket denne ølen kommer på bordet, blir
det jubel og stemning i redaksjonen! Ja, for dette er
jo ekte pils! Designet er perfekt, og på baksiden står
akkurat det du trenger å vite. Skjærgårdspilsen får redaksjonen til å mimre om
sommer. «Den kan drikkes i parken,
men er best på brygga», sier en
i redaksjonen. Uansett er dette
en bunnsolid pils, en gammal
traver du kan stole på år etter
år, en trofast venn. P.S: vi er
ganske sikre på at den må
4,6%
matches med deLillos eller
Postgirobygget, dessverre.

B

Mack midnattsol
Nok en gang lurer redaksjonen på om dette egentlig
er IPA. Etter litt analyse kommer det frem at nei, smaken har heller bare et hint av noe mørkere enn ølets
farge. Den er mettende, men god. En av
øltesterne har fått oppmerksomheten i
lokalet og forklarer: «Dette er en sånn
øl at om det har vært en lang dag
med mye drikking, og du av en
eller annen grunn har balkong,
og så finner du en six pack
med denne – da er det lykke!
Da er det rett ut på balkongen
for tidenes nach, og en perfekt 4,5%
slutt på kvelden.»

B

CB feriepilsen
Sagene tropisk IPA
«Denne ølen lukter som alle tropiske frukter jeg ikke kan navnet på», lyder det fra en
av Universitas’ testere. Og tropisk er den
sannelig. Få på noe Kygo mens
du knekker nedpå denne deilige
sommerølen. Nå er det nok ikke
sånn at Kygo blir noe bedre av
ølen, men ølen blir bedre av
Kygo. Den er nemlig fruktig,
smakfull og et friskt pust i årets 4,7%
sommerølfauna!

B

«Denne ølen tar deg bakfra», ropes det ut midt i
testingen. Det er kanskje ikke så dumt sagt som det
høres ut som. Til å begynne med er CB feriepilsen
nemlig en helt vanlig øl, med et helt vanlig design,
men så blir den en av dem som
virkelig skiller ut fra resten, selv
om den kanskje ikke er den
beste. Dette er en øl til fjell- og
innlandssommer, ikke til kystsommer. Ja, dette er en skikke4,7%
lig skogsøl, som fungerer godt
som niste til fjellturen.

C

Hansa sommerøl
Isbjørn sommerøl
Ølen lukter og ser ut slik at munnen fylles med vann.
Er det IPA? Den lukter nemlig IPA, men smaker
som en blanding av diverse øl. I realiteten er dette en
fruktig og lys lager, men som kanskje er litt for tung til å bli kåret
til årets sommerøl. Når man
pakker sigg, en tube solkrem,
en oppskåret vannmelon og
en six pack med sommerøl for
4,5%
tidenes dag i parken, så er det
ikke denne du tar med.

C

«Du kan ikke drikke så mye av den, men det er jaggu
en deilig kjeft med øl», smeller det fra en. Ølen er
god, men ikke like sommerlig som man kanskje
skulle ønske. Enkelte mener at ølen smaker litt mye
gjær, mens ander sier at ettersmaken er bedre enn selve smaken.
Hansa sommerøl er dessverre
som en skuffende sommer:
Ingen solskinnsdag, men heller en regntung sommernatt
4,7%
– og det kan jo være noe fint
i det òg.

C

Fredrikstad sommerøl
Smaker som sommerøl flest, litt fruktig og litt daff,
noe som gjør at redaksjonen flyter rett inn i sommerstemningen. Dette er en øl som gjør en lysten på
mer, mer øl og mer sommer. Kanskje er designet litt misvisende?
Fredrikstad har da mer å by på?
De har jo pene båter og deilig
hav. Redaksjonens samtaler
glir vekk fra selve ølen og vi
konkluderer med at, ja, god øl. 4,7%

C
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Universitas anbefaler

(følg spillelista på spotify)

Maria Støre, anmelderredaktør

Sykler Uten Hender - Pikekyss
Ååå for en sommerlåt <3

Deg Igjen - Josefin Winther
Litt rolig og fint hjem

Weekend - Henrik Høven
Perfekt låt til en litt snydens
busstur hjem

Mellom bakkar og berg - Ane Brun
Fin i disse maidager + Ane Brun <3

Kulturkalender uke 21

Endelig har sommeren kommet, hvilket
betyr at redaksjonen tradisjonen tro
har testet det beste og det verste av
sommerøl! Hvilken øl blir din favoritt?
Under kan lese hva Universitas mener
om sesongens pils.

For et underliv!

Maria Støre
i samråd med redaksjonen

Dette er jo årets event! Sommeren
kommer, klærne kastes (eller er det
bare jeg som ferierer feil?) og da er
nakenrevy midt i blinken! Revyen
handler om å være naken, om å
være menneske og om å være god
nok - og den spilles naken. Tenk
så viktig da, før strandsesongen
og den forbanna sommerkroppen
som dukker opp føkkings overalt.
Fuck sommerkroppen. Dra til Salt
på torsdag og la kropp være kropp,
mens du ser nakne mennesker drite
seg ut, fulle av selvtillit.
SALT Sauna, Kl. 19-21, kr. 250, ID: 18

Oslo Vegetarfestival
2019

Lundetangen sommerøl
Telemarksøl, det er sånn det smaker. Denne ølen er et
Norge i miniatyr, men smaken er fruktig
og frisk, noe som gjør at vi alle kan
drikke mye av den i sommer.
Et av redaksjonsmedlemmene
påpeker at designet lurer deg
til å tro at det er en syrlig øl,
når den egentlig er helt vanlig.
Den er anonym og lettdrikkelig, med en tydelig kornsmak. 4,7%
Kanskje litt for lett å glemme?

C

23/5

25/526/5

Er du veggis som aldri har skjønt
helt hvordan å være veggis? Sitter
du i et hjørnet i middagsselskapet
og knasker på en kål? Frykt ikke. På
vegetarfestivalen får du alle tips og
triks, oppskrifter og smaksprøver, og
kanskje får du en ny veggisvenn eller
to. Slik jeg har forstått det trenger
du ikke være vegetarianer for å
delta, det er nok å være nysgjerrig.
Men kanskje la minkkåpen ligge
hjemme?
Kubaparken

Camp Øya 23.mai
2019 /Blå &
Ingensteds
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Klarer du ikke vente? Det tristeste
med Øyafestivalen er jo at det er på
slutten av sommeren, hvert eneste
år! Jeg er øyayr allerede nå, så dette
arrangementet er jo perfekt for meg
- og deg! Det blir festivalstemning
både inne og ute, med masse gøyale
artister. En éndagsfestival midt i
eksamenstiden, det blir rått.
Ingensteds og Blå, kl. 18-01, gratis, ID: 18

Hele sommeren

Sommerferie
Siden dette er den siste utgaven av
Universitas før sommeren, tenkte
jeg å gi noen sommertips. Først og
fremst: Brenn pensumbøkene, mens
du danser rundt bålet. Deretter: Dra
på stranden så ofte du kan. Sørenga,
Katten, Huk eller Ingierstrand - dra
dit! Dra i parker, drikk pils, les bok,
spis chips og lytt til god musikk.
Du trenger forhåpentligvis ikke min
hjelp med å finne park. Sist men
ikke minst: Allier deg med vennene
dine, så slipper du å sitte alene en
uke, mens alle de kule er bortreist.
God sommer!
Oslo

Ukas anbefaling

Anna Stensrud, journalist i Universitas

Nye klær helt gratis
Hansa mango IPA
Hvor er mangoen? Man forventer en
distinkt smak av mango, som aldri helt
kommer. Ølen smaker rett og
slett litt mye vann, og dessuten
lukter den bedre enn den smaker. Designet på boksen er herlig kitsch, men likevel er dette
en øl man så gjerne vil kjøpe,
men som man bør la stå sexy
4,7%
og alene i butikkhyllen.

D

Hvem: Fattig student Hva: Byttekveld Hvorfor: For å spare miljø og lommebok

Sommeren er nær. Ytterjakkene pakkes bort og birkenstocksa rotes fram.
Når sola titter frem frister det også
med noe nytt til garderoben. Men
tenk deg om før du stikker innom
masseprodusent og menneskerettighetsforbryter H&M, eller lignende
kjeder. Vi har flotte secondhand forretninger med gode utvalg i Oslo,
men selv Fretex kan bli dyrt om lånekassepengene er brukt opp på leia

(eller fylla). Da bør du samle venner
og venners venner til en byttekveld!
Ta med alt du ikke bruker. Samme om
det er to plagg eller to søppelsekker.
T-skjorta som venninna di aldri tok av
lappen på, kan bli en del av din sommergarderobe. Og shortsen som var
blitt for trang, passer perfekt til en
annen. Tenk på miljø, tenk på lommeboka - arranger en byttekveld! Det
er sosialt og helt gratis.

Ukas advarsel

Øyvind Halsøy, journalist i Universitas

Borg sommerøl
«Det er en viking på boksen, derfor jeg kjøper’n», er
den første kommentaren om denne ølen. Annet enn
boksens tøffe design, finnes det ingen spesielle grunner til å kjøpe den. Borg sommerøl har en daff ettersmak, og noen påstår til og med at den smaker
svette. Redaksjonsmedlemmene
er rett og slett enige om at dette
er en skivebom av en øl. Den
er som svette, brakkvann, tåfis
og aftersun – bunnslammet
4,7%
av all øl. Den er kald, men
smaker lunkent.

F

Helvete er en bærbar høyttaler
Hvem: Deg Hva: Dårlig musikk Hvorfor: Kardemommeloven

Sommeren er rett rundt hjørnet, du
har gått forbi butikkvinduet mange
ganger. Du har sett inn og tenkt: kanskje i år er året? Året hvor du kjøper
deg en ny bærbar høyttaler. Tenk
hvor god stemning, hvor mange gode
øyeblikk og hvor mye bra musikk du
kan høre på i parken. Som i en Hollywoodfilm sitter du der i parken med
dine nærmeste, og i det varme lyset
fra solnedgangen, føler du endelig at
alt i livet stemmer: Dette er din som-

mer! Ta den drømmen, og drep den.
Uansett hva du gjør i år, ikke kjøp en
stor batteridrevet høyttaler. Ingen er
interessert i å høre trance-remixen
din av Game of Thrones i parken på
St. Hanshaugen. Ingen bryr seg om
låtene du spiller av fra mobilen din,
og det er ingen som ønsker at du
skal skru opp volumet. Bruk pengene
dine på en parkgrill, drit i engangsgrillen og spar oss for musikken din.

Ad notam

Universitas oppsummerer uka

Vi spør

av Sunfarm Joe

Bestikk til besvær
I dette semesterets siste utgave
av Universitas kan du lese om
en student ved UiO som ble
forfulgt fra en SiO-kantine helt
til nærmeste t-banestasjon etter
å ha lagt fra seg en lånt gaffel
på feil sted. I varselet skriver
studenten at vedkommende
opplevde konfrontasjonen som
truende, og sier at hen vegrer seg
for å være på campus i frykt for
hva den SiO-ansatte kan komme
til å gjøre. I sitt svar sier kommunikasjonsrådgiver i SiO at de
vil følge opp saken.
Nå kan Ad notam-redaksjonen avsløre at SiO vil sette i gang
strenge tiltak for å få bukt med
bestikk på avveie.
– Bortkomne kniver, gafler
og skjeer er det vi taper desidert
mest penger på, opplyser kommunikasjonsrådgiver Nina Langeland til Ad notam.
Hun kan fortelle at de årlig
taper nøyaktig 1.8 millioner kroner på bestikk som blir tatt med
fra SiO-kantinene – og ikke blir
levert tilbake. Ifølge Langeland er
det helt tilfeldig at SiO-direktør

Lisbeth Dyrbergs årslønn ligger
på nettopp 1.8 millioner kroner.
– I tillegg til å legge inn en
GPS-tracker i alt bestikket som
ikke er av typen engangs, vil vi
også sette av en betydelig post
i neste års budsjett til vakthold
rundt der man henter bestikk.
– Er dette forsvarlig bruk av
studentenes penger?
– Absolutt. I tillegg til maktsyke vektere har vi også planer
om å utstyre alle ansatte i SiOkantinene med pepperspray og
elektrosjokkvåpen. Litt sånn som
det mange steder i USA er snakk
om å gi lærere pistoler. Men så
ekstreme er vi ikke da, det er
tross alt bare snakk om bestikk
her, sier Langeland.
Styreleder i SiO Vetle Bo Saga
er i ekstase over tiltaket, og mener
det er et steg i riktig retning for å
få bukt med svinn i kantinene.
– Nå kan de bare prøve seg
med et nytt mistillitsforslag HAHAHA, brøler Saga mens han
spurter ut av Frederikke med favnen full av gafler.

– Én pølsevev, medium
dressing, alt på, takk
I denne ukens Universitas kan du lese om mediumstudentene. Istedenfor lesesaler og
pensum, lærer disse studentene å kommunisere med de døde. Bror, som er leder for
Foreningen for Realistiske studenter (FRS), var nysgjerrig på hvordan dette fungerer,
og tok derfor en telefon til Norsk Spiritualistisk Trossamfunn for å finne ut mer.

Ukas studentvin
Det er på tide å runde av. Mange viner har blitt drukket
det siste halvåret, det er blitt slurpet mye, og spyttet tilsvarende lite. Smaker har blitt smakt etter, granskende,
og språklige bilder aldri før påtenkt, er blitt påtenkt. Etiketter
er blitt latterliggjort, plastflasker
slått i hodet med, men nå er
det slutt – i det minste til neste gang. Vi avslutter med en
Mathias Gravdehaug,
prosecco, selvfølgelig, de ita- vinanmelder i Universitas
lienske skal bli de siste. Denne
leskende nektaren, hvor deilig tørr og avbalansert fruktig
den enn er, vil jeg helst riste over hodet som en fanatisk
formel 1-kjører. For nå har vi, dere, du, snart klart det!
Snart er du i mål, det er nesten så jeg kan se Svein Stølen
stå der, med et sjakkrutet flagg som for å markere at
du kan ta deg en etterlengtet pause. Men ikke kjør
deg selv for hardt på oppløpssiden, og unn deg en
pit stop prosecco når anledningen byr seg. Du har
nok kanskje allerede fortjent det.

Cavicchioli 1928 Prosecco Extra Dry
Pris: 129,90,–
Land: Italia
Alkohol: 11%

[ring, ring]
– Hallo, det er Kirsebom.
– Hei, snakker jeg med Norsk Spiritualistisk trossamfunn?
– Ja, det gjør du.
– Så bra. Jeg heter Bror, og ringer fra
Foreningen for Realistiske studenter. Jeg leste nylig en sak om folk som
er mediumstudenter. Har du to minutter til å svare på et par spørsmål?
– Ja, det kommer litt an på. Jeg
kan svare på et par spørsmål.
– Flott. Ifølge artikkelen skjønte jeg
det slik at de som er mediumer kan
snakke med de døde? Hvordan fungerer det?
– Det fungerer ved at vi bruker
mediumskap. Vi tar kontakt med de
som ønsker å komme gjennom de
avdøde ved hjelp av folk som har en
ekstra sensitivitet.

– Riktig, jeg skjønner. I saken var
det også en professor som uttalte seg
noe kritisk til det dere driver med.
Han mener spiritualisme er vås og
at det ikke finnes folk med «overnaturlige evner». Hva har du å si om
det?
– Det er forskning på det, og det
er bevist at det finnes folk med overnaturlige evner. Han professoren
burde skamme seg. Det er veldig
typisk at kritikere ikke undersøker
nøye nok, eller bare leser Wikipedia.
Det er ikke nøytralt.
– Vi i FRS er også veldig fascinerte
av Märthas nye kjæreste. Hva syns
dere?
– Jeg har ikke mye kommentarer
til det. Vi er ikke for sjamanisme.
Hun får gjøre hva hun vil, men det
er fint at hun er åndelig.
– Okei. Når dere er på Burger King,

3. Ada Hegerberg scoret nylig hattric
i finalen i Champions League mot
Barcelona. Hvilken by er hun fra?
4. Hva heter krydderet som er svært
vanskelig å få tak i, og som flere nå
legger ut på finn.no for svært høy
pris?
5. Det ble nylig medieoppslag da Håkon
Erlandsen fra Mo i Rana gjorde hva
på toppen av Mount Everest?

14. Innenfor hvilken religion er målet å
oppnå nirvana?

8. Hvilket land har Dong som valuta?

15. Hvem er forfatteren bak bøkene om
Pitbullterje?

9. John F. Kennedy hadde åtte søsken.
Hva var deres fornavn?
10. Hva heter prosjektet som SpaceX er
i gang med å utvikle, som skal sikre
internett-dekning over hele kloden?

5-9. Ex on the beach: Bitch....... hør
her......
10-14. Paradise?: Det later til at du
både er DIGG og har noe mellom
hodet :) Kanskje det er håp?
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? :)

16. I hvilken film ble scener spilt inn på
Preikestolen i 2017?
17. Hvem bor i dag i Grotten, statens
æresbolig for fortjente kunstnere?

11. Hvilket land er kunstneren Pablo
Picasso fra?

18. I hvilket fylke ligger Gjøvik?

av Hans Magnus Meland og

19. Hvor er artisten Astrid S fra?

12. Hvilken plass kom Norges Keiino
på med sangen «Spirit in the Sky» i
Eurovision?

journalister i Universitas

20. Hva heter den svenske skoleeleven
som startet skolestreik for klimaet
i 2018?

Teresa Eltervåg Cissé,

13. I hvilken stat i USA vedtok delstats-
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– Neinei, jeg tuller aldri med studentrabatt. Uansett, helt til slutt: Vil
du vurdere deres stilling som Norges
største formidlere av fake news?
– Absolutt ikke. Ha det bra.

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

forsamlingen forrige uke det som
ville vært USAs strengeste abortlov?

7. Ukrainas president ble nylig tatt i ed.
Hva heter han?

– Samma det. Har dere studentrabatt?
– Nå tror jeg du bare kan legge
på. Dette er bare tull.

1. «Og sola skinn, og himmeln e blå, og æ tar sommerkjolen på» 2. 2011 3. Molde 4. Gastromat 5. Spilte
saksofon 6. Sir George Everest. Han var den første til å fastsette fjellets koordinater og høyde i 1841. 7.
Volodymyr Zelenskyj 8. Vietnam 9. Joseph, Rose, Kathleen, Eunice, Patricia, Robert, Jean, Edward. 10.
Starlink 11. Spania 12. Femte plass. 13. Alabama 14. Buddhismen 15. Endre Lund Eriksen 16. Mission
Impossible – Fallout 17. Jon Fosse 18. Oppland 19. Rennebu 20. Greta Thunberg

2. Siste episode av TV-serien Game of
Thrones er ute. Hvilket år ble første
episode vist?

6. Hvem er Mount Everest oppkalt
etter?

– Ja, okei. Men en annen ting: Jeg
sliter veldig med pollen om dagen,
kan jeg komme innom hos dere for
å bli healet?
– Ja, altså... Jeg skjønte ikke forrige spørsmål helt.

SVAR/DOM

QUIZJYPLINGENE
1. Fullfør neste verselinje i sangen «Når
æ våkne på morran en sommerdag,
og ser ut av vinduet mitt»

bestiller dere alltid medium meny,
eller hender dere at dere er litt crazy
innimellom og bestiller large?
– Da tror jeg samtalen er borte.
Når du kommer med sånne spørsmål viser det useriøsitet.

av AntiRebusRebusklubb og snillveig

NÅ

E

H

HINT: En (desk)era er forbi :’’’(((( Send løsning universitasdesk@gmail.com
FORRIGE LØSNING: «Prinsessen kun en sjaman kunne sjarmere» Det klarte Dan Børge brekker seg, Den kuleste jentegruppa ever, Anna Vik Rødseth, Stakkars Harald, Sander fra B klassen, Jenny På Erten og Benny Stout (0461, Oslo).
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