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HVORFOR ØNSKER DU Å STILLE TIL VALG?
Jeg ønsker å stille til valg som kvinnelig universitetsstyrerepresentant fordi jeg vil gjøre
studentenes hverdag (og fritid) bedre etter krevende år. Studentpolitikk kan ikke kun være
store ord og lovnader, det krever handling. Selv kjenner jeg meg utålmodig etter å få skapt
endringer for oss som studerer. De viktige beslutningene og planene som er blitt vedtatt de
siste årene, må vi se utført i praksis. Universitetet i Oslo skal være best på inkludering,
studentdemokrati og klimatiltak. Jeg er motivert til å være en sterk, tydelig og kritisk stemme
på vegne av alle studenter ved UiO, som alltid vil kreve handling.
Studentdemokratiet er viktig for meg, og årets lave valgoppslutning viser at vi har en vei å gå.
For å sikre reell studentmedvirkning er det helt avgjørende at studentene i høyere grad vet om
studentdemokratiet, både hva som gjøres i studentparlamentet og arbeidsutvalget, men også
i fakultetsstyrene og universitetsstyret. Dette er noe som er viktig for meg, og jeg vil bidra til.
HVILKEN RELEVANT ERFARING OG HVILKE EGENSKAPER GJØR DEG EGNET TIL VERVET?
Det er viktig med et mangfoldig arbeidsutvalg som kan utfylle hverandre godt, også på
erfaringer. Med et nytt blikk håper jeg å bidra til å finne nye løsninger for oss som studerer, og
i arbeidsutvalget. Arbeidet som gjøres i AU kan effektiviseres, sånn at man frigjør mer tid til å
jobbe sammen med resten av studentparlamentet. Jeg bringer inn mer enn 10 års erfaring fra
frivilligheten, organisasjonslivet, ungdoms- og lokalpolitikken. Venner omtaler meg som
sosial, utadvendt og samarbeidsvillig.
HVILKE UTFORDRINGER SER DU FOR DEG AT VERVET VIL INNEBÆRE?
Det å skulle representere en så mangfoldig og bred studentmasse, både inn i AU og i
universitetsstyret blir utfordrende. Det å bruke studentparlamentet aktivt for å sørge for at
man faktisk har studentenes stemme i ryggen tror jeg er viktig.
Samtidig er vi fremdeles inne i en utfordrende tid for studenter, med flere år med digital
undervisning, dårligere studentøkonomi, mer psykisk uhelse og mindre sosiale møteplasser
for nye studenter. Det er krevende utfordringer og problemstillinger, som jeg er svært motivert
til å ta fatt i.
HVILKE SAKER BRENNER DU FOR?
Et mer inkluderende og mangfoldig campus.
Klima og miljø satsninger på universitetet.
Bedre studentøkonomi.

Side 1 av 1

