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HVORFOR ØNSKER DU Å STILLE TIL VALG?
Studentene er universitetets viktigste ressurs, uten oss eksisterer det ikke noe universitet.
Derfor skal studentene være med å bestemme hvilket universitet vi vil at UiO skal være. Jeg
stiller som universitetsstyrerepresentant fordi jeg vil være studentenes stemme i rommene
hvor disse beslutningene tas.
HVILKEN RELEVANT ERFARING OG HVILKE EGENSKAPER GJØR DEG EGNET TIL VERVET?
Av studentpolitisk erfaring har jeg dette semesteret sittet i Velferdstinger for Oslo og
Akershus. I tillegg til dette har jeg også gjennom alle mine år på Blindern vært involvert i
studentforeninger. Jeg har sittet i redaksjonen til litteraturtidsskriftet Lasso, jeg har vært leder
for Linjeforeningen for Statsvitenskap, og dette semesteret har jeg sittet i styre til
Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening. Jeg mener min sterkeste egenskap er at jeg er en
person som er lett å prate med og som fort blir kjent med nye mennesker. Dette er ikke bare
en viktig egenskap i møtet med andre studenter, men også når det kommer til å samarbeide
med resten av arbeidsutvalget.
HVILKE UTFORDRINGER SER DU FOR DEG AT VERVET VIL INNEBÆRE?
Det at færre studenter har vært på campus, og at det har vært begrensede muligheter til å
synliggjøre alt det som skjer i studentparlamentet har ført til at mange studenter rett og slett
ikke har noe forhold til studentpolitikken. Men nå er vi endelig tilbake til en hverdag der vi kan
samles igjen, og det avtroppende arbeidsutvalget gjorde en utrolig god jobb med å være
synlige og tilgjengelige på campus i løpet av valget. Det neste arbeidsutvalget må fortsette
denne gode jobben, ikke bare når det er valg, men gjennom hele året. Den største utfordringen
vil være å gi studentene eierskap til studentpolitikken. Det er sånn vi kan få valgoppslutningen
opp, sikre at så mange studenter som mulig er representert i studentpolitikken, og stille enda
sterkere når vi møter universitetsledelsen som studentenes representanter.
HVILKE SAKER BRENNER DU FOR?
1. Økonomisk trygghet
Den saken jeg brenner mest for er studenters økonomi. Det er nesten umulig å være student
uten å ha en jobb ved siden av. En jobb som i de aller fleste tilfeller ikke er relevant for studiet
man tar, samtidig som den spiser opp tid som man kunne brukt på studier, engasjement i
studentforeninger, eller andre ting som gjør studietiden meningsfull. Studiestøtten må økes
hvis det skal være mulig å være fulltidsstudent.
2. Sosial trygghet
Like viktig som økonomisk trygghet er sosial trygghet. I løpet av mine år på UiO har jeg studert
på humanistisk fakultet og samfunnsvitenskapelig fakultet. Felles for begge disse har for meg
vært viktigheten av studentforeninger. Engasjement i studentforeninger har først og fremst
gitt meg enormt mange vennskap, men også gjort at jeg føler meg hjemme på campus. Jeg
ønsker at alle studenter skal få det samme eierskapet til UiO, uavhengig av hvilke interesser
man har.
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