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Grønn Campus Tine og jeg har jobbet med hvordan UiO best kan fremstå som en ’Grønn campus’ og har i
den anledning startet utarbeidelsen av en kampanje som vi ønsker at de politiske listene og de ulike
foreningene på UiO skal være delaktige i. Kampanjen har som hensikt å være en holdnings‐ og
informasjonskampanje som søker å øke studentenes bevissthet om sin påvirkning på miljø og
bærekraftighet ved UiO.
International Week Studentparlamentet vedtok på handlingsplanseminaret at vi skal arrangere en
internasjonal dag. Internasjonal komité har startet arbeidet med arbeidet knyttet til arrangementet, og har
innhentet prosjektplaner fra ulike organisasjoner som ønsker å delta samt startet med tilretteleggingen av
uken. På grunn av mange deltakende ønsker vi å spre arrangementene utover flere dager. UiO er svært
positive til initiativet. International Week vil finne sted i februar i uke 8. Dette er uka etter at Studentenes
Fredspris deles ut i Trondheim, og vi håper på å kunne nyte godt av turneen i etterkant av prisutdelingen.
Arrangementene vil finne sted på Det Norske Studentersamfund og UiO.
Internasjonalt nettverk Internasjonalt nettverk er en møteplass for de administrative ansatte som jobber
med internasjonalisering på UiO. Jeg møter jevnlig i dette forumet og har der framlagt Studentparlamentets
handlingsplan og politiske plattform, punktene om internasjonalisering som ble drøftet på forrige SP‐møte
og fortalt om utbyttet studentdelegasjonen fikk under UNICA‐konferansen i Roma. Nettverket har gitt SP
ros for sine innspill når det gjelder internasjonalisering.
Solidaritet Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) sitt årsmøte fant sted den
siste helgen i oktober, og underskrivende satt som SPs delegat. SAIH har jobbet særlig med å øke
akademikernes deltakelse i organisasjonen det siste året. Den politiske kampanjen har omhandlet LHBTI‐
rettigheter og satt fokus på diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering i høyere utdanning. SAIH
fyller 50 år i 2011 og vil i jubileumsåret sette fokus på kjerneverdiene i organisasjonen, nemlig Utdanning
for frigjøring.
TV‐aksjonenJeg satt i studentkomiteen til TV‐aksjonen, og jobbet dermed en del med rekruttering av
studenter fra UiO som bøssebærere samt med selve gjennomføringen av aksjonsdagen.
Internasjonaliseringsarbeid i studentutvalgene Fire av studentutvalgene har i dag internasjonalt
ansvarlige, men det har vært noe usikkerhet knyttet til hva denne rollen innebærer. SPAU har derfor i
samarbeid med SIS utarbeidet et lite kurs for de tillitsvalgte som en arena for dialog om felles problemer og
for å få innspill til arbeidet framover. Kurset vil finne sted i begynnelsen av desember og representanter fra
de to største internasjonale studentorganisasjonene vil også delta.
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