Kommentar s.2-3

Slik er det
å være
STUDENT«VI VIL HA BAR PÅ FREDERIKKE!» LEDER
Nyhet s.4-5

Norges største studentavis

|

årgang 72, utgave 15

|

www.universitas.no

|

Ni lister kjemper om å
styre Blinderns studenter

VALG
SPES I AL

onsdag 2. mai 2018

Kampen om

MAKTEN

STUDENTVALGET, s. 2-8

| LEDER |

2

onsdag 2. mai 2018

redaktør:
Birk Tjeldflaat Helle
birkth@universitas.no
988 51 171
nyhetsleder:
Mads Randen
madsranden95@gmail.com
454 00 166
fotosjef:

Du bør være glad noen
gidder å være studentleder.

Erlend Dalhaug Daae
Kari Eiring

desksjef:
nettredaktør:

Johannes Fjeld

magasinredaktør:

Regine Stokstad

En evig kamp i
oppoverbakke

MENINGER

Savnet etter
ølteltet

F

or ikke så mange år siden – men mange nok

til at det nesten er glemt – lå et myteomspunnet øltelt midt på Frederikkeplassen. Hver
eneste sensommer samlet nye studenter, gamle
studenter, professorer, teknisk ansatte, og dekaner
seg for å nyte semesterstart på tvers av alder og
fakulteter. Så ble det borte.
De siste årene har Universitas fått flere henvendelser fra forsmådde øltelt-entusiaster. De lurer på
hva som har skjedd med deres elskede plastduker
og tappekraner. De kaller det en skandale at det
er forsvunnet, og de lengter tilbake til den svunne
tiden, da de kunne fordype seg i pensum på dagen
og diskutere det med foreleseren på natten.
Nå kan likevel løsningen være her. De siste årene
har Akademika leid lokaler i Kristian Ottosens hus
– selve navet på Blindern – rett ved siden av Frederikkeplassen. Neste år utløper imidlertid denne
avtalen ut. Et perfekt tidspunkt for å erstatte
bokhandel med bar.
Det er ingen grunn til at en pensumformidler
skal ha UiOs beste beliggenhet. En studentdrevet
bar med både inne- og uteservering kan utnytte
lokalene til det fulle – og gjenskape den magiske
stemningen fra ølteltet.
Dessverre er det et hinder på veien – folkefiende
nummer én – Blinderns selverklærte «Cosa Nostra», nemlig sammensvergelsen av studentforeningene. De driver kjellerpubene på UiO og frykter at
en bar på Frederikkeplassen vil utkonkurrere deres
virksomheter. Mon det.
Mens studentforeningenes innsats skaper bånd
innad på fakultetene, mangler universitetet en felles møteplass for studenter og ansatte på tvers av
fagretninger. En bar på Frederikke vil være et perfekt supplement til kjellerpubene – og være med på
å gi Blindern liv utenfor kontortid.

Godt valg!

D

enne utgaven er en valgspesial som kun kom-

mer ut på Universitetet i Oslo i forbindelse
med Studentparlamentsvalget 3.-15. mai.
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Hans Christian Paulsen, kommentator i Universitas og tidligere
leder for Studentparlamentet ved
Universitetet i Oslo

S

tudentledere blir ofte utskjelt for å være

CV-jagende kanapéspisere som ikke får til
så mye. Det er jo noe sant i det, for hvem
liker ikke kanapéer? Det er likevel mange
gode grunner for å være glad at
noen gidder å gjøre jobben som
studentleder.
Å være studentleder er ofte som

«

rundt hjørnet: «vi må vente med dette til neste
årsplan» som er kode for « vi venter bare til du
ikke er her lenger». Jeg kommer aldri til å glemme den gangen et styre jeg satt i hadde vedtatt
et forslag fra studentrepresentantene, for så å
få beskjed på neste møte at tiltaket ikke kunne
gjennomføres fordi det var for dyrt. Vi insisterte
selvfølgelig på at styret skullet stemme over forslaget på nytt. Det gjorde styret, og vi fikk nok
en gang gjennomslag – men tiltaket ble aldri
iverksatt.

Det ga meg
lyst til å hoppe
fra taket på Villa
Eika

å spille flipper. Du sender inn en
sak, men får beskjed om at det
passer bedre å ta opp akkurat
denne saken i et annet utvalg
eller styre. Men når saken etter
langt om lenge kommer opp i
det nye utvalget, så sendes den raskt videre til
et annet utvalg. Til slutt ender det som alltid i
et flipperspill: uansett hvor mye du trykker for å
slå kulen oppover, så detter den ned i det sorte
hullet.
Hvis du derimot på mirakuløst vis klarer å få
noe vedtatt i et av disse styrene eller organene,
er det en enda en utfordring som venter rett

»

Men selv om de aller fleste sa-

kene enten blir borte i det sorte
hullet UiO er, eller ikke gjennomføres til tross for at det er
vedtatt, så kan studentlederen i
det minste trøste seg med skryt
om at man er så «engasjert». Det
er få ting som er mer irriterende
enn å få høre «det er så flott med
studenter som engasjerer seg»,
mens sakene du jobber for svever rundt i limbo.
Som styremedlem må du også regne med at du
har fått nytt navn. Ditt nye navn er nå «studenten», og det forventes at du kommer lydig på
plass og gir labb hvis en «voksen» sier «jeg lurer
på hva studentene mener om dette».
Det er mange møteledere på universitetet som
har lagt et godt grunnlag for å bli hobbykunst-

Arkivikaren

Historiske skråblikk, av
og på (Mads) Randen

Uansvarlige studiner

ɚ

Bedre rettigheter for studenter med
barn blir til stadighet tatt opp av studentpolitikerne. I 1968 brukte imidlertid
noen debattanter hardere skyts enn
andre. Studentsamskipnaden ønsket
å øke semesteravgiften for å bedre
barnehagetilbudet. Det ville ikke Svein
Haglund ha noe av. Studiner med barn
blir kalt både uansvarlige og umodne,
og bes droppe ut av studiet. Mannen
skal selvfølgelig fortsette å studere.
I slutten av saken klarer den frekke
Universitas-redaksjonen å lure inn
informasjon om hvordan de uansvarlige
studinene kan søke barnehageplass.
Universitas nr.4/1968

Trøtte studentpolitikere

ɚ

Det var fullstendig kaos under studentvalget i 1989. To uker etter at valget
var ferdig måtte det utløses nyvalg
på Det historisk-filosofiske fakultet.
Årsak: valgurnene var ikke satt ut til
riktig tidspunkt, og nok en gang var det
studentpolitikerne som fikk skylda. «Ved
HF hadde urnevaktene, som selv stilte
til valg, forsovet seg». Fakultetet hadde
bare fire prosent oppslutning. Men som
journalisten så korrekt påpeker: «Det er
usikkert om dette skyldes valgflausen
eller liten interesse blant studentene»
Universitas nr.17/1989
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nere når de pensjonerer seg. Når «studenten» snakker er
det en gylden mulighet til å tegne kruseduller, eller øve
på egen signatur om og om igjen. Hvis møtelederen er lei
av å signere navnet sitt, så kan man alltids sjekke om det
er kommet ny e-post.
Mye på grunn av det som er nevnt her, er det mange

studentsaker som går igjen i all evighet. Studentombud
var en sak i 50 år før det endelig ble vedtatt. Sakene blir
gjentatt til det kjedsommelige, og du vet at de du prøver
å overbevise har hørt regla om hvorfor saken er viktig
utallige ganger før. Masingen gjør forhåpentligvis at det
noen ganger blir gjennomslag. Kanskje min tre måneder

Øyeblikket

gamle datter får vite hvorfor hun fikk karakteren hun
fikk når hun begynner å studere, og kanskje hun til og
med får en tilbakemelding eller to om hva hun kan forbedre til neste gang. Det er nesten for dumt hvis ikke automatisk tilbakemelding på eksamen er på plass innen hun
begynner på universitetet en gang sent på 2030-tallet.
Jeg tror alle som har stilt til valg som studentleder
har hatt lyst til å bruke tiden på saker som kjønnsbalanse i akademia eller bedre studiekvalitet, de store sakene som betyr noe. Realiteten er ofte dessverre sånn at
du også må jobbe med fjasete tiltak. Knagger på do, eller
hvilken vei dørene åpner seg på toalettet, har sikkert en

viss betydning. Men det er også så drepende kjedelig at
det noen ganger ga meg lyst til å hoppe fra taket på Villa
Eika.
Noen må gjøre jobben med å representere døende saker,

snakke med folk som ikke hører etter og spise forferdelig pizza. Hvis ikke hadde det ikke blitt studentombud,
eksamen på PC eller bysykler på campus. En måte å ta
ansvar på uten å selv stille til valg er å bruke stemmeretten din. Gi de stakkarene som skal ta over roret etter de
som sitter nå en hjelpende hånd med å delta i valget.
debatt@universitas.no

av Hanne Marie Lenth Solbø

Tips oss

tips@
universitas.no
Følg oss
På papir hver onsdag,
på nett hele tiden:
www.universitas.no
facebook.com/UniversitasOslo
twitter: @universitas_no
instagram: universitas_offisiell
For oppdaterte studentnyheter.
På desken: Anna Torst
Saatvedt, Kari Eiring

Universitas støttes av Velferdstinget,
som står uten redaksjonelt ansvar.

Kort konsertmagiI: Olena Hætta (17) er enda ikke gammel nok til å jobbe ute i baren på Studenthuset City Scene i Alta, men tar seg en pause fra kjøkkentjenesten
på bakrommet for å se Kajander opptre.
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Studenter fikk ikke snakke

Mads Randen
454 00 166

KINA: De siste ukene har Iselin Nybø

UK
RU

NYHET

motpart. – Vi mener at Norge må ta et
klart standpunkt mot Kina. Studentenes stemme skal alltid blir hørt, lyttet
til og ikke gjemmes bak «taushetens
slør». Det oppleves som pinlig at norske myndigheter bøyer så lett av for
urimelige krav fra kineserne, sier leder i NSO Mats Johansen Beldo i en
pressemelding.

FOTO:ØYVI ND A

tatt med seg en stor gjeng med rektorer og andre akademikere på besøk
til Kina. I utgangspunktet skulle både
ANSA og Norsk Studentorganisasjon være med på programmet og
komme med kommentarer, men ble
fjernet fordi kineserne ikke klarte å
finne egne studenter som kunne være

ST
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Vil ha bar på Fr
Ny pub på Frederikkeplassen, knuse SiO-monopolet,
og legge ned hele Studentparlamentet. Dette er sakene
som forener og splitter studentpolitikerne.
Studentbar
tekst Knut Anders Finnset og Mads Randen
foto Mathilde Clemetsen

Et bord med en hvit duk står midt på
Fredrikke-plassen på Blindern. Rundt
bordet sitter flere ivrige studentpolitikere
med en øl i hånden. De vil nemlig kaste ut
Akademika av lokalene sine, og erstatte
det med en bar.
– For de internasjonale studentene
hadde det vært supert med et sted utenfor studentkjellerne, siden miljøene der
ofte er ganske interne. Det trengs et sted
hvor man kan bli kjent med nye mennesker, mener Marianna Khodabandehlou,
leder i Internationalista. Også Christen
Andreas Wroldsen, 2 kandidat i Grønn
liste, er positivt innstilt.
– Det hadde jo vært veldig hyggelig
med en pub på tvers av foreninger og fakulteter, men som også er nærmere enn
Chateau Neuf.
Syv av ni lister stiller seg positive til
forslaget om å etablere en studentdrevet
bar i lokalene som per i dag huser bokhandelen Akademika, og ett av argumentene som går igjen hos flere er ønsket om
en sosial arena på campus, uten tilknytning til studieretning.

Slik vil de endre
din hverdag:
Ha flere grøntarealer
Grønn liste
Realistlista
Venstrealliansen

Avvikle SiO-monopolet
Blå liste
Liberal liste
Fremskrittslisten
Gjestelista

At alle forelesninger lagres
som podcast
A-lista
Liberal liste

Ha kortere ventetid på
psykisk helse-tilbud
Grønn liste
A-lista

lengelse.

Grønn, grønnere, grønnest
Svært mange av listene har oppført miljø
som et eget satsingsområde, og i programmene kniver listene om å fremstå
grønnest mulig. Venstrealliansen, Realistlista, A-lista og Grønn liste ønsker seg
alle flere grøntområder på campus, både
inne og ute. Leder i Realistlista, Kari
Anne Andersen, mener det er mye potensiale å ta av.
Prima plassering
– Det er så mange tomme og uutnytMange mener også at lokalene i Kristian tede områder inne i de ulike byggene som
Ottosens hus rett og slett er for gode
kan omgjøres til grønne lunger uten at
for Akademika. Wroldsen mener
det trenger å være så veldig dyrt.
bokhandelen like godt kunne
Andersen sikter blant annet
Visste du?
vært plassert et annet sted på
til de mange byggene med
campus.
atrium, som potensielle omEt øltelt på
– Når det nye livsviten- Fredrikkeplassen
råder som kan brukes som
var lenge
skapsbygget kommer, vil det
grønne lunger.
en tradisjon ved semsterstart. De siste årene
frigjøres mye plass på nedre
Johannes Saastad i Venhar det imidlertid
Blindern. Jeg ser ingen grunn
strealliansen viser til det fifikke vært å se.
til at Akademika ikke skal kunfige program-slagordet «heller
ne flytte dit. A-listas leder Marius
park enn parkering», og sier de
Hillestad ønsker på sin side at det blir
ønsker å se på hvilke parkeringsplasser
bredere utvalg av E-bøker.
som er minst brukt, og dermed mest ak– Det vil også kunne gjøre at Akade- tuelle for omgjøring til park.
mika ikke trenger like mye areal.
– Vi mener også det er et pluss å kunne
UiO opplyser om at Akademika har en kutte i bilkjøringen, og ser på det som et
leieavtale som utløper i slutten av 2019, lite grep for å sende verden i riktig retog det er ingen klausul som gir rett til for- ning.

Johan Hertzberg i Fremskrittsliten
himler imidlertid med øynene over hele
forslaget.
– Problemet er at studentparlamentet
slett ikke har myndighet til å gjennomføre noe slikt.
Han understreker at også Fremskrittslisten ønsker flere grøntarealer velkommen, men er usikker på om fjerning av
parkeringsplasser er veien å gå.
– Det er viktig med et visst antall
parkeringsplasser på campus. Og de har
snakket om flere grøntarealer i 10 år, men
de får jo ikke gjort noe som helst.
Han avslutter med å si at han gleder
seg til å legge ned studentparlamentet,
og offisielt gi sparken til Venstrealliansen.
Bye, bye SiO-monopol
Tidligere i år har flere vært ute og kritisert Samskipnaden i Oslo og Akershus’
monopol på mat- og drikkeservering på
Blindern, og nå kjører flere av listene
dette som en av kampsakene i sine programmer.
Blant disse er Gjestelista, Liberal liste,
Blå liste, og Fremskrittslista. Amanda
Hauge Rygg, leder i Liberal liste, mener
det er på høy tid studentene får utøve forbrukermakten på campus.
– Vi ønsker at private aktører skal
kunne få muligheten til å etablere seg på
campusene. Det vil først og fremst føre
til større valgmuligheter, men kan også
gjøre det billigere for studentene å spise
lunsj og middag på studiestedene sine.
Også Blå liste er sultne på mer kommersiell aktivitet på campus, og er
sammen med Gjestelista de eneste som er
imot etableringen av studentpub i Kristian Ottosens hus.
– Det er ikke fordi vi har noe imot å ha
en bar der, men fordi vi heller ønsker å
åpne lokalet for kommersiell drift. Markedet får styre hva som eventuelt blir der,
om det er en bar eller noe annet, forklarer
Mona Glavin.
universitas@universitas.no

Fem utvalgte kampsaker
 Senk monsterlønningene til SiOledelsen, Venstrealliansen
 Ekstern utredning av Si Fraordningen, Blå liste
 Maksgrense for antall ord i en Powerpoint-slide under forelesning, Gjestelista
 Legg ned «ulønnsomme studier»,
med Tverrfaglige kjønnsstudier
som eksempel, Fremskrittslista
 Knus SiO-monopolet – Liberal Liste,
Blå Liste, Fremskrittslista, Gjestelista

Ølglad: Et stort flertall av listene til Studentparlamentsvalget ønsker
Khodabandehlou (Internationalista). Fremskrittslisten hadde ikke mulig
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Utestengt etter snoking
MEDISIN: En medisinstudent ved
Universitetet i Oslo er utestengt etter å ha snoket i en journal han ikke
trengte å bruke, skriver Forskerforum. Det var innsynsloggen som avdekket hendelsen. I utgangspunktet
straffes slike handlinger med tre år
utestengelse fra studiet, men fakultetet valgte å en mildere straff på

grunn av «årsaken til at studenten
så i journalene og studentens selvinnsikt,» ifølge avisen. I løpet av
saksbehandlingen erkjente studenten forholdet, la seg flat og uttalte at
han skammet seg. Han mener likevel
at det kunne vært unngått hvis det
hadde vært mer fokus på etikken i
undervisningen, ifølge fagbladet.

5

Slik stemmer bergenserne
STUDENTVALG: For et par uker
siden var det studentvalg ved Universitetet i Bergen. I motsetning
til på Oslomet og NTNU, der man
stemmer på enkeltpersoner ved de
ulike fakultetene, er det listevalg på
UiB – akkurat som i Oslo. Man finner også flere av de samme listene.
Bergenske Venstrealliansen gjorde

et brakvalg og gikk opp to representanter fra i fjor. Blå Liste doblet også
oppslutningen, mens Realistlista
gikk ned. Valgoppslutningen endte
på 19,58 prosent, noe som er to
prosent lavere enn fjorårets oppslutning på 22,5 prosent. Ved fjorårets
studentvalg i Oslo var oppslutningen 17,6 prosent.

redrikkeplassen

at Akademika byttes ut med en bar. Fra venstre: Marius Frans Linus Hillestad (A-lista), Ezgi Kutal (Venstrealliansen), Kari Anne Andersen (Realistlista), Christen Andreas Wroldsen (Grønn liste), Katja Busuttil (Liberal liste), Marianna
ghet til å stille til bilde. I bakgrunnen står motstanderne av forslaget. Fra venstre: Mona Glavin (Blå Liste), Mie Solum (Gjestelista).
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GJENNOMSLAG OG FIASKO:

Slik var
det studentpolitiske året
I høst vedtok Studentparlamentet hvordan
de skulle jobbe for deg
som student. Hva har
Studentparlamentet
fått gjennomslag for,
åtte måneder senere?
Studentpolitikk
tekst Abdirahman Hassan

I midten av september i fjor møttes Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo på et hotell ved
Hønefoss og vedtok handlingsplanen – fem hovedpunkter (se
faktaboks) som de skulle jobbe
for. I Universitas fikk studentpolitikerne kritikk for å ha vedtatt
vage mål.
Så hva har de egentlig gjort og
hvordan har det gått? Det er tid
for egenevaluering.
Bedre kursing av faddere
Et av punktene var at Universitetet i Oslo skulle styrke arbeidet mot seksuell trakassering
og diskriminering. I kjølvannet
av Langeland-saken og #Metoo-kampanjen tidligere i høst
har Studentparlamentet jobbet
iherdig for å ivareta studentperspektivet når UiO jobber med
trakassering, forteller nestleder
i Studentparlamentet, Synnøve
Kronen Snyen.
Hun trekker særlig frem bedre
kursing av faddere til studiestart
som noe av det Studentparlamentet har fått gjennomslag for
det siste året.
– Alle faddere skal få opplæring sentralt på UiO på grensesetting og håndtering og
hvordan man kan skape en inkluderende semesterstart, forteller hun.
Tettere samarbeid
Studiestart var også et av hovedpunktene. Studentparlamentet
vedtok at de skulle ta initiativ til
en dialog om fadderordningen
med et mål om at alle fakultetene på UiO skulle involveres.
Nestlederen forteller at arbeidsutvalget det siste året har
jobbet med å få Studentparlamentet mer inkludert i planleggingen av semesterstart gjennom å delta i ulike forumer og

Studentparlamentets
handlingsplan
 Fagmiljøene skal meritteres
for god undervisning
 Det skal utarbeides en miljørapport for hvert enkelt fakultet
 SP skal ta initiativ til en dialog om
fadderordningen og studiestart
der alle fakulteter involveres.
Målet skal være å gi fakultetene
en arena for å dele erfaringer om
studiestartsavvikling og verktøy
for å forbedre studiestart.
 Arbeidet mot trakassering og
diskriminering på UiO må styrkes.
 UiO må gjøre det enklere for
studenter med synlige og ikkesynlige funksjonsnedsettelser
for en enklere studiehverdag.

faddernettverket. I tillegg har
Studentparlamentet fått gjennomslag for at det skal avholdes
flere faglige arrangementer under semesterstart.
– Vi har fått til et samarbeid
med Forskerforum som skal fly
inn forskere fra utlandet for å
holde arrangementer for UiO
under semesterstart, sier Snyen.
Merritering
I kvalitetsmeldingen fra 2017 slo
regjeringen fast at alle høyere
utdanningsinstitusjoner skal ha
på plass et meritteringssystem
innen to år. Dette kan innebære
å gi enkeltforelesere en lønnsøkning, men slik vil det ikke bli utformet på UiO.
Studentparlamentet har nemlig fått gjennomslag for at undervisning skal premieres på
fagmiljø-nivå. Dette innebærer
at man ikke bare skal premiere
enkeltpersoner men hele fagmiljøet.
Delvis tilrettelegging
Det er likevel punkter Studentparlamentet føler de ikke har
klart å gjennomføre tilstrekkelig. Snyen mener de bør fortsette
å jobbe med å sikre tilrettelegging for studenter med synlig og
ikke-synlig funksjonsnedsettelse. Hun forklarer at siden tilrettelegging er et så bredt område
vil det alltid være noe man må
jobbe mer med.
– Vi vil at informasjonen om
at man trenger tilrettelegging
skal gå automatisk og det jobber
vi fortsatt med, sier hun.
– Har dere fått gjennomslag for
miljørapport på hvert enkelt fakultet?

– Dette er noe vi har diskutert
med rektoratet ved flere anledninger og vi har prioritert det i
vårt budsjettinnspill til UiO.
Men hun innrømmer likevel
at prosessen med å utarbeide
miljørapport har vist seg å være
mer krevende enn forestilt, og
noe Studentparlamentet ikke
har helt fått til enda.
– Men ledelsen følger opp saken og de har sett seg enige med
oss i at det er helt nødvendig at
også fakultetene jobber hardere
med å få ned utslippene på UiO,
forteller hun.
Slik det er i dag har bare UiO
et overordnet miljøregnskap,
ikke egne på fakultetsnivå.
Ikke blitt gjennomført
Ledelsen på studentparlamentet
virker fornøyd med egen innsats, men hva mener resten av
parlamentet?
Mie Solum Tidemann, listeleder og 2.kandidat for Gjestelista
mener at mye av det Studentparlamentet satt seg som mål ikke
har blitt gjennomført. Særlig
trekker hun frem punktet som
omhandler at skal man skal styrke arbeidet mot trakassering og
diskriminering.
– Der syns jeg vi har mye å gå
på. Jeg syns man skal informere
mer om varslingssystemet. Å
gjøre studentene oppmerksom
på det er et første steg, sier hun.
Julie Mellebye Weisethaunet,
listeleder for Grønn liste mener
at selv om flere av punktene i
handlingsplanen er satt i gang,
er det vanskelig å kalle det gjennomslag
– Ettersom vi ikke har resultatene enda, eller noen endringer
som har blitt innført allerede,
vil jeg ikke forhaste meg og kalle
det for gjennomslag, sier hun.
Vage mål
Marius Frans Linus Hillestad,
listeleder og 1.kandidat for Arbeiderbevegelsens studentliste
mener at man har vært altfor
dårlig på å om gjennomslag i
studentpolitikken på UiO. Han
forteller også at noen av punktene i handlingsplanen er vage
og vanskelig å måle og viser særlig til punktet om tilrettelegging
som et eksempel på det.
– Man kan få små gjennomslag her og der på tilrettelegging,
men jeg tror at man aldri kan si
seg helt ferdig med dette punktet, sier han.
universitas@universitas.no
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Universitas vurderer lederen:

Studentenes
ARKIVFOTO: ØYVIND AUKRUST

JENS
B
Seier: Venstrealliansens Ingvild Høystad Stavem og Grønn Listes Jens
Lægreid var godt fornøyde etter kunngjøringen av valgresultatene i fjor.

Tiden flyr når man har det gøy,
og det er ikke til å tro at Jens
Lægreid har sittet på tronstolen
i Studentparlamentet et helt år
allerede.
Kommentar
Stine G. Bergo, politisk
kommentator i Universitas

D

a teologistudenten med det store smilet, de rosen-

røde kinnene og grønne hjertet vant lederplassen
til UiOs viktigste studentorgan i fjor, var ambisjonene mange: jobbe tett og godt med ledelsen, få
mer studiestøtte og automatisk begrunnelse, samt tidenes
beste satsing på utdanning.
Det er ikke lett å skape blest om seg selv og sin politikk som

SP-leder. Du skal være særs heldig om studenten i Blindernalleen kjenner navnet ditt. Lægreid har gjort en solid innsats
– med noen brister.
SP-lederen har blant annet kjeftet på UiO for å «logre etter
forlagsbransjen» (Universitas 12.01), i nikabdebatten har han
debattert godt mot et forbud, siden, og PSI-striden i høst var
han tydelig forsvarer for studentene som ville bli – han skrev
leserbrev og var dyktig på Dagsnytt Atten. At han (med flere)
også la ut dødsannonse for demokratiet ved UiO på SPs nettsider, bringer oss videre til noe annet positivt ved Lægreid:
Han er likandes! I leserinnlegg han han ofte en deilig selvi-

roni – på seg selv og studentpolitikks vegne, og han unngår
å være den typiske dresskledte studentpolitiker som speider
etter neste trinn på stigen, han ønsker mangfold og «liv og
røre» på universitetene. Resultater når det gjelder dette, er
utydeligere. Om ikke annet kan vi skylde på Facebooks algoritmer, eller hva, Lægreid? (ref. Universitas, 09.02.18).
Men akk, det finnes mang en ambisiøs politiker i verden.
Det er nok lett å bli sliten – og døse litt når man ikke bør. Det
vet Lægreid godt. For ble i det hele tatt akademisk boikott
vedtatt på SPs møte i vinter? Lægreid var usikker, og akkurat
her gjorde han en kjempebommert som leder. Det samme
gjelder forøvrig at han ikke gikk i 8. mars tog – og det etter
en dramatisk vinter, også for akademia. Studenter bryr seg,
men mest om ting som betyr noe, og om ting de ser. Lægreid
burde visst bedre enn å slumre når han hadde sjansen til å
være synlig, til å skape engasjementet studentpolitikere ellers
så sårt uler etter.
FAKSIMILER: UNIVERSITAS

Everybody makes mistakes, og Lægreid bør tilgis for sine

synder. For alt i alt har han vært en dyktig leder, og jeg tror
virkelig stemmen hans runger godt over møtebordet til
Svein Stølen. Tiden behøver ikke være over enda, Lægreid.
Gjenvalg, sier jeg.
Karakter: B
debatt@universitas.no
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Det er ingen som
vil ta over for Jens

Tidlig ølstopp på
Løkka
SKJENKESTOPP:

Etter
mobilisering fra folkevalgte og
beboere på Grünerløkka vil byrådet redusere skjenketidene til
utesteder rundt Olaf Ryes plass
og Birkelunden, skriver Natt og
Dag. Hvis byrådet får det som
de vil må populære steder som
Syng, Parkteateret og Grünerhagen stoppe serveringen ute
klokka 22.00 og inne klokka
01.00 i motsetning til dagens
tider som er 23.00 ute og 03.00
inne. Jan Robert Johnsen, leder i Grünerløkkas kultur- og
næringsforening, frykter at
dette vil være kroken på døra
for flere av utestedene, ifølge
gratisavisen. Nå har han startet
en underskriftskampanje for å
stoppe vedtaket med 3169 underskrifter.

Lederen i Studentparlamentet er ikke
nødvendigvis fra den
største listen. Foreløpig
har ingen valgt å
offentliggjøre sitt
lederkandidatur.
Valg
tekst Henrik Giæver

Parlamentet bestemmer
Det er også slik at å lede parlamentet
ikke nødvendigvis innebærer så mye
makt. Arbeidsutvalget er nemlig pliktet til å utøve politikken som bestemmes av flertallet.
– Politikken til Studentparlamentet bestemmes på handlingsplanseminaret. Arbeidsutvalget prøver, så
langt det lar seg gjøre, å forankre politikken i parlamentet. Vi er avhengig
av å ha tillit fra parlamentet.
Det er nemlig et aspekt Studentparlamentet deler med Stortinget.
Om du ikke nyter representantenes
tillit, må du gå.
– Man kan stille mistillit til lederen når som helst i en gitt periode,
men jeg vet ikke om det noen gang
har skjedd.
Ingen vil stille
Men hvem er de heteste kandidatene til å ta over etter dagens leder
Lægreid? En kjapp ringerunde endte
med utallige varianter av det samme
svaret:
– Jeg har ikke hørt om noen som
kommer til å stille.
Det var heller ingen av de Universitas kom i kontakt med som hadde
tenkt å stille selv. Studentparlamentsleder Jens Lægreid er imidlertid ikke bekymret.
– Det pleier å ta litt tid før folk
melder sitt kandidatur, sier han.
– Hva hvis ingen stiller? Blir det parlamentskrise?
– Jeg tror ikke vi skal uroe oss over
det helt ennå.

Konjakk,
baileys
og vin
ALKOHOL: Studvest har fått
innsyn i hvor mye penger rektorene ved Universitetet i Bergen,
Norges Handelshøyskole og
Høgskolen på Vestlandet, bruker på alkohol. Gjennomgangen
viser at det blant annet ble brukt
18.477 kroner på alkohol under
NHSs æresdoktormiddag på
luksusrestauranten Lysverket.
På UiBs æresdoktormiddag ble
det brukt 61.374 kroner på 100
glass vin, 68 Braastad konjakk
og 51 Baileys. Mens det på et
møte for UiB-ansatte på Cafe
opera ble kjøpt inn 374 glass
med prosecco på 37.716 kroner. UiB-rektor Dag Rune Olsen
synes ikke alkoholutgiftene er
skremmende med tanke på det
totale budjsettet på fire milliarder, ifølge studentavisen.
PRESSEFOTO: EIVIND SENNESET

En skulle nesten tro at valg av leder
i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo fungerte som i de fleste
andre demokratiske institusjoner,
der listen med størst oppslutning
også får velge hvem lederen er. Den
gang ei.
For eksempel er dagens leder,
Jens Lægreid, fra Grønn liste, og
ikke Venstrealliansen, som stakk
av med flest representanter i fjorårets valg. Dette er fordi parlamentet
som helhet velger ledelsen.
– Det er klart at det er en fordel
å ha mange stemmer i ryggen, men
det er flertallet som bestemmer,
sier Synnøve Kronen Snyen, nestleder i Studentparlamentet.
Hun er én av dem som sitter i
arbeidsutvalget, som utgjør parlamentets «regjering».

universitas@universitas.no

Dag Rune Olsen, rektor ved UiB.
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Studentvalget
de
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e

2018

skjer
3.mai
Valgstart!
Valgtorg Frederikkeplassen kl. 11–14
- Møt listene og spis gratis vafler
4. mai

Debatt og gratis grillmat utenfor Villa Eika, kl 17
8. mai
Valgtorg Helga Engs Hus kl 11-14
- Møt listene og spis gratis vafler
9. mai
International debate kl 12:00 på Realfagsbiblioteket
11.mai
Debatt: "Studentlivet utenfor lesesalen" kl 18 på U1
14. mai
G r a t i s g r i l l m a t u t e n f o r V i l l a E i k a k l 12

ai

15. mai

m

Valgtorg Frederikkeplassen kl 11-14

5.

Valgvake på Chateau Neuf!

-1

03. mai -
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TOPP 3 SAKER

Vi krever en opprydding i digital eksamen!
We demand better organized digital excamination

Felt, praksis og
Field work, lab
- NOW!

Flere kvinner på pensum!
More women on the syllabus!

Kutt lønnen til
til studentene
Decrease the s
money on den

Alle forelesninger skal podcastes eller streames
That all lectures are to be podcasted or streamed

Utdanningen v
arbeidslivet
Our education
life

Bedre, billigere og bærekraftig mat i SiOs kantiner
Better, cheaper and sustainable food in SiO
canteens

Vi krever et grø
biologisk artsm
We demand a
biodiversity an

Informasjon om arbeidsmiljøloven må tilbys på
norsk og engelsk til alle studenter
Information on Norwegian labor law must be
offered in Norwegian and English to all students

Bredere intern
Broader intern

Nei til SiO-monopol på campus
End the food monopoly on campus

Pensum tilgjen
Give us e-book

Vinmonopol på campus
Vinmonopol on campus

Olafiaklinikk p
Olafiaklinikk o

Døgnåpne lesesaler
24 hour study hall

Digital studieh
Streamed lectu

Vi vil legge ned Studentparlamentet
We want to shut down The Student Parliament

Vi vil legge ned
We want to shu

THE SCIENCE PARTY

THE LEFTIST ALLIANCE

THE LABOUR LIST

GREEN LIST

INTERNATIONALISTA

THE CONSERVATIVES

THE GUEST LIST

THE LIBERALS

THE PROGRESS LIST
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2.

g lab i tråd med gratisprinsippet -NÅ!
b courses and practical experience

SiO-direktørene - gratis tannhelse

salary for SiO directors - spend the
ntal health offers for students

vår må være mer relevant for

n must be more relevant to working

3.
Konkrete tiltak for et hyggelig, levende campus!
Take action for a pleasant, vibrant campus!

Erstatt voksesalongen på Frederikke med en sex
og samfunn-klinikk
Replace the waxing salon on campus with a
sexual health service
Mer studentvennlige priser på SiOs mat og
studentboliger
More student-friendly prices for SiO’s food and
student housing
Ventetiden til SiO psykisk helse skal være mindre
enn 2 uker
The waiting time for SiO mental health must be
less than 2 weeks

nasjonalisering på UiO
nationalization at UiO

Et bredt utvalg av internasjonalt orienterte
studietilbud
A broad selection of internationally oriented
academic offerings

ngelig som e-bøker
ks - now!

Modernisere exphil
Make exphil relevant

på campus
on campus

Eksamensfri 18. mai
No exams at 18th of May

hverdag
ures and chill

Knus SiO-monopolet på campus
Remove the SiO-monopoly on campus

d ulønnsomme studier
ut down unprofitable studies

Vi vil legge ned SiO-monopolet
We want to shut down the SiO monopoly

Mer om listene på sp.uio.no/valg
More info at sp.uio.no/valg

ønt campus med solcellepaneler,
mangfold og grønne lunger
a green campus with solar panels,
nd green gardens
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REALISTLISTA

THE SCIENCE PARTY

Realistlista – Realiser din gode studiehverdag!
Realistlista er en partipolitisk uavhengig liste. Vi har engasjementet
og kunnskapen til å gjøre UiO bedre for studentene. I år skal vi
jobbe for en opprydding i gjennomføring av digital eksamen,
undervisning som virker og hyggeligere campus.

Vi krever ryddig gjennomføring
av digital eksamen!
UiO har høye ambisjoner for
digitalisering, og det er bra.
Det er imidlertid viktig å sikre at
overgangen gjøres på en god måte.
Digitalisering for digitaliseringens
skyld er ikke veien å gå! Alle
eksamensoppgaver må være
egnede for eksamensformen,
eksamensvaktene må få god
opplæring, og det må være gode
systemer for studenter som har rett
på tilrettelegging av eksamen.
Undervisning som virker
Stølen og Mo har lovet oss bedre
kvalitet i undervisningen. Realistlista
skal jobbe for at det løftet
holdes. Vi krever gratis feltkurs,
laboratoriekurs og praksis allerede
fra første studieår. Det er viktig med

varierte undervisningsformer som
hjelper studentene å ta informerte
valg. Alle undervisere må ha
god pedagogisk og fagdidaktisk
kompetanse, og undervisning skal
fagfellevurderes.
Hyggeligere campus
Det er mange måter å fremme
trivsel på. Realistlista vil jobbe for
at studenter skal trives på campus.
Vi vil ha tilgjengelige luftehager,
beplantning som fremmer
biodiversitet, bedre kildesortering,
og gangfelt i trafikkerte kryss.
Det må bli lettere å finne frem til
bygg og rom ved å ta i bruk bedre
kartløsninger og innføre åpne
kalendere for alle rom.

The Science Party is party-politically independent. We have
the knowledge and skill to make UiO better for the students.
This year we are working for proper execution of digital
exams, effective teaching, and more pleasant campuses.

We demand responsible
execution of digital exams!
UiO’s ambitions for digitalisation
of exams are admirable. However,
the digitalisation must be carried
out responsibly. All exam problems
must be suited for the exam
format, exam supervisors must be
adequately trained, and the special
examination arrangements offered
to students who require them must
be improved.
Effective teaching
The rector team of UiO has
promised better quality teaching.
The Science Party will keep them to
that promise. We demand free field
projects, lab courses and practice
from first year of study. Applying
varied methods of teaching that
help the students to make informed

choices is important. All personnel
in teaching positions must be
competent in pedagogy and
didactics related to their field of
study, and teaching should be peer
reviewed.
“Hyggelig” campus
Students who thrive on campus
learn better and perform better. The
Science Party wants accessible
atriums, gardens that promote
biodiversity, improved recycling
stations, and crosswalks in heavily
trafficked places on campus.
Maps of UiO’s buildings must
be improved to make navigating
campus easier, and all rooms must
have open activity calendars.

Kari Anne Andersen

Eirik Ketilsønn Kjevik

Christina Eide

Jeg er 25 år og på første året av en
masteroppgave i analytisk kjemi. De siste årene
har UiO gjennomført fler og fler eksamener digitalt.
Det er bra, men må gjøres på en ryddig måte som
gagner studentene, ikke UiOs administrasjon.

Jeg er 25 år og på første året på master i
Informatikk: programmering og nettverk. UiO har
en stor bygningsmasse over store areal, her er det
mange rom for å øke trivsel og gjøre det oversiktlig.
Særlig må gangfelt på plass og kartene bli bedre.

Jeg er 21 år og går siste året på bachelor i geofag.
I løpet av studiet har jeg opplevd både god og
dårlig undervisning. Jeg ønsker å sikre kvalitet i
studier med varierte undervisningsformer og gratis
felt, lab og praksis tidlig i studiet.
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VENSTREALLIANSEN

THE LEFTIST ALLIANCE

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

The leftist alliance (VA) is a feminist, anti-racist and
socialistic student organization that fights for a more equal,
environmentally friendly and solidaristic University.
Peace, freedom and skilled lecturers.

Feminisme:
Ja til et mer mangfoldig akademia!
Vi vil ha flere kvinner inn på
pensum, og sikre ordninger som
gir god kjønnsrepresentasjon i alle
studier. Trakassering er et problem
i alle deler av samfunnet, også på
universitetet.
Vi vil at alle studenter og ansatte
i lederposisjoner skal kurses i
håndtering av trakassering.

Velferd:
Ja til heltidsstudenten!
Studenter må kunne leve på
studiestøtten, og de trenger
billigere velferdstilbud. Vi vil
senke lederlønnen i SiO og gi
fortjenesten tilbake til studentene.
Studenttilbudene skal ikke
privatiseres, de skal styres av
studentene!

Feminism:
We want a more diverse University!
The sullabus need more female
contributers, and we want
arrangements that ensures a diverse
student group. Harassment is a
known problem, also at UiO. All
students and employees in leading
positions needs to be lectured in
handling cases of harassment.

Miljø:
Ja til et grønnere UiO!
SiO Mat og Drikke må drives
miljøvennlig, mat skal ikke
kastes. Bysykler må bli billigere
for studenter, og vi trenger flere
sykkelstativer både på campus og
i studentbyene.
Vi vil ha flere grøntarealer på
campus, heller park enn parkering!

International solidarity:
The world is bigger than our back
yard!
We need to open our doors to
student refugees, and cut academic
ties to regimes that supresses
human rights. Whatever deals UiO
make have to be ethically right.
A lot of international students
experience isolation from fellow
students. We want them included in
the ordinary semester start program.

Internasjonal solidaritet:
Verden er større enn UiO!
Vi må ha åpne dører for studenter på
flukt, og kutte akademiske bånd til
undertrykkende regimer samt sikre
at de avtalene som gjøres er etisk
forsvarlige.
Mange internasjonale studenter
opplever å havne utenfor, og de
må derfor integreres i den ordinære
semesterstarten.

Welfare:
Enable the fulltime student!
The study support needs to be equal
to a living wage, and the welfare
services must be cheaper. We want
lower wages to the SiO directors,
and the profit should be spent on
student wellfare.
No privatization of the services,
the student needs to maintain their
ability to influence them.
Environment:
We want a greener university!
SiO food and beverage must be
run environmentally friendly, food
should not be thrown. City bikes
must become cheaper for students,
and we need more bicycle racks on
campus and at the student villages.
We want more green areas at
campus, rather parks than parking
lots!

Ezgi Kutal

Johannes Saastad

Ane Granli

Jeg går profesjonsstudiet i psykologi. Jeg stiller
for VA fordi jeg ønsker et mer inkluderende og
solidarisk studietilbud, hvor akademia er mer
mangfoldig, hvor studenter får billig kollektivtilbud
og hvor UiO gjør sin samfunnsplikt og uttaler seg
om saker utenfor Oslo og Norge.

Jeg er 22 år, og studerer Religion og samfunn.
Jeg vil jobbe for et universitet som legger opp
til en god studenthverdag, både på og utenfor
lesesalen. Studenter må ha tilgjengelige og rimelige
velferdstilbud, og disse må driftes miljøvennlig.

Jeg er 25 år og går på lektorprogrammet. Jeg vil
motarbeide skeivheter i makt og muligheter: Vi
må ha tilbud som muliggjør å være heltidsstudent!
Vi trenger flere kvinner på pensum og et godt
seksualhelsetilbud, ikke skjønnhetspress og
voksesalong.
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A-LISTA

THE LABOUR LIST

Arbeiderbevegelsens studentliste (A-lista) tror på solidaritet,
akademisk frihet og fellesskap. Vi er UiOs sosialdemokratiske
liste. Vi ønsker bedre studentvelferd, et grønnere universitet og
bedre muligheter for studentmedvirkning.

Overgangen til arbeidslivet
etter studiene skal være sømløs.
Det bekymrer oss at halvparten av
studentene frykter arbeidsledighet
etter studiene. Vi må gjøres
bevisste på hvilke arbeidsrelevante
ferdigheter vi får gjennom studiene.
Derfor mener vi at:
• universitetet skal skape
møteplasser for studenter og
fremtidige arbeidsgivere
• studiene våre må være mer
relevante
• karrieresenteret må involveres
mer på fakultetene
• det skal opprettes frivillige
praksisemner på bachelornivå
Studiehverdag og -velferd
Studiehverdagen legger grunnlaget
for trivselen og gjennomføringen av
din utdanning ved UiO. Omgivelsene
våre må fremme god psykisk og
psykisk helse. Studenter som ikke

har det bra må få tilgang på rask og
god hjelp.
Derfor vil vi ha:
• podcast av alle forelesninger
• billigere og tilgjengelige
kulturtilbud
• kort ventetid hos SiOs
psykologer
• studentvennlige priser på SiOs
mat og studentboliger
• nulltoleranse for trakassering

The Labour list believes in solidarity, academic freedom
and community. We are UiO’s Social Democratic list. We
want better student welfare, a greener university and better
opportunities for student participation. We strongly believe this
will make your time at UiO better.
After our studies we need relevant
jobs. It worries us that half of all
students fear unemployment after
their studies. We must be made
aware of the work-related skills we
earn at UiO.

Miljø
Universitetet kan redusere
klimautslipp og legge til rette for at vi
studenter skal ta miljøvennlige valg.

Therefore, we believe that:
• The university must create
meeting places for us and our
future employers.
• our education must be relevant
to working life
• the career center must be
involved with the faculties
• a voluntary trainee course at the
bachelor level studies

Derfor vil vi jobbe for:
• flere nattbusser og billigere
månedskort på kollektivtransport
• flere bysykkelstativer på
universitetet
• 100% kildesortering på UiO
innen 2020

Student life and welfare
Your well-being forms the basis of
your studies and your education at
UiO. The university must promote
good physical and mental health.
Students who are not well should
get good help.

Marius Frans Linus Hillestad
Studerer medievitenskap og mener det er viktig at
studentene er involvert i saker som angår oss. Jeg
mener det er viktig å bli hørt når det kommer til
oppholdssteder for studentforeninger og å kunne
påvirke studiehverdagen og læringsmiljøet vårt.

Runa Kristine Fiske
Studerer utviklingsstudier og er opptatt av at vi
skal bevisstgjøre kompetansen man får gjennom
studiene slik at man lettere kan få en relevant
arbeidsplass. Jeg vil jobbe for at karrieresenteret
skal få en integrert plass i studieprogrammene.

Therefore we want:
• podcast of all lectures
• cheaper and available cultural
offerings
• Short waiting time at SiO’s
psychologists
• student-friendly prices for SiO’s
food and student housing
• no tolerance for harassment
Environment
The university can play an important
role in reducing climate emissions
and facilitating students to take
environmentally friendly choices.
Therefore we will work for:
• cheaper monthly passes on
Ruter and more night buses
• bicycle stands at the university
• 100% waste sorting at UiO by
2020

William Høie
Studerer statsvitenskap og brenner for at
undervisningen skal podcastes og streames som
hovedregel. Det finnes allerede utstyr for dette i alle
de større undervisningsrommene, og jeg mener
derfor at de også i mye større grad må brukes.

| ANNONSEBILAG | 15

GRØNN LISTE

GREEN LIST

Vi er lista som kjempet igjennom bysykler og kildesortering til
campus, i fjor stoppet vi SiO i å legge ned idrettsbanen ved
Domus Athletica. Men vi gir oss ikke! Vi vil ha et universitet
i verdensklasse. Et bærekraftig universitet i fremkant av det
grønne skiftet, og derfor stiller vi til valg! Vi vil endre systemet
og dytte universitetet i en grønn retning. Klimaendringene er
her og nå. Det må Universitetet i Oslo ta på alvor.

Green List gave you city bikes and recycling to campus, and
last year we stopped SiO from closing down the sports field at
Domus Athletica. We do not intend to rest before the University
of Oslo is a world-class institution in terms of sustainability, and
at the very forefront of the green transition Climate change is
here and now. This is why we ask for your vote! We will change
the system and push the university in a green direction. Climate
change is happening here and now, and the university must act
and adjust to this reality.

Utdanning er det viktigste
virkemiddelet vi har for å skape
en bedre fremtid. Som en stor
utdanningsinstitusjon, har UiO
en plikt til å bidra til en positiv og
ansvarlig utvikling.

Education is the most important tool
we have to create a better future.
As a large educational institution,
the University of Oslo have a duty
to contribute to a positive and
responsible development of our
society.
For this reason, Green List will:
• Make the university cut all ties to
the petroleum sector.
• Make teaching and research
on renewable resources and
sustainability a key characteristic
of the university.

Derfor vil Grønn Liste:
• At UiO skal kutte båndene til
oljesektoren.
• Undervisning og forskning på
fornybare ressurser og bærekraft
skal prege Universitetet.
Som en stor institusjon må UiO
ta grep for å bli en miljøvennlig
institusjon:
•

Vi krever et grønt campus
med solcellepaneler, biologisk
artsmangfold og grønne lunger.

•

UiO må jobbe aktivt for å
redusere sitt energiforbruk

Hvordan vi studenter lever fra dag til
dag påvirker miljøet, vår egen helse
og livskvalitet. Grønn Liste vil jobbe
for å forbedre studentenes hverdag
og dens påvirkning på omverdenen:
•

•

Maten som selges i SiOs
kantiner må være bedre, billigere
og bærekraftig.
Ventetiden til SIO psykisk helse
skal være mindre enn 2 uker

Vi ønsker deg et strålende valg og
håper at du vil stemme på Grønn
Liste. For et grønnere universitet, en
bærekraftig studenthverdag og ei
bedre framtid.

Linnea Barberini
Det viktigste for meg er at det å være student skal bli
bedre, ikke bare for meg, men for de som kommer
etter oss. Det handler både om trivsel på studiet,
faglig kvalitet og at utdanningen er fremdtisrettet og
tar morgendagens utfordringer på alvor.

As a major institution, the University
must take steps to become ecofriendly:
• We demand a green campus with
solar panels, biodiversity and
green gardens.

Christen Andreas Wroldsen
Jeg brenner for å skape et bedre og grønnere
universitet for studentene. UiO må ta sin
samfunnsrolle på alvor og stå frem som et eksempel.
Et steg i riktig retning er utfasing av engangsplast i
kantinene og at vegetarmat blir vesentlig billigere.

•

The university must actively work
towards reducing its energy
consumption.

How we students live our lives from
day to day impacts the environment,
our health and our quality of life.
Green List will work hard to improve
all aspects of student life as well as
its impact on the world we live in:
• Food sold in SiO canteens must
become better, cheaper and
sustainable.
• The waiting time for SIO mental
health must be less than 2 weeks
We wish you a wonderful election
and hope that you will vote for
Green List! For a greener university,
sustainable student life and a better
future.

Sara Furuholmen
Undersøkelser viser at studenter har mer psykiske
problemer enn resten av befolkningen i samme
aldersgruppe. Jeg vil ha et bedre helsetilbud for
dem som får eller har psykiske plager. Ventetiden
til SiO psykisk helse må være maks to uker.
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INTERNATIONALISTA
Internationalista representerer internasjonalt-orienterte
studenter ved UiO. Å skape et internasjonalt læringsmiljø
handler om å dele kunnskap fra forskjellig
ståsteder for å komme til en felles forståelse.

Internationalista represents internationally oriented students
at UiO. Creating an international learning environment is about
sharing knowledge from different standpoints in order to come
to a common understanding.

Våre tre kjernepunkter:

Our Three Core Points:

Informasjon om arbeidsmiljøloven
og Arbeidstilsynet må tilbys
på norsk og engelsk til alle
studenter under semesterstart.
Det er et betydelig behov for
studenter, både norske og
internasjonale, å få informasjon
om arbeidsmiljøloven og, i tillegg,
informasjon om hvordan man kan ta
kontakt med Arbeidstilsynet i tilfelle
dårlige eller ulovlige arbeidsforhold.
Denne informasjonen må også
tilbys på både norsk og engelsk
slik at internasjonale studenter får
informasjonen de trenger for å trygt
navigere det norske arbeidslivet.
Bredere internasjonalisering på UiO

UiO bør være et ledende globalt
universitet. Derfor skal vi fortsette
å jobbe for bedre inkludering av
internasjonale ansatte og studenter

i UiOs demokratiske organer. I
tillegg skal vi kjempe for et utvidet
norskkurs tilbud.
Beskyttelsen av læringsmuligheter i konfliktområder for
internasjonalt orienterte studieretninger så lenge at de ikke
bidrar til folkerettsbrudd eller
fører til videre konflikt.
Som et prinsipp, står
Internastionalista imot boikotter
rettet mot spesifikke land. Vi
skal støtte videre forsterkning av
punkter i Studentparlamentets
handlingsplan som hindrer UiO
fra å bidra til folkerettsbrudd
og krigsforbrytelser for å bedre
vise solidaritet med studenter i
konfliktområder. Imidlertid tror vi
at det er kritisk at UiO studenter,
særlig de som tar internasjonalt
orienterte studieretninger, har den
akademiske friheten til å fullstendig
forske disse konfliktene.

Julie Alsin
I’m a medical student at the University of Oslo. Getting
involved in politics is something that’s very new to
me, but I don’t scare easily. Exchange possibilities
for students and international topics are things I’ve
always found interesting, and I can’t wait to finally be
able to engage in these discussions. more.

Information on Norwegian labor
law and the Norwegian Labor
Authority must be offered in
Norwegian and English to all
students during Semester Start.
There is considerable need for
students to receive information on
Norwegian labor law and, in addition,
information on how one can get in
touch with the Norwegian Labor
Authority in the case of bad or illegal
working conditions. Information must
be offered in both Norwegian and
English so that international students
get the information they need to
safely navigate Norwegian working
life.
Broader internationalization at UiO
UiO should be a leading global
university. Therefore, we will
continue to work for better inclusion
of international employees and

Marianna Khodabandehlou
I have a multicultural background that has enabled
me to have an open vision and a strong opinion
about what can be done to change the world.
I am studying Medicine at UiO and I am more
determined than ever to make UiO into one of the
best and but also most inclusive universities.

students in UiO’s democratic bodies.
In addition, we will fight for an
expanded Norwegian course offering.
The protection of learning
opportunities in conflict areas
for internationally oriented
study programs so long as they
do not contribute to breaches
of international law or lead to
further conflict.
As a principle, Internationalista
stands against boycotts aimed
against specific countries. We will
support the strengthening of points
in Student Parliament’s action plan
that prevent UiO from contributing
to breaches of international law or
war crimes to better show solidarity
with students in conflict areas. We
believe, however, that it is critical
that UiO students, especially those
in internationally oriented study
programs, have the academic
freedom to comprehensively research
these conflicts.

Tyler Barrott
I believe UiO should be a model for universities
in the 21st century: a dynamic, international
university that prepares students to solve the
world’s most pressing issues. UiO must work to
make Oslo a world class, internationally oriented
city for students.

| ANNONSEBILAG | 17

BLÅ LISTE

THE CONSERVATIVES

Moderne, fleksible studenter skal ha makt og mulighet til å
påvirke eget læringsmiljø. Blå liste mener at den beste måten
å oppnå dette på er å styrke studentenes valgfrihet. Våre fire
hovedsaker denne perioden vil derfor være:
1) Nei til SIO-monopol på campus
Studentsamskipnaden i Oslo
og Akershus (SiO) betaler i
dag verken leie eller moms av
sin serveringsvirksomhet her
på campus. Når prisen er høy
og kvaliteten så lav, er tiden
overmoden for å slippe campus fri.

•

•

at exphil skal moderniseres
med mer fokus på vitenskapelig
metode, vitenskapsteori og
kildekritikk
at exphil gjøres mer fagspesifikt

La studenter få bruke
forbrukermakten sin - slipp andre
aktører til!
Blå liste vil
• avvikle SiO-monopolet
• la alle aktører konkurrere på like
vilkår

3) Pensum tilgjengelig som
e-bøker
I dag er pensumbøker på papir
dyre og lite miljøvennlige. Hvis
Akademika leverer mer pensum
elektronisk, vil både prisen bli
lavere, og miljøbesparelsen større.
Blå liste vil
• ha mer pensum tilgjengelig som
e-bøker

2) Modernisere Exphil
Examen philosophicum fremstår
i dag som demotiverende
og utilstrekkelig i møte med
et stadig mer komplekst
informasjonssamfunn. I stedet
for å pugge antikkens og
opplysningstidens filosofer, er
det på tide at Exphil gjøres mer
relevant.
Blå liste vil

4) Utredning av Si fra-ordningen
Både brukere og eksperter har
vist misnøye med saksgang og
profesjonaliteten i varsler om seksuell
trakassering ved bruk av UiOs Si
Fra-ordning. Vi mener derfor det er på
tide med en ekstern gjennomgang,
gjerne gjennomført av jurister.
Blå liste vil
• sette i gang en ekstern
utredning av Si Fra-ordningen

Ole Marius Gaasø
Hei! Jeg heter Ole, er 26 år og studerer medisin
her på universitetet. Som din tillitsvalgt vil jeg
arbeide for å knuse SiO-monopolet og gi mer
frihet til studentene.

Students at modern institutions should be empowered to
affect their learning environment. The Conservatives believe
that the best way to attain this, is to increase our freedom of
choice. Our top four priorities this election cycle are:
1) End the food monopoly!
While the Student Welfare
Organisation of Oslo and Akershus
(SiO) serves expensive and low
quality foods and drinks at campus,
they don’t even pay VAT or rent on
their services. We can’t accept this.
It is time to end the food monopoly,
and let other food outlets also sell
their products on campus.
As students, we are the main
consumers, and therefore we
should have the right to choose!
The Conservatives want to
• end the food monopoly on
campus
• make sure no business actor
receives preferential treatment
2) Make exphil more relevant
Instead of focusing on ancient
philosophers, examen philosophicum
should be centered on critical
thinking and scientific reasoning.
The Conservatives want to
• modernize exphil to dive
deeper into critical thinking and
scientific reasoning

Tage S. Jensen
Hei, jeg heter Tage, er 19 år og studerer
internasjonale studier på Blindern. Som din
tillitsvalgt vil jeg jobbe for en enklere hverdag for
studentene, mer valgfrihet og en bedret løsning for
varslere på campus.

•

make exphil more relevant to
your degree

3) Give us e-books - now!
A syllabus based on paper are
neither cheap or environmentally
friendly. By using electronic books,
however, the prices should go
down, and the publishers will be
using less paper.
The Conservatives want
• a syllabus based on e-books
4) Shed light on the Speak Up
initiative
Both experts and users have
recently been critical of the way
sexual harassment cases have
been handled in the Speak Up
initiative. We want independent
experts to - in a comprehensive
manner - investigate how the
university deals with sexual
harassment whistle-blowers.
The Conservatives want to
• initiate an independent
investigation into the Speak Up

Mona Glavin
Hei! Jeg heter Mona og studerer internasjonale
studier. Her på campus vil jeg jobbe for
meningsmangfold, et åpent og inkluderende
studiemiljø og individuell frihet i studiehverdagen
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GJESTELISTA

THE GUEST LIST

Det er på tide med en studentpolitikk som handler om
studenten. Vi vil fokusere det Studentparlamentet ved UiO
ikke snakker om. Gjestelista ønsker å jobbe med de vanlige
tingene studenter opplever i studietiden, som kjedelige
forelesninger, dårlig servicetilbud på campus og ubekvem
studietid. Vi vil ha Vinmonopol på Blindern, eksamensfri 18.
mai og IKT-opplæring til alle undervisere på UiO!

It’s time for a student politic that is about the student. We want
to focus on what the Student Parlament at UiO is not talking
about. The Guest List wishes to work for the ordinary tings
students experiences during their study period, such as boring
lectures, bad services on campus and inconvenient study
time. We want a Vinmonopol on Blindern, no exams 18th of
May og ICT-training for all teachers and professors at UiO!

Campus:

Campus:

Gjestelista vil ha et levende
campus. Vår visjon er et campus
med Vinmonopol, food-trucks og
Olafiaklinikk. Vi ønsker at campus
skal være et sted der studentene
ønsker å være. Vi ønsker en
Frederikkeplass der Det Norske
Studentersamfund får ha øltelt,
der hagemøbler og foodtrucks blir
en del av studenthverdagen. Vi
ønsker også engangsgrilldispenser i
Fysikkbakken, sånn at DU kan grille
og chille i sola.
Studiehverdagen:
Gjestelista ønsker en studiehverdag
der alle undervisere på UiO har
fått opplæring i IKT, sånn at

de endelig skal forstå hvordan
Canvas fungerer og at DU får en
enklere studiehverdag. Vi vil ha
eksamensfri 2., 3., 18. og 19. mai
så DU skal slippe å feire våre beste
høytidsdager på lesesalen.
Vi vil også ha en grense for maks
antall ord på PowerPoint-slides,
en to-ukers minimumsfrist for hvor
lenge før innlevering du skal få
utdelt oppgaven og bedre inneklima
etter kl. 17, fordi DU som student
skal kunne puste også etter at de
ansatte har gått hjem.
Hvis du også ønsker bedre
stemning, Vinmonopol og
terapihund, så stemmer
du Gjestelista ved
Studentparlamentsvalget!

Nasjida Noorestany
Jeg er 23 år og studerer fransk. Jeg har en drøm
om å kunne sitte i Fysikkbakken 18. mai og grille
med gode venner, med en terapihund og en
vinflaske ved min side. La oss gjøre drømmen om
til virkelighet. Stem Gjestelista!

The Guest List wants a lively
campus. Our vision is a campus
with Vinmonopol, food-trucks and
Olafiaclinic. We want campus to
be a place where the students
actually wants to hang out. We
want a Fredrikkeplass where The
Norwegian Studentsociety can
have a beer tent, where garden
furniture and food trucks is a part of
a students daily life. We also want
dispensers for disposable grills in
Fysikkbakken, so that YOU kan grill
n’ chill in the sun.
The student life:
The Guest List wants a student
life where all teachers at UiO have

Mie Solum Tidemann
Jeg er 22 år og begynner på master i statsvitenskap
til høsten. Jeg mener alle har rett til et nærVinmonopol, muligheten for å grille i fysikkbakken
daglig og en festsjef på hvert institutt. Jeg drømmer
også om nattmat fra foodtrucks på Fredrikkeplassen!

ICT-training, so that the finally
understands how Canvas works and
YOU can get an easier student life.
We dont want exams at 2nd, 3d, 18th
and 19th of May, so YOU don’t have
to celebrate Norways best holidays
reading at the library. We also want a
maximum limit on how many words
is allowed on a PowerPoint-slide, a
two-week minimum deadline for how
long before submission you will be
given an assignment, and a better
indoor climate after 5 pm, because
YOU as a student should be able to
breathe after the employees have
gone home.
If you want a great time,
Vinmonopol, and therapy dogs,
vote for The Guest List at the
Student Parlament elections!

Tonje Stensland Holt
Jeg er 23 år og begynner på lektorprogrammet til
høsten. Jeg er derfor veldig engasjert i at vi skal ha
undervisere som faktisk vet hvordan man åpner en
mappe i Canvas, og klarer å lage en podcast av
forelesningen.
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LIBERAL LISTE

THE LIBERALS

Liberal liste forankrer sitt grunnsyn i den enkelte students rett
til selv å bestemme over sin egen studiehverdag. Utdanning er
en grunnleggende verdi og et gode både for enkeltmennesket
og samfunnet. Derfor skal alle ha lik mulighet til høyere
utdanning, enten det er som fulltidsstudent, deltidsstudent
eller privatist. Frie studenter skal ha mulighet til å studere hvor,
hvordan, og når de vil.
Døgnåpne lesesaler.
Samfunnet beveger seg i en mer
døgnåpen retning, men universitetet
henger ikke med.
UiO er ikke tilpasset de studentene
som ønsker eller må studere på
kvelds- og nattestid. Vi ønsker
døgnåpne lesesaler, bibliotek,
døgnåpent mat og treningstilbud.
Digital studiehverdag.
Har man ikke mulighet til å delta i
undervisningen er det for mange
vanskelig å ta igjen det man har
mistet - det vil Liberal liste gjøre
noe med! Vi vil ha alle forelesninger
på podcast. I tillegg, skal alle
emner evalueres av studentene,
og deretter offentliggjøres, slik at
studentene kan velge emner basert

på tidligere tilbakemeldinger.
Knus SiO-monopolet!
Er du fornøyd med prisene
og kvaliteten på SiO-kantinen
Frederikke? Ikke vi i Liberal Liste
heller!
Vi er imot at studenter skal betale
dyrt for maten, der overskuddet går
til SiO-ledernes millionlønninger. Vi
ønsker god, sunn og billig mat til
studentene!
Sikre studentforeningene.
UiO må gi studentforeningene
bedre vilkår, fordi de skaper godt
samhold og skaper liv og variasjon
i studenthverdagen. Vi mener at et
stort mangfold av studentforeninger
er et gode.

Amanda Haugnes Rygg
Jeg er 23 år og studerer statistikk. Jeg vil jobbe for et
bedre læringsutbytte ved UiO. Vi trenger forelesninger
på podcast, alternative eksamensformer, og bedre
undervisning. Vi trenger et moderne universitet, som
tar studentenes behov på alvor.

The Liberals builds on the belief that students should be able
to decide their own days. Education is a fundamental value
and a good both to the individual and the society. Therefore,
everyone should have equal opportunity for higher education
regardless of studying at a full-time, part-time or being a single
course student. Free students shall have the opportunity to
study where, how and when they want.
24-hour study halls.
The society moves in a 24-hour
direction, but the university falls
behind. UiO is not adapted to those
students who must or wish to study
at nighttime. We want 24-hour
study halls, libraries, and food and
exercise facilities.
Streamed lectures and chill.
If you don’t have the opportunity
to participate in a lecture, it can be
hard to catch up on what you’ve
missed - The Liberal list want to
change that! We want all lectures
to be on podcast. In addition,
the students should evaluate all
courses, and the results published,
so that students can choose
courses based on previously given
feedback.

Snorre Sandberg
26 år gammel fra Drøbak og studerer Øst-europeiske
språk. Skal jobbe for et meråpent campus som er
tilpasset alle studenters varierte hverdag. Jeg ønsker
et universitet med rom for akademisk frihet hvor man
møter hverandre med respekt. +WiFi på do.

Remove the SiO-monopoly on
campus.
Are you satisfied with the prices
and quality of the SiO cafeteria
Frederikke? Not the Liberal list
either! We are against the fact that
students have to pay for expensive
food, whose profits go to the SiO
leaders’ million wages. We want
good, healthy and cheap food for
the students!
Secure the student associations.
UiO must give the student
associations better terms to secure
their activities, because they create
great unity and variation in the
day-to-day student life. We believe
that a large diversity of students
associations create a good
environment among students both
off and on campus.

Katja Busuttil
Jeg er 20 år og enkeltemnestudent. Jeg kjemper for
at studenttilbud skal tilpasses studentenes behov.
Med det ønsker jeg et døgnåpent UiO- For når flere
er avhengig av lesesaler/rolig sted å studere, bør det
være tilgang uavhengig av jobb/døgnrytme.
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FREMSKRITTSLISTEN

THE PROGRESS LIST

For deg som ønsker å slippe å høre om Studentparlamentet: vi
vil legge det ned.

For the ones who are fed up with the Student Parliament’s chit
chat: We are shutting it down!

Der de andre studentlistene fronter symbolsaker alle er enige
om, er Fremskrittslisten alternativet på Universitetet i Oslo. Vi
tar kampene andre kvier seg for å kjempe i frykt for å bli mislikt.

The Progress List is the alternative at the University of Oslo. We
are taking the fights the other lists are too afraid to take, in fear of
being disliked. The only thing The Progress List fears, is fear itself.

Legg ned studentparlamentet!
Dagens studentparlament er
defekt og behandler ikke saker
som angår studenter. Det er kun
for de som ønsker CV-fyll og
gratis pizza. I tillegg utbetales
1,5 millioner kroner hvert år til
ledelsen, samtidig som vanlige
studenter sliter med å få endene
til å møtes. Studentparlamentet er
unødvendig bruk av ressurser, og
må følgelig nedlegges. Vi vil heller
at hvert fakultet oppnevner egne
studentrepresentanter. Engasjerte
raddiser får betale pizzaen selv.
Legg ned ulønnsomme studier!
Det utdannes for mange innenfor
enkelte studieretninger enn det

arbeidsmarkedet har behov for. Vi
ønsker et utvalg som gjennomgår
hvilke studier som bør få flere
studieplasser, og hvilke studier
som bør få færre. Tverrfaglige
kjønnsstudier er et studie som bør
nedlegges. Dersom man ønsker å
utdanne seg innenfor ulønnsomme
studier kan man betale for det selv.
Legg ned SiOs monopol!
Venstreraddiser med fobi mot
private selskaper skal ikke
bestemme hva slags tilbud
studentene skal få på UiO. Vi er
lei av overpriset kaffe og kjipe
smørbrød. SiOs monopol må
oppheves og studentene skal selv
få velge hva slags mat og kaffe de
ønsker.

Johan Hertzberg
Jeg er 23 år gammel og studerer juss på fjerdeåret.
UiO har idag nesten ikke-eksisterende studentmakt,
og det er feil at det er studenter på toppen som
tjener penger på studentpolitikk og synsing. Jeg vil
derfor legge ned studentparlamentet.

Shut down The Student
Parliament!

which studies who need more
students, and which studies who
needs less. Interdisciplinary gender
The Student Parliament is useless
studies is an example of a study
and is processing political cases
that needs to be shut down. If you
no one cares about. In addition, the
want to study a unprofitable study
management of students is paid NOK you can do so, but you have to pay
1,5 million each year, while normal
for it yourself.
students are poor as church mice.
The Student Parliament is totally
Shut down the SiO monopoly!
unnecessary and therefore needs to
be shut down. Instead, we want each Leftist punks with a phobia
faculty to appoint their own student
towards private establishments
representative. Engaged punks can
should not decide what kind of
pay for their own pizza.
offer you should have at campus.
We are tired of overpriced coffee
Shut down unprofitable studies!
and miserable sandwiches. SiOs
monopoly needs to be shut down,
Far too many graduates from studies so the students can decide what
the labour market doesn’t need. We
kind of food they want. All by them
want a selection of experts to decide self.

Andreas Brännström
Jeg studerer samfunnsgeografi på tredje året.
Norge trenger verdens beste utdanning for å
være konkurransedyktig internasjonalt. Da må vi
involvere arbeidsgivere mer i studiene og legge
ned ulønnsomme studier.

Ola Buvik Skedsmo
Jeg er 20 år, og studerer jus på førsteåret. Min
viktigste sak mot studentvalget er å avvikle SiOmonopolet. Jeg vil at studentene i skal kunne
spise den beste maten, og drikke Oslos beste
kaffe på campus. Monopolenes tid er forbi!
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Internasjonal
studentsolidaritet
SAIH
Tekst Beathe Øgård, SAIH
Foto SAIH

Studenter spiller en unik rolle isamfunnet. De
besitter kunnskap og pågangsmot som vi
trenger for å løse viktige samfunnsoppgaver,
og ikke minst kunnskap, meninger og nytenkning som kan utfordre etablerte sannheter.
Ved å stille kritiske spørsmål og stille institusjoner og maktpersoner til ansvar, fungerer de
som viktige vaktbikkjer i samfunnet.
Studenter er på offensiven over hele linja, enten det dreier seg om utdanning for alle, rimelig
skolegang, nei til oljeboring eller et åpent og
demokratisk samfunn. Historien viser at studenter både evner og er villige til å utfordre
og ta en ledende rolle i samfunnet og innenfor
det demokratiske systemet. Vi har sett flere
eksempler på hvordan studentprotester har
lykke å engasjere befolkningen nasjonalt, og
skape internasjonal oppmerksomhet. For
eksempel i Myanmar, Sør-Afrika, Sør-Korea,
Chile og Zimbabwe. Studenter vet at deres
fremtid avhenger av kontinuerlig utvikling av
kunnskap, ferdigheter og forskning. Studenters stemme spiller derfor en avgjørende rolle i
nasjonal og internasjonal utdanningssektoren.
Dagens situasjon skaper grunn til dyp bekymring. Sivilsamfunnets kritiske rom krymper og
studenter er ofre for denne utviklingen. Stu-

Bilde fra studentbevegelsen i Colombia. Rettigheter: SAIH

denter er ofte de første som protesterer når
et samfunn beveger seg i feil retning, og oppfattes derfor som en trussel for som sitter ved
makten. Organiserte studentbevegelser må
ofte stå imot store utfordringer som trusler og
vold mot sine medlemmer, forbud mot møteog organisasjonsvirksomhet, og ikke minst
mangel på ytringsfrihet.

Studenter i Norge har organisert seg og engasjert seg, og vist utallige ganger at det nytter å slå et slag for våre medstudenter som har
større problemer enn nedbetaling av studielån.
Ved å kjempe med våre medstudenter globalt
står vi sammen i kampen for at demokrati og
menneskerettigheter skal være spillereglene
verden styres etter.

Vi lever i en tid hvor behovet for internasjonal
studentsolidaritet kanskje er større enn noen
gang. Jeg er glad for at norske studenter har
en lang og stolt tradisjon med internasjonal
solidaritet.

Min oppfordring til deg som skal gå til urnen i
årets studentvalg – ikke ta for gitt dine studentrettigheter og bli med å slå et slag for internasjonal studentsolidaritet!

Tjene, ikke styre
NSO
Tekst Håkon Randgaard Mikalsen
Foto NSO/Jonas Ohlgren Østvik

Fra de små sakene til de store har
studentbevegelsen søkt å redefinere
virkeligheten. Ikke innenfor de rammene som
allerede eksisterer, men vi har tenkt stort, mens
vi har jobbet i det små.
Dagens lånekassesystem har vi bygd opp over
tid. Samskipnadene begynte som små lokale
initiativ. Og aldri før har flere hatt mulighet og
tilgang til å ta høyere utdanning i Norge.
Med det sagt er vi enda ikke i mål. Systemet vi
lever i er ikke perfekt.
Dere skal nå velge deres tillittspersoner på
UiO. De skal representere dere inn mot UiO og
kommunen, så vel som storting og regjering.
De som velges blir deres representanter og
delegater i organene Studentparlamentet,
Universitetsstyret, Velferdstinget og Norsk
studentorganisasjon. De har alle muligheter til
å påvirke og endre rammeverket for deg og ditt
engasjement. Enten det gjelder studiestøtte og
studiesitusjon, eller byutvikling og hvor mye
støtte din studentorganisasjon får. Hva slags
betydning har det om økning i studiestøtte
er lån eller stipend, hvordan vil vi at byen
vår skal se ut, hva vi skal bevilge penger til
av studentkultur eller studentidrett, og er
kjønnskvotering et tiltak vi mener rettferdiggjør
målet?

Norsk studentorganisasjon. De har alle
muligheter til å påvirke og endre rammeverket
for deg og ditt engasjement. Enten det gjelder
studiestøtte og studiesitusjon, eller byutvikling
og hvor mye støtte din studentorganisasjon
får. Hva slags betydning har det om økning i
studiestøtte er lån eller stipend, hvordan vil
vi at byen vår skal se ut, hva vi skal bevilge
penger til av studentkultur eller studentidrett,
og er kjønnskvotering et tiltak vi mener
rettferdiggjør målet?
De tillitsvalgte som vi skal velge nå skjøtter
sine verv stort sett på fritiden, og de bruker
enormt med tid på dem. Har de først fått ett,
følger mange andre med. Kveld etter kveld
i viktige møter der fremtiden blir formet.
Enkeltpersonene som velges preger politikken
sterkt.
Studentpolitikken drukner ofte i detaljer
og små saker. Det er lett å undervurdere
og fortrenge underveis i en valgperiode
hvor viktige overordnede verdispørsmål og
retningen på samfunnsutviklingen er for folk
flest: Hva skal vi leve av, hvorfor er utdanning
viktig for samfunn og enkeltpersoner, og
hvordan gjøre studietiden både meningsfull og
trygg?
Det er mulig at det er derfor mange studenter
heller engasjerer seg i enkeltsaker og
kraftfulle grasrotbevegelser, som klimasaken
eller #MeToo-kampanjen vi har sett vokse
frem, heller enn i det brede arbeidet i
studentdemokratiet.

Påtroppende leder av NSO, Håkon Randgaard
Mikalsen. Foto: NSO/Jonas Ohlgren Østvik

De som nå stiller til valg må ha dette med seg.
De skal tjene, ikke styre. Det er lett å la seg
rive med, også i posisjoner lokalt. Særlig når
en del av personene blir sittende år etter år.
Studentpolitikere må legge til rette for ideer
og den aktiviteten som finnes og oppstår i det
aktive studentmiljøet.
Derfor er det viktig for deg at du bruker den
kommende uken på å sette deg inn i hvem
som nå ønsker å representere deg. Bruk
de mulighetene du har til å kumulere, gi
slengere, og utfordre de som nå stiller til valg.
Enkeltpersonene som velges kommer til å
prege politikken sterkt, og hjemmesitting blir
det samme som å gi en halv stemme til den
du liker minst.
Godt valg!
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Grønn liste

Venstrealliansen

Realistlista

A-Lista

1*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1*
2*
3*
4*
5*
6*
7
8
9
10
11
12

1*
3*
5*
7*
9*
11*
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1*
2*
3*
4*
5*
6
7
8
9
10
11
12
13
14

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Linnea Alexandra Barberini
Christen Andreas Wroldsen
Sara Furuholmen
Hashem Jafari
Henriette Bønsnæs Ødegaard
Eivind Heggelund Tørstad
Benedikte Marie Espeland
Johannes Rudjord Volden
Marlene Tallaksen
Timm Seitz
Ragni Maria Skjervold Olsson
Eivind Kristiansen
Ingvild Kessel
Julia Mellebye Weisethaunet
Hallvard Sutterud
Charlotte Borgen Bilden
Bror Kristian Raanaas Tandberg
Marie Storli
Håkon Reinertsen Borgos
Mari Walle Thorsen
John Slinning Janesson
Ingvild Garmo Nilsson
Sebastian Teigen Nygaard
Josefine Haraldsen
Jens Lægreid
Camilla Ertresvåg
Anders Kristensen Nordvik
Julianne Grovehagen
Torgeir Føreid Fladby
Kaja Øverås
Mattis Sørensen Ulvang
Ragnhild Miriam Staffansdotter
Langmoen
Jonas Larsen Nilsen
Vegard Setrom
Margrete Wilhelmsen
Jørgen Aas
Joshua Williams
Eirik Hammervoll
Andreas Freyja Askautrud
Susanne Haakonsen
Ivar Svalheim Haugerud
Jesper Bakkehaug Larsen
Anna Serafima Svendsen Kvam
Teodor Nordenstrøm Bruu
Torstein Norum Bugge
Helene Spørck Sundt Hoel
Kjetil Strømme Jørve
Matilde Marie Riverous Laumb
Jørgen Tresse
German Garcia Grande
Ylva Knausgård Hommedal
Lage Nøst
Marta Valentinsen
Benjamin Guddal
Serena Norlemann Baldari
Tale Bakken Ulfsby
Ole Tveit Hana
Signe Bakke Johannesen
Karrar Al Amri
Ingrid Ophaug Dahl
Håkon Benjaminsen
Julie Bjander
Leonard Haberl
Anders Skyrud Danielsen

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Ezgi Kutal
Johannes Saastad
Ane Granli
Alexander Fossen Lange
Amalie Grødahl
Erlend Ditlefsen Aag
Astrid Bragstad Gjelsvik
Oscar Halse
Kristine Sørheim
Peder Østring
Ingrid Uleberg
Adrian Anton August Fevang
Stavberg
Øystein Fossbraaten
Wennersgaard
Aina Terese Heberling
Nanna Helle Nerland
Per Emil Skjelbred
Ole Kvadsheim
Herman Lund
Sander Segbø Løvaas
Nora Elisabeth Landsrød
Emanuel Terranova
Lene Bråten
Ingeborg Sivertsen
Synnøve Berg Meisingset
Andrea Marie Skeid
Sigurd Arnekleiv Bækkelund
Johanne Bakke Bæverfjord
Harald Nordbø
Annette Nærum
Siri Rudaa
Helene Holter
Simen Åsjord
Michael Paul Kirya-Atabala
William Giffen Sæbø
Tomine Sandal
Inger Amanda K. Åvitsland
Ebrahim Rigi
Tormod Fjeld Lie
Celia Vilde Tetu Lima
Ada Derdowska Pedersen
Andreas Ropeid Sæbø
Johanne Sumstad Artved
Ane Elise Einarsen
Ingvild Swane
Sveinung Næss
Anneli Jarnvig Jensen
Mira Stokke
Kine Marie Michelet
Bjørn Rønning Fjærli
Elin Hammer Tveito
Jan Egil Ødegård
Bjørn Winquist
Lina Fillippa Mallaug
Trine Ottesen
Maja Marcusen
Sara Andersen Vågenes
Johannes Heyning
Torkel Norum Rogstad
Renate Leth-Olsen
Sarah Lilleberg Safavifard
Aila Emilie Kamaly
Fujan Parsa
Tale Hammerø Ellingvag
Ane Maus Sandvig
Vera Raudberget Fiveland
Mikaela Mundal
Syvert Tuntland Kråkenes
Oksana Johanna Godlewski
Agnes Linnea Gärtner Davidsen
Håkon Brimsø
Live Skow Hofgaard
Lone Lunemann Jørgensen
Malene Efjestad
Synnøve Kronen Snyen

Kari Anne Andersen
Eirik Ketilsønn Kjevik
Christina Eide
Erlend Hall
Hilde Kristin Andersen
Johannes Vincent Meo
Veronica Killi
Markus Leira Asprusten
Johanne Vestbøstad
Nicolai Hauffen
Hanne Ødegaard Notø
Sverre Hartveit
Idun Kløvstad
Didrik Svellingen
Christine Hansen
Oskar Hafstad
Sunniva Hårstad
Helge Leander B. Jensen
Marianne Bjerke
Kristoffer Grimstvedt
Stine Roén
Olav Bjerke
Anja Maria Aardal
Sverre Løyland
Mirna Porobic
Gaute Slindre
Karoline Sjøen Andersen
Dorthea Enger
Sigmund Slang
Ingvild Comfort Hvinden
Eirik Bager Sundmark
Jølin Kristine Brostigen
Knut Nicholas Figenschau
Cana Elgvin
Morten Østigård
Madeleine Sjøbrend
Håkon Becktrøm
Karoline Kvande
Alexander Fleischer
Vebjørn Andersson
Kristin Hubred Nygård
Jeanette Viken

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Marius Frans Linus Hillestad
Runa Kristine Fiske
William Høie
Frida Margareta Rasmussen
Eva Strømme Moshuus
Karl Henrik Storhaug Reinås
Johanne Thunes
Vetle Tvedt Westlie
Emma Kristine Laier Johnsen
Cathrine Chaffey
Are Frode Kvanum
Helene Sagen Salvesen
Julie Kvernmoen Bremnes
Abdullahiqadar Ahmed
Muhumed
Maren Molland Amundsen
Petter Lysrud Johannessen
Cecilia Lindbåge Karlsen
Henrik Dahl Jacobsen
Endre Henjum
Kjetil Hegre
Maria Qureshi
Vemund Rundberget
Agnes Nærland Viljugrein
Rutkay Sabri
Erik Kursetgjerde
Kristine Berg Heggelund
Hoda Imad
Nicolai Fredrik Weinstock
Tora Dalheim
Jonas Danielsen Virtanen
Heidi Bang
Kenneth Markussen Karijord
Sebastian Maira Johansen
Stian Paulsen Michalsen
Bendik Thun
Peter Linge Hessen
Jakob Schram
Ida Kristine Gangstø Berg
Vetle Bo Saga
Ingvild Leren Stensrud

Internationalista
1
2
3
4
5
6
7

Julie Hauge Alsing
Marianna Khodabandehlou
Tyler Thomas Barrott
Hermela Taye
Kristina Korosteleva
Zixuan Liu
Kristina Muñoz Ledo Klakegg
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Gjestelista

Blå liste

Liberal liste

1*
2*
3*
4*
5*
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1*
2*
3*
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

15
16
17

Nasjida Noorestany
Mie Solum Tidemann
Tonje Stensland Holt
Simen Flotvik Mathisen
Synthia Zaman
Olav Riise
Henrik Rief
Barzan Karim
Øyvind Norman
Live Rogne Funjem
Elizabeth Holtnæs Klausen
Alexander Ikonomeas
Gezim Seferi
Viktor Emmanuel Sanden
Espedal
Eirik Braathen
Magnus Ingvaldsen
Richard Federhofer

Ole Marius Gaasø
Tage Slind Jensen
Mona Glavin
Mathias Opdal Weseth
Henrik Amadeus Bjørndalen
Vegard Enerstveit
Jon Eskil Ramsrud Kindberg
Linni Sofie Tiller Ellefsen
Marcus Lima
Andreas Opsal Oftedal
Emilie Nordstrøm
Nikolai Hannevold Koritzinsky
Marius Myhre

Amanda Haugnes Rygg
Snorre Sandberg
Katja Busuttil
Gard Løken Frøvoll
Anne Kristin Villar Sundal
Henrik Lilleengen
Sigurd Rognhaugen
Louise Bårdsen
Jon Åge Giske Andersen
Anna Dåsnes
Magnus Terjeson Bangum
Sverre Skre
Baard Salvesen
Eilert Isaksen-Warth
Marcus André Holst-Pedersen
Ane Drougge Vassbotn
Martin Frøyland
Markus Christopher Barkenæs
Morten Grinna Normann
Linn Skyum
Marcus Pettersen Irgens

Fremskrittslisten
1*
2*
3*
4*
5
6
7
8
9
10

Johan Nicolai Aass Hertzberg
Ola Buvik Skedsmo
Andreas Simon Brännström
Jostein Kristiansen
Fredrik Nyland
Tomas Berg
Elisabeth Aspaas Runsjø
Bjørn Sigurdsøn
Maria Alseth
Christoffer Pederssen

* = Kumulerte kandidater

G.UIO.NO
VAL

STEM
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Stem i Studentvalget – din stemme teller mer enn du tror!
Hva vil du forandre på UiO? I Norge startet
kampen for studenters rettigheter en måned etter
at den første studenten satt sin fot på Universitetet. Det er en kamp som aldri tar slutt, og du som
student kan bruke din stemme for å styrke våre
felles rettigheter. Slik kan du bidra til en studiehverdag over fattigdomsgrensa.

Leder, Jens Lægreid, taler til nye studenter under
immatrikuleringsseremonien til UiO.
Foto: Stundentparlamentet ved UiO

Dette året har Studentparlamentet fått et eget kapittel om mangfold i UiO sin nye handlingsplan for
likestilling. Ingen skal oppleve diskriminering og
rasisme på UiO. Vi har fått gjennomslag for at alle
ledere på UiO skal på kurs hos likestillings, - og
diskrimineringsombudet. Fordi ingen studenter
skal oppleve at professoren spør om han kan
kjøpe trusa di – slik professor Nils Rune Langeland
gjorde i sommer.

De som er gode til å undervise skal premieres. Vi
skal få slutt på at professorer kan drite i undervisning og bare fokusere på forskning. Og vi krever en
slutt på powerpoint-karaoke.
Men hva mener du er viktigst å gjøre det neste
året? Valgresultatet sier mye om hva vi som studenter er opptatt av og din stemme avgjør hva de
viktigste sakene for studentene skal være. Ikke ta
studentdemokratiet for gitt. Gang på gang kjører
ledelsen over studentenes rett til å bli hørt i saker
som angår dem. Ikke vær en gratispassasjer, ta
ansvar for din, min og fremtidens studenters studiehverdag.
Bruk stemmeretten, og la årets studentvalg vise
kraften til studentene!
Hvilken liste skal få din stemme?

Studentutvalg

Slik
fungerer
studentdemokratiet
på UiO

Hvert fakultet har et
studentutvalg som jobber for
saker og utfordringer for
studentene på hele fakultetet. De
arrangerer ofte sosiale
arrangementer for studentene.
De har en representant
i Studentparlamentet

Deg som
UiO-student

Institutt- og
programutvalg

Listene

På institutt- og programnivå
har man ofte egne utvalg med
tillitsvalgte studenter. Disse
jobber med ufordringer
og saker som angår det
enkelte institutt eller
studieprogram

I studentparlamentet
sitter det 28 representanter
som representerer ulike lister.
Hvor mange mandater
hver liste får avgjøres
i Studentvalget. Listene får
også mandater i
Velferdstinget utifra
valgoppslutning.

Studentparlamentet
28 repesentanter
fra listene

Arbeidsutvalget

8 representanter
fra studentutvalg

Studentparlamentet (SP) er UiO-studentenes øverste valgte
organ. De kjemper for at studentenes sak skal bli
hørt i alle sammenhenger. De møtes omtrent én gang
i måneden. Møtene er åpne for alle, og alle studenter
ved UiO har mulighet til å fremme saker.
Studentparlamentet velger sitt arbeidsutvalg,
oppnevner representanter til råd og utvalg
ved UiO og velger UiOs representanter
i Velferdstinget og NSO.

er Studentparlamentet
sin ledelse. Her sitter 5
studenter som
representanter på
fulltid

Råd, styrer
og utvalg
på UiO

Velferdstinget
i Oslo og
Akershus

Norsk
Studentorganisasjon
(NSO)

