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HVORFOR ØNSKER DU Å STILLE TIL VALG?
Etter å ha prøvd meg i lederverv har jeg forstått hvor mye jeg elsker å ha ansvar og være
engasjert sammen med et team. Jeg ønsker å stille til valg fordi studentpolitikk er det som
engasjerer meg aller mest, og jeg mener at jeg er i stand til å få Studentparlamentets politikk
opp og frem.
HVILKEN RELEVANT ERFARING OG HVILKE EGENSKAPER GJØR DEG EGNET TIL VERVET?
For det første er jeg aktiv i studentpolitikken. Jeg begynte som representant i Velferdstinget
uten noen forkunnskaper og ble senere med i Studentparlamentet. Der har jeg lært meg
hvordan jeg kan drive samarbeid innenfor og på tvers av fraksjoner/lister, og øvd mye på å
fremme egne og andres endringsforslag muntlig foran større grupper med mennesker.
For det andre tok jeg initiativ til å starte en student-foreningen Dungeons & Dragons Studenter
Oslo Group. Motivasjonen for det var å nå ut til ensomme studenter, som jeg følte sterkt på
etter å ha lest SHOT-undersøkelsen. Sammen med fem nesten ukjente personer, klarte vi å få
foreningen på beina i løpet av kort tid. Denne lavterskel-foreningen er noe jeg ser tilbake på
med stolthet.
Jeg mener jeg passer i denne stillingen fordi jeg er tydelig og bestemt i kommunikasjonslinjen,
uredd i diskusjoner, og viktigst av alt; klar for å ta eierskap til det Studentparlamentet vedtar.
HVILKE UTFORDRINGER SER DU FOR DEG AT VERVET VIL INNEBÆRE?
I mine tidligere verv og relasjoner har jeg lært hvor krevende det kan være med
kommunikasjon, men etter erfaring og mange vanskelige samtaler har jeg blitt bedre på å ta
avstand fra å føle meg personlig angrepet av andres meninger. I min erfaring er den beste
kommunikasjonen alltid øye til øye. Det å sette av tid og behandle de rundt meg med respekt
virker kanskje åpenbart, men når det kommer til stykke krever det mot å faktisk ta initiativ til å
snakke konstruktivt om konflikter, også før de har eskalert. Å være den som setter agendaen
er en utfordrende og stor arbeidsoppgave som for meg holder stor tyngde. Derfor må leder
planlegge godt, dele på ansvar og gi plass til alle slik at flere kan føle eierskap til
Studentparlamentet. Det blir krevende for meg, men jeg er selvfølgelig klar for å ta kritikk for
å bli bedre i lederrollen.
HVILKE SAKER BRENNER DU FOR?
Nå foregår flere helt sentrale saker i Studentparlamentet som jeg har fulgt over flere år, men
det er spesielt tre saker jeg ønsker å fremheve i mitt kandidatur:
- Klima- og miljø-strategien til UiO må følges opp for å opprettholde en høy standard. Dette
er et av Studentparlamentets store gjennomslag som vi ikke skal miste eierskap til.
- Vi må ha løpende vurderinger for å forbedre studenthverdagen til funksjonshemmede og
kronisk syke. For best mulig politikk må alle få en reell sjanse til å påvirke sitt eget studieliv.
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