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Nummer 1-2009 

3. april er fristen for å gi din stemme til en av rektorkandidatene. NTL støtter foreløpig 
verken Wyller eller Ottersen og vi trenger tid til å finne ut hva de mener om sakene som 
opptar oss. I tråd med professorgruppa i NTL og deres utredning om Stjernøinnstillingen, 
mener vi at bevaring av universitetsdemokratiet er rektors viktigste oppgave.

I vår nye brosjyre viser NTL til at universitetsdemokratiet systematisk blir svekket. Ansat-
te mister medbestemmelse, vedtaksprosedyrer er utydelige, valgte styrer fjernes, valg-
te ledere fjernes, eksterne styrerepresentanter erstatter ansattrepresentanter og sty-
ringen overføres fra instituttnivå til den sentrale ledelsen.

I tillegg til ordinær medbestemmelse som burde være en selvfølge i alle norske virksom-
heter, har akademia en ekstra sterk begrunnelse for at de ansatte skal delta i styringen. 
Høy kvalitet i forskning og utdanning krever at beslutninger forankres i fagmiljøet og at 
lederne har faglig autoritet og legitimitet. Dette er grunnlaget for at universiteter og høg-
skoler er offentlige forvaltningsorganer med særskilte fullmakter. Dersom vi selv avvikler 
faglig styring, er det ingen grunn til å beholde fullmakten.

Internt ved UiO har vi også delegert beslutningsmyndigheten – under svøpe av at det er 
demokratisk å la fagmiljøene selv styre sin aktivitet. Men denne delegeringen fører ikke 
til mer demokrati. Troen på at de ansatte selv kan styre sin virksomhet er erstattet med 
troen på at kostnadsanalyse og markedsposisjon tvinger frem bedre kvalitet. Så isteden 
for å sikre rammer som gir åpne beslutningsprosesser, har vi innført mål – og resultat-
styring.

Et av UiOs to hovedmål for 2009 er å «…oppnå en effektiv og profesjonell forvaltning og 
sikre etterlevelse av lovpålagte krav». Et slikt mål bidrar til at forskere og undervisere 
bruker tid på å gjøre administrasjonen best mulig. Rektor må snu denne utviklingen. Det 
betyr ikke nye «effektiviseringsprosjekter» for administrasjonen, men en gjennomgang 
av rapporterings- og kontrollsystemene med mål om å kutte flest mulig oppgaver. Tallene 
er ikke viktige i seg selv, de er bare et middel til å oppnå våre faglige mål. UiOs mål er ikke 
å være mest mulig gjennomanalysert! 

UiOs rektor har den vanskelige oppgaven å stake ut kursen for å nå 
målet om best mulig forskning, undervisning og formidling. Vi vil 
ikke bare ha en festtaler og gallionsfigur. Med to rektorkandidater 
er de ansatte sikret muligheten til å selv velge sin øverste leder. La 
oss få en rektor som ønsker og evner å gjeninnføre demokratiet på 

alle nivåer!

ellen Dalen,  leder NTL-UiO

Hva slags rektor ønsker vi?
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NTL-UiO årsmøte  
17. mars kl. 16.15 – 19.00
Sted: Aud 2, Helga Engs hus

Innleder: Finn Erik Thoresen, styreleder i Norsk Folkehjelp. 
Tema: Internasjonalt solidaritetsarbeid, fagbevegelsens engasjement i inter-
nasjonalt arbeid og litt om de sakene Folkehjelpa arbeider med for tiden. 

Årsmøte:  
Saker:
- Beretning
- Regnskap
- Budsjett
- Politisk plattform og hovedoppgaver
-  Valg av styre, leder, nestleder, sekretær, kasserer, studieutvalg,  

Ny Giv-redaksjon, ungdomskontakt og valgkomité.
- Innkomne forslag

Ønsker du å stille til valg, eller har du forslag på personer som egner seg til et 
tillitsverv?  Ta kontakt med valgkomiteen v/Mads Lomholt mads.lomholt@usit.
uio.no, 22 84 00 90

Vi serverer pizza og brus fra kl 16.00
Alle medlemmer er velkomne!

etter årsmøtet møtes vi til spillkveld i puben på 
fredrikke. alle er hjertelig velkommen.

styreleder i norsk folkehjelp, finn erik thoresen, innlede om internasjonalt solidaritetsarbeid.  

earth hour 60
Lørdag 28. mars klokken 20.30 
slukker LO lyset i én time for klimaet, 
og deltar dermed i den verdensom-
spennende symbolske markeringen 
Earth Hour.

- Når en milliard mennesker over 
hele verden slukker lyset samtidig, 
har vi funnet et felles språk for alle 
med tilgang til en lysbryter. Det er en 
påminnelse om hvilke utfordringer vi 
står foran. Selv om vi som støtter 
kampanjen er forskjellige og sikkert 
også har ulikt syn på mange tiltak for 
å bekjempe klimakrisen og redde 
miljøet, er vi alle opptatt av at vi skal 
ha en ansvarlig klimapolitikk og få til 
en ambisiøs klimaavtale i København 
før jul, sier LO-leder Roar Flåthen. 

nye klimakurs
fra lo
Tillitsvalgte, verneombud og andre får 
nå tilbud om kurs i miljøproblematikk 
og miljøregnskap gjennom LO-syste-
met. Dette er to områder AOF har 
som satsingsområder. Klimakurset 
vil gi innsikt i drivhuseffekten og hva 
som skaper klimaendringer og kunn-
skap om virksomheters påvirkning 
på klima gjennom forbruk, produk-
sjon, produkter transport og produk-
ter. Miljøregnskapskurset vil ta for 
seg forskjellen på tradisjonelt regn-
skap og miljøregnskap.
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tekst: ANITA K. SOLHAUG

foto: ANN-HILdE THORPE, LO MEdIA

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør 
hvor viktige slag om tjenestepensjon og AFP 
kommer til å stå. I løpet av våren vil det også 
bli avholdt LO-kongress hvor økende arbeids-
ledighet og finanskrisa helt sikkert blir satt på 
agendaen. 

Jeg vil gjerne komme med noen betrakt-
ninger om to andre saker som vi må også 
må holde et viktig fokus på i det kommende 
året.  det er den videre kampen mot New 
Public Management (NPM) og ikke minst 
stortingsvalget som skal avholdes 14. sep-
tember. 

new public Management
Med Bondevik II-regjeringens inntreden i 
2001 og utnevningen av Victor Norman som 
arbeids-og administrasjonsminister kom 
NPM rasene mot offentlig sektor i full fart. 
dessverre har ikke dagens rød-grønne 
regjering tatt et ordentlig oppgjør med de 
prinsippene som ligger til grunn for NPM og 
som har fått god grobunn hos en rekke 
statlige ledere. Virkningene har vi sett i flere 
sektorer, ikke minst innen sykehusene, for-
svaret og universitetene. Store deler av 
statsforvaltningen har blitt løftet inn i mar-
kedsøkonomien og prinsipper fra det pri-
vate næringsliv har blitt sett på som selve 
åpenbaringen for statlig styring. den sit-
tende regjerningen gikk til valg på at den 
ikke ønsket private løsninger på stadig flere 
statlige området, men vi i NTL mener at 
regjerningen ikke har gjort det de har lovet. 
Jens Stoltenberg har ikke løftet en finger for 
å stoppe denne utviklingen. 

En doktorgradsstudie fra FAFO viser at NPM 
kan være med på å undergrave ansattes 
medvirkning og innflytelse, tillitsvalgte blir 
satt på sidelinja og beslutninger fattes sta-
dig oftere i fora der tillitsvalgte ikke er 
representert. Vi kommer til å kjempe videre 
for at dagens regjering setter i gang tiltak 
og viser faktisk vilje til å fjerne fra offentlig 
sektor de prinsippene som råder i det pri-
vate næringsliv. 

Hvis en borgelig regjerning kommer til 
makten etter stortingsvalget vil vi trolig se 
en stor politisk vilje fra en ny regjering til å 
privatisere flere av de offentlige kjerneopp-
gavene. dette er en utvikling vi ikke ønsker 
og derfor blir høstens valg viktig.

høstens valg
I september er det igjen klart for stortings-
valg. NTL jobber for at vi får beholde den 

rød-grønne regjeringen som vi har i dag. 
Meningsmålingene svinger raskt fra den ene 
til den andre siden og mye kan skje frem 
mot valget. Partisekretær i Arbeiderpartiet 
(Ap), Martin Kolberg, har sagt klart i fra at 
man i Ap kun har en agenda før valget og det 
er å fortsette den koalisjonsregjeringen som 
sitter i dag.  NTL skal ikke føre valgkamp for 
Arbeiderpartiet, men vi skal og må arbeide 
for at den regjerningen som i dag sitter blir 
sittende også etter 14. september. Ved siste 
stortingsvalg hadde Bondevik II planene 
klare for en rekke svekkelser av både 
arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven – 
og en rekke opparbeidede rettigheter i 
arbeidslivet stod i fare for å bli kraftig for-
ringet. Vi kan være ganske sikre på at en ny 
borgelig regjering raskt kan tørke støv at de 
lovforslagene som lå inne for nesten fire år 
siden. Og ved et eventuelt regjeringsskifte 
trenger vi nok ikke vente lenge før vi ser at 
en borgelig regjering igjen tar tak i de end-
ringene de ønsket å gjennomføre i 2005. 

det blir viktig at mange engasjerer seg i 
frem mot det kommende valget, enten det 
skjer gjennom fagbevegelsen eller gjennom 
politiske partier. Hvis vi skal hegne om de 
rettighetene som vi har brukt årtier på å 
opparbeide, kan vi ikke la noen få sable dem 
ned igjen på bare noen måneder i regje-
ringskvartalet. 

Avslutningsvis vil jeg oppfordre dere alle 
til å delta i Los medlemsdebatt. Innspillene i 
debatten vil danne grunnlag som vårens LO-
kongress sin diskusjon og kravliste til de 
politiske partiene. dette er vår mulighet til å 
bli hørt og ikke minst til å øve innflytelse på 
den regjeringen som skal sitte etter høstens 
valg.

For ikke lenge siden gikk vi inn i 2009 og det er klart at dette kommer til å bli et viktig år 
på flere måter. I. nestleder i NTL, Anita K. Solhaug vet hvor vi må sette inn innsatsen i de 
nærmeste månedene.

anita k. solhaug, 1. nestleder i ntl og tidligere leder 
av ntl uio

Vi må vise

engasjement  frem mot valget
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Bruk konto: 
9001 05 00000

Givertelefon: 820 44 750 (200 kr)

Støtt Norsk Folkehjelps arbeid 
Norsk Folkehjelp har hjulpet mennesker i 70 år. 

Vi har alltid vært opptatt av å støtte folk i deres kamp 
for mer innflytelse over egne liv. 

Norsk Folkehjelp jobber i over 30 land på fire  
kontinenter.

nytt utseende 
på ny giv
Velkommen til nye Ny Giv. Etter 
ca. 8 år i samme grafiske utfor-
ming har vi nå gjort noen endrin-
ger med bladet. Bladet har gått 
nytt grafisk uttrykk, formatet er 
nytt og papirkvaliteten er anner-
ledes enn før. jeg håper du liker 
det nye bladet. Vi i redaksjonen 
har veldig lyst på tilbakemeldin-
ger fra dere, på saker dere vil vi 
skal ta opp, eller om der er noe 
dere vil har mer eller mindre av i 
bladet. Alle tilbakemeldinger mot-
tas med stor takk. Vi treffes på 
ny-giv@ntl.uio.no 

Mvh redaktør  
Cecilie K. Fragaat Ødegård

det er mange som vet at Norsk Folkehjelp 
er en av flere humanitære organisasjoner 
i Norge, men det er ikke alle som er klar 
over at Folkehjelpa ble stiftet av LO. Orga-
nisasjonens stiftelse i 1939 var basert på 
erfaringer fra Arbeidersaniteten (1932) og 
Spaniahjelpen  (1936). Stiftelsen var plan-
lagt i februar 1940, men Finlandskrigens 
utbrudd i november 1939 førte til et akutt 
behov for humanitær hjelp i vårt naboland 
og stiftelsen ble fremskynet. Ved utbrud-
det av andre verdenskrig hadde Folke-
hjelpa 14 000 utdannede førstehjelpere i 
sin organisasjon og i løpet av 1941 ble 
organisasjone erklært illegal av den tyske 
okkupasjonemakten. Folkehjelpa arbeider 
både nasjonalt og internasjonalt. 

Internasjonalt er de inne i over 30 land 
og driver blant annet et viktig arbeid 

innenfor minerydding. dette har ført til et 
sterkt engasjement for å forby både land-
miner og klasebomber. Arbeidet for et 
forbud mot klasebomber førte endelig 
frem før jul, da et internasjoanlt forbud 
trådte i kraft. dette ble markert med et 
stort arrangement i Oslo. 

På det nasjonale plan arbeider Folke-
hjelpa med en rekke prosjekter mot 
rasisme, blant annet gjennom Mangfold 
og dialog (MOd), Rasismefri sone, Gi rasi-
me rødt kort! og Menneskebiblioteket. 

det er flere måter du kan støtte arbei-
det. Enten via enkeltsummer (se konto-
nummer under), ved å bli medlem (250,- i 
året), ved å bli Folkehjelper (200 ,- i måne-
den) eller så kan du gjøre en aktiv innsats 
som frivillig. du kan lese mer på www.
folkehjelp.no

norsk folkehjelp 
- LOs humanitære organisasjon
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tekst: KNUT E. SEMB

foto: COLOURBOx

I forrige nummer av Ny Giv skrev jeg en 
artikkel med håp om å få medlemmene i 
foreninga, eller ledelsen for den saks skyld, 
til å engasjere seg for miljøpolitikken. Hvor-
dan skaper man et engasjement i en sak 
som vi kanskje ikke ser til daglig, men som 
har større betydning enn alle saker som vi 
hittil har hatt på dagsorden.  Er vi ikke for 
fellesskapets beste? Ser vi ikke at vi må 
trekke i samme retning? Hvem redder mil-
jøet hvis ikke fagbevegelsen engasjerer 
seg? Medlemmer er ikke bare arbeidsta-
kere, men også forbrukere og fagbevegel-
sen må derfor se ting i sammenheng.

for ett år siden lanserte lo sin klima-
politiske plan:
Lista over oppnådde resultater siden 1. 
november 2007 er lang, men LO-leder Roar 
Flåthen trekker fram fem viktige punkter: 

1) Kraftig løft for jernbane og kollektivtra-
fikk, og etablering av Jernbanealliansen
- Vårt krav om kollektivsatsing,er fulgt opp 
både på jernbane og gjennom kollektivtiltak 
i storbyene. Etableringen av Jernbaneallian-
sen vil bidra ytterligere til forsterket inn-
stats, mener LO-lederen.

2) Kraftig økning på forskning på miljø-
vennlig energi
- Vårt krav fra lanseringen av klimastrate-
gisk plan i fjor blir fulgt opp i statsbudsjettet, 
hvor regjeringa øker satsingen på forsking 
og utvikling av fornybar energi og karbon-
fangst og – lagring, forteller Flåthen.

3) Etablering av miljøteknologiråd
- Vi har foreslått å etablere et eget offentlig 
miljøteknologiråd, og nå blir det etablert.

4) Klimaarbeid i bedrift
Gjennom Hovedorganisasjonenes Fellestil-
tak (HF), har LO i samarbeid med NHO tatt 

initiativ til igangsetting av 
et samarbeidsprosjekt 
om klimaarbeid i bedrift. 
Flere bedrifter har meldt 
sin interesse og det kjøres 
nå et forprosjekt i utvalgte 
bedrifter i Østfold. Hoved-
prosjektet ble igangsatt for 
fullt 1. januar 2009

5) Eget klimakurs for medlemmer 
og tillitsvalgte
LO og AOF har laget et eget klimakurs for 
medlemmer og tillitsvalgte. Kurset skal kjøres 
lokalt. Materiellet er ferdig utviklet og prøve-
kurs ble gjennomført før jul. AOF bruker LOs 
klimastrategiske plan i sine miljøkurs. - Mange 
tillitsvalgte har allerede jobbet iherdig med 
planen og tatt den med tilbake til sin lokale 
klubb og arbeidssted. dette er en viktig del av 
vår oppfølging, sier Roar Flåthen. 

 
LO-lederen er også fornøyd med dialogen og 
samarbeidet med miljøorganisasjonene. LO 
er blant annet partner i Klimaklubben, som er 
et nettsted initiert av Grønn Hverdag.

 Roar Flåthen varsler at LO vil trappe opp 
sitt klimaengasjement fremover. – Vi vil for-
sterke klimadebatten i fagbevegelsen fram 
mot kongressen i mai 2009, og LO vil bidra 
til at Norge har en internasjonal pådriver-
rolle fram mot klimatoppmøtet i København 
i desember i år, sier LO-lederen.

 LOs klimastrategiske plan finner du på 
LOs hjemmeside (http://www.lo.no/s/
Naringspolitikk/Klima-og-miljo/LOs-klima-
strategiske-plan/)

NTL må på banen i miljøpolitikken. LO har allerede en klimapolitisk plan og 
vårens LO- kongress kan lage den enda bedre.

I Kongressdebatten punkt 9. Energi, 
miljø og klima kan du lese om kli-
mautfordringene, energiforbruk, olje 
og gass, offentlige støtteordninger, 
forbruk, reiseliv og transport. Fra 
samtlige fylkeskonferanser er det 
kommet forslag om transport og kol-
lektivtrafikk: Oppgradering av Ber-
gensbanen, Nord-Norgebanen til 

Tromsø, høyhastighetsbaner, doble 
spor til mer godstransport, slutt på 
anbud i kollektivtransporten og Nord-
Trøndelag som vil ruste opp veinettet.
 Lo-kongressen 2005 vedtok et 
omfattende miljøprogram og vil «At 
fagbevegelsen styrker sitt miljøenga-
sjement i alle organisasjonsledd».

lo-kongressen 2009

= krisa og miljøet
Miljøkrisa
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kilDer: 
LO AKTUELT. NR.2-2009. 
LO AKTUELT. NR. 20-2008 
TJENESTEMANNSBLAdET NR. 6-AUGUST 2002. 
TJENESTEMANNSBLAdET NR. 2-FEBRUAR 2003. 
 
url: 
HTTP://www.LO.NO/U/OM-LO/AKTIVITET1/KONGRESSdE-
BATT-2009/KONGRESSdEBATT-2009/9-ENERGI-MILJO-OG-
KLIMA-/

HTTP://www.LO.NO/U/OM-LO/LO-MENER1/LOS-
HANdLINGPROGRAM/09-ENERGI-OG-MILJO-/

HTTP://www.LO.NO/PRESSE/PRESSEMELdINGER/GJEN-
NOMSLAG-FOR-LOS-KLIMAPOLITIKK/

Den 
økonomiske krisa
Regjeringens økonomiske krisepakke 
burde vel inneholde store irreversible 
samfunnsøkonomiske tiltak som f. eks 
høyhastighetstog, kraftig styrking av 
sysselsetting i offentlig sektor, som skole, 
helsevesen og omsorg. Tiltakspakka vil 
kunne bli brukt til større teknologisk inn-
ovasjon på energi- og miljøområdet.
Men regjeringen kommer med tiltak for å 
rehabilitere den eksisterende bygnings-
massen. Det bedrer miljøet for brukerne, 
f. eks. for elever og lærere på skolene, 
det gir bygningsarbeidere arbeid og redu-
serer klimautslipp og energiforbruk. Der-
for mener bygningsarbeiderne at det bør 
innføres energikrav for den eksisterende 
bygningsmasse sier Steinar Krogstad 
leder i Felleforbundet avd. 766.

helse, miljø og 
sikkerhet
HMS har hittil bare dreid seg om det 
indre arbeidsmiljø og den enkelte 
arbeiders helse. LO har nå tatt til orde for 
en debatt om bærekraftig utvikling i HMS-
perspektiv. Vi må bli flinkere til å se ting i 
sammenheng. Fokus på bærekraftbegre-
pet kan også bidra til mindre sykefravær 
og utstøting fra arbeidslivet.  Tiden er 
moden for å sette arbeidstaker/forbru-
kerrelasjonen på dagsorden. Verneom-
bud, ansatte og ledere må spørre: Hvilke 
effekter har UiO på ytre miljø? Hva kan 
UiO redusere og hvilke miljøvennlige pro-
dukter kan kjøpes inn?
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tekst og foto: CECILIE K. FRAGAAT ØdEGÅRd

Gjennom hele 70- og 
80-tallet var det et veldig 
sterkt engasjement i 
forhold til internasjonale 
saker i NTL her på Blin-
dern. det fantes et eget 
internasjonalt utvalg 
som arbeidet med sine 
hjertesaker og det var 
områdene Latin-Ameri-
ka, Palestina og  Filippi-

nene, i tillegg til Nei til EU som ble prioritert. 
de siste årene har imidlertid det internasjo-
nale arbeidet strukket seg til at vi gjennom 
bevilgninger på årsmøtet har gitt penger til 

andre organisasjoner som arbeider med 
internasjonalt arbeid, for eksempel Norsk 
Folkehjelp eller solidaritetsorganisasjoner 
som Palestinakomiteen eller Fellesutvalget 
for Palestina.

Ledelsen i NTL UiO ønsker nå å sette 
fokus på dette arbeidet igjen og Olaf Svor-
støl Sierraalta som i mange år har arbeidet 
med internasjonalt solidaritetsarbeid har 
sagt seg villig til å dra en slik gruppe i gang. 

vi har flere muligheter
- I mange år har vi vært altfor lite målrettet 
i det arbeidet vi har drevet. Vi har sendt 
noen penger hit og noen penger dit, men vi 
har ikke hatt noe spesielt fokus, forteller  
Olaf . Han sier at de som kunne tenkte seg å 

engasjere seg i dette arbeidet sammen må 
sammen finne ut hvordan man vil jobbe i 
tiden fremover. – Slik jeg ser det står vi 
overfor fire forskjellige valg.  den første 
muligheten er å gjøre dette ac hoc. det vil si 
at vi jobber med saker som er dagsaktuelle 
og stadig skiftende. det vil ikke nødvendigvis 
gi langvarig kunnskapsoppbygging om et 
område, men man kan snu seg litt raskere 
rundt. For det andre kan man satse på noen 
områder og jobbe grundig og langsiktig med 
disse områdene. Hvilke området man velger 
ut vil selvsagt være avhengig av hvor de 
potensielle medlemmene i en slik gruppe 
har sine interesser. For det tredje kan man 
bare fortsatte med å bevilge penger gjen-
nom årsmøtet – og la andre gjøre jobben 

olaf svorstøls er-
faringen fra inter-
nasjonalt arbeid 
kan komme ntl 
uio til god nytte.

NTL  UiO og mange av våre medlemmer har i en årrekke vist et sterkt engasjement når det 
gjelder internasjonalt solidaritetsarbeid. Men den fellesinnsatsten som i mange år var  
gjeldende ser man ikke lenger så sterke. Det vil gjerne ledelsen og pensjonert NTL-medlem 
Olaf Svorstøl Sierraalta gjøre noe med. 

solidaritetsarbeid
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vil du være med 
i internasjonalt 
utvalg?
Er du interessert i internasjonale 
spørsmål og trenger et sted hvor 
du kan få utløp for interessen? 
Hvis du kunne du tenke deg og 
engasjerer deg i internasjonalt 
solidaritetsarbeid gjennom NTL 
så er det bare å ta kontakt med 
kontoret. I løpet av våren planleg-
ger vi et oppstartsmøte og det er 
foreløpig helt åpent hvordan og 
med hvilke områder man skal 
jobbe – så hvis du har lyst til å 
være med på utformingen at 
dette viktige arbeidet ta kontakt 
med oss på: kontor@ntl.uio.no

tekst: CECILIE K. FRAGAAT ØdEGÅRd

fakseMile: LO AKTUELL 16/2006

den politiske situasjonen i Latin-Amerika på 
70-og 80-tallet vekker et enormt engasje-
ment hos mange mennesker og NTL UiO 
adopterte i 1982 tre politiske fanger i Uru-
guay. de tre var Henry Engler, Julio Marena-
les og Rául Sendic. Sammen med seks 
andre fanger hadde de da sittet åtte år i 
fangenskap og der var en reell fare for at 
fangene ville bli henrettet. I 1983 ble det 
klart at de tre ville bli stilt for krigsrett. det 
ble opprettet støttegrupper for fangene i 
flere europeiske land og det ble tatt initiativ 
til at en kommisjon skulle sendes til landet i 
forbindelse med rettsaken. Gjennom øktene 
press og konstant oppmerksomhet rettet 

mot saken ble det stadig van-
skeligere for regimet i Uruguay 
å  «kvitte seg med fangene». 
det ble søkt om innreisetillatelse 
for de tre fangene til Norge, 
men ingen tillatelse ble gitt. 
Utenriksdepartementet mente 
at man ikke kunne gi innreisetil-
latelse til noen man ikke var 
sikre på om ville benytte seg av 
tillatelsen. Fangene ble tilslutt  
løslatt i 1985 og NTL UiO avslut-
tet sitt arbeid i saken. I september 2006 
kom Henry Engel til NTL UiO for å takke for 
det arbeidet som hadde blitt gjort. Trolig var 
sterkt internasjonalt press en viktig grunn 
til at fangene overlevde sitt fangenskap og 
ikke ble henrettet. 

Henry Engel kom til Sverige etter frigivelsen 
hvor han utdannet seg til lege. Han er i dag 
forsker ved Institutionen för medicinska 
vetenskaper ved Universitetet i Uppsala. 

KILdE: LO-AKTUELL 16/2006
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ikke, de var overvåket hele tida. 
Isolasjonen førte til at han hallu-
sinerte mye. 

– Jeg ble nok ganske gal. Jeg 
hallusinerte mye. Trodde jeg var 
Jesus, helt usårbar. Samme hva 
de gjorde kunne de ikke ramme 
meg. Jeg mediterte og brukte år 
på å lære meg å kontrollere tan-
kene. 

Det internasjonale presset, 
blant annet fra Norge, fikk myn-
dighetene til å love at en Røde 
Kors-delegasjon skulle få besø-
ke fangene. 

LØSLATT ETTER 13 ÅR
De siste seks månedene av tiden 
i fangenskap ble de flyttet til et 
større fengsel, hvor andre fanger 
også satt. Da han kom ut, gikk 
det mange måneder før han klar-
te å føle noe som helst. 

– Fargene var så sterke, jeg fikk 
vondt i hodet, og kunne ikke sove. 
Stjernene var mye mindre enn jeg 
husket dem. Gresset så grønt. 
Noen beundret den vakre blå him-
melen, men for meg var det bare 
en stor blå flate. Jeg hadde ingen 
følelse av vakker. Jeg visste ikke 
hva vakker var, minnes han.

’
Fargene 
var så 

sterke, jeg fi kk 
vondt i hodet, 
og kunne ikke 
sove. Stjernene 
var mye mindre 
enn jeg husket 
dem. Gresset 
så grønt. Noen 
beundret den 
vakre blå him-
melen, men for 
meg var det 
bare en stor blå 
fl ate.

[ SOLIDARITET: LATIN-AMERIKA] 

De første ni månedene etter 
løslatelsen reiste Henry Engler 
rundt i Uruguay sammen med 
Raul Sendic. De to spilte og sang 
musikk som var lagd i fengselet. 
Av de ni som satt fengslet, var én 
død. Raul Sendic ble senere syk, 
og døde i Paris i 1989.

GJORDE SVENSKE AV SEG
Henry Engler fikk en invitasjon fra 
svenske myndigheter om å kom-
me til Sverige, der hans bror alle-
rede bodde. Hans bror satt fem 
år i fengsel, og hans lillesøster på 
16 år, satt fengslet i ett år. Begge 
hadde vært politisk aktive.

Henry Engler skulle bare på 
besøk til Sverige, men der traff 
han sin framtidige kone, Inger. 
Dermed reiste han aldri tilbake til 
sitt hjemland. 

Før han tok opp igjen medisin-
studiet i Sverige, reiste han rundt 
sammen med Michael Wiehe og 
Bjørn Afzelius, og sang og spilte 
gitar. Han har også oversatt noen 
av Wiehes tekster til spansk. 

NEI TIL USA
Hans kone overtalte ham til å ta 
opp igjen legestudiet, i stedet for 
å satse på å bli mekaniker, som 
han hadde tenkt. Forskerteamet 
ble i 2004 invitert til USA for å 
fortelle om resultatene av fors-

kningen, men En-
gler ville ikke dra. 

– Samtidig kom 
offentliggjøringen 
av bildene av fanger 
som blir utsatt for tor-
tur fra Abu Graib-feng-
selet, fra Guantanamo, 

nyhetene om at USA har 
hemmelige fanger i Euro-
pa. USA driver med tortur 
fremdeles. Det er akkurat 
det samme som vi ble ut-

satt for. Jeg kunne ikke dra 
dit. Det er et moralsk spørs-
mål, sier Engler, som mener at 
de europeiske landene ikke re-
agerer nok i forhold til USA. De 
er unnvikende, sier han.  

Utviklingen i Latin-Amerika er 
positiv, men han håper at lande-
ne kan samarbeide enda bedre 
enn det som er tilfelle i dag. 

NTL AVDELING 90 
Det var denne foreningen som 
adopterte de tre politiske gisle-
ne fra Uruguay i 1982. 

Lørdag 23. september arran-
gerte NTL 90 en liten sammen-
komst med Engler hvor han på 
vegne av gislene ønsket å takke 
for støtten. Sammen med støtte-
gruppa for Uruguay fikk de også 
en liten innføring i dagens situa-
sjon i Uruguay. Flere av aktiviste-
ne i Tupamaros sitter i dag i vikti-
ge politiske stillinger i Uruguay. 

Henry Engler har også fått i 
oppdrag å stifte en medisinsk 
forskningsinstitusjon i Uruguay 
med penger gitt av Sverige og 
FN. Hensikten er å trekke til seg 
gode forskere fra hele verden 
og samtidig kunne gi et behand-
lingstilbud til hele Latin-Ameri-
ka. Sammen med sin kone reiser 
han i slutten av oktober til Urugu-
ay for å starte arbeidet.

– Det var veldig hyggelig å 
møte ham, det er helt klart en 
mann med store intellektuelle 
ressurser, forteller Øystein Eke-
vik fra NTL-foreninga. Han var 
den eneste av de som jobbet 
med det internasjonale arbeidet 
på 80-tallet, som hadde anled-
ning til å møte Engler denne lør-
dagen. 

sissel@lo-media.no

Sangfugler: Henry Engler reiste rundt 
og sang sammen med Mikael Wiehe en 
periode etter at han kom til Sverige.  
Foto: privat
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NTLs avdeling 90 ved Universite-
tet i Oslo var en av disse foren-
ingene. Johannes Nymark, Ulrik 
Sverdrup, Olav Svorstøl og Øy-
stein Ekevik var noen av dem som 
var aktive i solidaritetsarbeidet. 

I 1982 adopterte foreningen 
tre politiske gisler fra Uruguay: 
Henry Engler, Julio Marenales og 
Rául Sendic. Da hadde de tre, 
sammen med seks andre gisler, 
sittet åtte år i fangenskap, med 
trusselen om henretting stadig 
hengende over seg. I 1983 ble 
det kjent at de tre skulle stilles 
for krigsrett i Uruguay. I flere eu-
ropeiske land hadde støttegrup-
per for de politiske fangene tatt 
initiativ til å sende en kommisjon 
til landet i forbindelse med rett-
saken. Fra Norge skulle Johannes 
Nymark delta. Foreningen samlet 
inn penger til reisen, men saken 
ble utsatt. For andre gang kom 

meldingene om at de politiske 
fangene skulle henrettes gjen-
nom et fingert fangeopprør, satt 
i verk for å kunne henrette fan-
gene. Dette ble heller ikke iverk-
satt, og slektningene til de poli-
tiske fangene sendte inntrengen-
de appeller til det internasjonale 
samfunnet om å holde oppmerk-
somheten rettet mot situasjo-
nen for de som satt 
fengslet. 

NEKTET 
OPPHOLD
NTLs forening 
90 søkte om 
innreisetillatel-
se til Norge for 
de tre, i 1982, 
men fikk av-
slag etter to 
års behand-
lingstid. De 
klaget av-
gjørelsen 
inn til jus-
tisminis-
teren. 

– Jeg ser på 

myndighetenes behandling av 
saken som en ren trenering og 
ansvarspulverisering, sa Johan-
nes Nymark til Arbeiderbladet i 
1984. Sjef for politisk avdeling i 
UD, Per Ravne, svarte avisen at 
de ikke kunne anbefale innreise-
tillatelse til personer de ikke var 
sikre på ville benytte den. 

De tre fikk ikke innreisetillatel-
se til Norge, som vi vet. Og da de 
ble løslatt i 1985, avsluttet NTL-
foreningen sitt arbeid. Og nå har 
altså Henry Engler kommet for å 
takke for innsatsen, mange år se-
nere. Han og de andre fangene 
kan sannsynligvis takke det inter-
nasjonale engasjementet for at 
de overlevde.  

sissel@lo-media.no

Fagforeningsaktivister fra NTL

Endelig: Olav Svorstøl fi kk endelig 
møte Henry Engler etter mange år. 
Svorstøl var én dem som jobbet for 
at Engler skulle få komme til Norge.

Møttes: Foran fra v:enstre: Raul Da Cunha, Knut Semb, Anita Solhaug (leder i NTL avd. 90), 
Arne Claussen og Bjørg Osvik. Bak fra v. Emilio Carli, William Quinteros, (fra Lags Uruguaygruppe), 
Henry Engler, Øystein Ekevik og Jon Holten, begge NTL.  Foto: Raul Da Cunha

På 70-tallet var det 

mange aktive fag-

foreningsfolk som drev 

solidaritetsarbeid, og 

utviklingen i Latin-

Amerika fi kk mange til 

å engasjere seg. 

det er klart at det nytter!

med det nødvendige arbeidet der ut. Og for 
det fjerde, sier Svorstøl, kan man velge å  
bare gi faen, men jeg mener og tror at det 
er ikke det NTL-medlemmene vil.  I forhold 
til det andre punktet at man velger seg noen 
områder, så kan jo et alternativ være at man 
arbeider med en problemstilling istedenfor 
et geografisk område, for eksempel HIV/
AIdS-problematikk.  Men Olaf understreker 
at dette er noe man må ta opp til diskusjon i 
en samlet gruppe når man setter i gang 
arbeidet. 

læring for alle parter
Olaf Svorstøl Sierraalta har i mange år vært 
aktiv i blant annet LO i Oslo og dets interna-
sjonale utvalg. Han har også det siste året 
vært leder for Fellesutvalget for Palestina 
og representert Lo i Oslo der.  LO sentralt 
har avtaler med bl a Vietnam og Cuba og 
innefor disse avtalene har LO i Oslo samar-
beidet med fagbevegelsene i hovedstedene, 
nemlig i Havanna og i Hano. Gjennom felles 
møter og seminarer har man utvekslet 
erfaringer og ideer om hvordan man kan 
arbeide bedre og hvordan lovgivning og 
regelverk fungerer. Ifølge Olaf har faktisk 
dette konkrete arbeidet ført til forbedringer 
av arbeidsmiljølovgivningen  i Vietnam etter 

at man fikk kjennskap til hvordan regelver-
ket fungerer i Norge. 

-Jeg tror at det at vi på UiO selv aktivt 
jobber med andre fagforeninger kan være 
mer engasjerende enn at vi bare sender 
penger til andre organisasjoner, selv om vi 
slett ikke trenger å slutte med det. Engasje-
mentet blir større på den måten og ting 
føles nærmere enn om andre gjør alt arbei-
det. Ut fra mine egne erfaringer tror jeg at 
det vil være  mest effektfullt om man kon-
sentrerer seg om noen få steder eller saker 
man jobber med. Enten kan vi jobbe med en 
tilsvarende organisasjon som NTL i et eller 
flere andre land. I  de fleste aktuelle land vil 
det være en fagforening som organiserer 
statsansatte spesielt. Men vi kan også gjøre 
det ennå nærere og arbeide med fagfore-
ninger som ansetter folk som spesifikt job-
ber på universiteter, sier Olaf.

Kanskje kan vi jo også lære noe om hvor-
dan man i andre land organiserer og arbei-
der på et universitet. Eventuelt hvilke kam-
per som føres og hvordan vi kan lære av 
hverandre på det feltet. 

-Men det finnes ingen fasit på dette. de 
som vil være med på dette arbeidet må selv 
bestemme. Man kan også henge seg på det 
arbeidet som Lo I Oslos internasjonale 

utvalg driver med. La oss i alle fall komme 
sammen og diskutere alternativene, avslut-
ter Olaf og løper videre til neste møte.
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kurs

kurs arrangert av 
ntl uio: 
Basiskurs: hva har arbeids-
giver lov til å gjøre med deg?
Midlertidige ansettelser
Oppsigelser
Omstillinger
Flytting
Kursholder: Sten Morten  
Henningsmoen og Ellen dalen
Tid:  1. april kl. 9.00 -12.00
Sted: Aud. Geologisk Museum, 
Tøyen
Påmelding: kontor@uio.ntl.no

Basiskurs: 
hvem bestemmer lønna di?
Tariffsystem og lokal 
lønnspolitikk
Kursholdere: Sten Morten  
Henningsmoen og Ellen dalen
Tid: 28. april kl. 9.00-12.00
Sted: Aud, Zoologisk museum, 
Tøyen.
Påmelding: kontor@uio.ntl.no

kurs om varsling
det vil i løpet av våren arrange-
res et kurs om varsling. 
Følg med på hjemmesidene 
våre for nærmere informasjon. 

kurs soM arrangeres 
av ntl sentralt: 
organisasjonskunnskap 
(NTL-skolen trinn I) 
NTLs oppbygging og  
organisasjonsarbeid
Medbestemmelse
Lønns-og arbeidsvilkår
Fagbevegelsens historie og 
utfordringer
Verving mm
Tid: 11.-15. mai
Sted: Sørmarka
Søknadsfrist: 27. mars 

personkonflikter/trakase-
ring, jus og psykologi
Konfliktskalering og konfliktba-
sert trakassering
Juridiske prinsipper for saksbe-
handling
Utarbeidelse av prosedyrer/
retningslinjer for håndtering av 
konflikter
Helsemessige, økonomiske og 
juridiske konsekvenser når 
saker ikke lar seg løse internt
Tillitsvalgtes rolle – rettslige 
vurderinger/fratredelsesavta-
ler mm
Tid: 8.-10. juni
Sted: Sørmarka
Søknadsfrist: 24. april

kurs for ledere, sekretærer, 
studieledere og kasserere
Jeg er leder – kan jeg det?  
(for tillitsvalgte som leder)

den viktige støttespilleren  
(kurs for sekretærer)
Inspiratoren (kurs for studiele-
dere)
Er du kasserer eller revisor 
(kurs i regnskap)
Tid: 26.-28. mai
Sted: Sørmarka
Søknadsfrist: 6. mars
du finner mer utfyllende infor-
masjon om de sentralt arran-
gerte kursene på NTL sine 
hjemmesider www.ntl.no. det 
er også der du melder deg på.

Hvis du har tips eller ønsker 
om kurs vi skal avholde – 
send oss gjerne en e-post på 
kontor@ntl.uio.no

Medlemskurs våren 2009
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Hvor lenge har du vært ansatt ved 
UiO? Jeg begynte med løse timer i 
1998, så ble det en kvart stilling og nå 
jobber jeg fullt. I tillegg til meg er Kai 
Rosenberg her på gården i en kvart 
stilling. 

Hva består arbeids-
oppgavene dine av? 
Siden vi bare er to 
stykker her oppe og 
det er en hel gård 
som drives så er 
arbeidsoppgavene 
veldig varierte. Her 
er det hjulskift, snø-
måking, skifting av 
sengetøy, ordning 
med mat, gressklip-
ping og selvsagt å 
legge ting til rette for de som kommer 
og bruker stedet.

Har dere noe særlig kontakt med 
kollegaene i Teknisk avdeling i Oslo? 
det blir dessverre altfor lite. Vi burde 
vel vært flinkere fra begge sider. Men 

Teknisk bruker jo stedet her, så da får 
vi jo truffet kollegaene våre. 

Hva liker du best med jobben din her 
på Tømte gård? det er deilig at oppga-

vene er så varierte. 
I tillegg må jeg jo si 
at det er en fri jobb 
og ikke minst flotte 
omgivelser. det er 
ganske unikt at jeg 
kan bruke lunsjpau-
sen min til å plukke 
tyttebær. Jeg tror 
heller ikke vi har det 
så stressende som 
de i Oslo har det.  
det er vel ikke så 
mange UiO-ansatte 
som kan si at de ser 

elg, rådyr eller storfugl mens de er på 
jobb. det gjør vi her.

Hvis noen vil benytte seg av Tømte gård 
til seminar, kurs eller møter – så kontakt 
Gabrielle på mail: e.g.tandberg@admin.
uio.no eller ring på 95 84 50 28.

gabrielle jobber som driftstekniker på tømte gård 
ved hurdalssjøen. stedet drives av uio og kan  
benyttes av ansatte til kurs og seminarer.

navn: gabrielle tandberg,
Teknisk avdeling (Utestasjoner)

MeDleMMet

I forkant av høstens valg har LO invitert til 
medlemsdebatt. Frem til 1. april kan du gå 
inn på sidene http://debatt.lo.no og si hva 
du syntes LO skal arbeider for og ikke 
minst, hva LO skal kreve svar på av de 
politiske partiene. 

Temaet for debatten denne gangen er 
Et Godt arbeidsliv – og LO vil gjerne høre 

hva du syntes er viktig for at du skal ha 
det bra på jobben din. Du kan også sende 
dine innspill på SMS. Det gjør du ved å 
sende LO <din melding> til 2030.

I løpet av våren vil regjeringen legge 
frem Forskningsmeldingen. NTL vil 
følge opp meldingen så snart den 
kommer – det er planlagt en konfe-
ranse for tillitsvalgte og medlemmer 
på universitetene, høyskolene og 
forskningsinstituttene. Vi vil komme 
tilbake med den endelige datoen  
når vi vet mer om når meldingen 
offentliggjøres.

hva skjer med 
offentlig tjeneste-
pensjon?
Utvalget som jobber med tilpasning av 
offentlig tjenestepensjon skal legge 
fram sitt forslag 27. februar 2009.

24. mars kl. 14 - 16.00 vil en av 
Norges fremste pensjonsekspert 
Harald Engelstad forklare hva vi står 
i fare for å miste i årets tariffoppgjør.
Sted: Auditorium 1, Georg Svedrups 
hus Blindern. Vel møtt!

Arrangementet er et samarbeid  
mellom alle fagforeningene.

Aksjonen Forsvar Offentlig  
Pensjon har følgende plattform:

Bevar offentlig tjenestepensjon!•	
 30 års opptjening skal gi minst  •	
66 % pensjon av sluttlønn
 Fortsatt bruttopensjon fra 65 år•	
 Bevar dagens sosiale AFP-ordning•	
 Behold særaldersgrensene med •	
dagens ytelser
 Viderefør uførepensjonen i offentlig •	
tjenestepensjon
 De offentlige pensjonene er en del •	
av våre ansettelsesbetingelser

har du deltatt i debatten?

forskningsmeldingen
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tekst: KNUT ERLING SEMB

foto: CECILIE K. FRAGAAT ØdEGÅRd

Fagforbund og flere andre 
fagforeninger har samar-
beidet om prosjektet og 
spillet er utgitt av Gylden-

dal Norsk Forlag. Spillet 
koster 600,- og kan kjøpes eller bestilles i 
bokhandel. 

1. mai.Fagforeningsspillet er et spill for 
2-6 spillere. Men får tildelt hver sin fagfore-
ningsfane og flytter rundt på spillbrettet mel-

lom spørsmålsfelter, nyhetsfelter og fane-
felter. Spillet kombinerer spørsmål med 
strategisk tenking. Målet er å bygge opp fag-
foreninger og å organisere norsk arbeids-
liv. 

de 1500 spørsmålene handler om fagbe-
vegelsen og arbeidslivet. du testes i historie, 
kultur, fagorganisering, lovverket, interna-
sjonale forhold, personer og begreper. Alle 
spillerne får et hemmelig oppdrag, som går 
ut på å organisere visse deler av norsk 
arbeidsliv.

1. mai formidler kunnskap om arbeider-

bevegelsen og arbeidslivet på en ny, spen-
nende og lærerik måte. Jeg kan anbefale 
spillet på det varmeste. Ta det med deg på 
påskeferie eller invitert venner eller kolle-
gaer på en spillkveld. Opplev spenning og 
økning i ditt kunnskapsnivå. 

Er du klar for en runde?
Rett før jul ble et nytt brettspill lansert og dermed har kapitalens Monopol endelig fått sin 
konkurrent. Spillet heter 1. mai Fagforeningsspillet og vel verd en spillkveld.

Hvis du har lyst til å prøve spiller 
så har du muligheten etter at års-
møtet er ferdig 17. mars. Vi samles 
til spilling på puben på Fredrikke.
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velkommen til nye medlemmer 
pr 1.10.2008
Erlend Haavardsholm, førstkonsulent, IAKH/HumFak
Jocelyn I Hagen renholder,TA Område Tøyen
Ove Edvard Hatlevik, UV-fakultetet
Geir K Sandve, post doc, IFI/MN-Fak
Abdel-Karim Habbachi, driftstekniker, TA Område Østre
Gabriela Halvorsen, førstekonsulent, OPA/SV-Fak
Øyvind Bratberg, stipendiat, Statsvitenskap/SV-Fak
Anne E. Evandt, førstekonsulent, STK/SA
Joe Bush, overingeniør, IT-Odont Fak
Anders Moss, førstekonsulent, Adm/UV-Fak
Ingeborg Vibe, førstekonsulent, Adm/MN-Fak
Andreas Søbstad, overingeniør, USIT/SA
Fred Carlo Andersen, stipnediat, ILS/UV-Fak
Inga Staal Jenset,universitetslektor, ILS/UV-Fak
Tone Linnes, førstekonsulent, OPA/SA
Birthe Neset, førstekonsulent, Inst for helse/økonomiledelse/Med fak.
Solveig S. Vaaland, førstekonsulent, STA/SA
Ola Magnusson, førstekonsulent, Inst for helse/økonomiledelse/Med fak.
Per Jørgen Ystehede, førstekonsulent, Krimnologi og rettssosiologi/Jur fak.
Kirsten J Helgeland, avdelingsingeniør, KHM
Hanna M Ihlebæk, førstekonsulent, SUM/SA
Astrid Kjetså, universitetslektor, ILN/Hum fak.
Hanne K. Solhaug, førstekonsulent, ILOS/Hum fak.
Ingrid Kruger, førstekonsulent, Økonomisk inst/SV-fak.
Eirik Hammersvik, vit.ass., Krimnologi og rettssosiologi/Jur fak.
Joakim dyrnes, førstekonsulent, ISS/SV-fak.
Christina M Rodriguez, førstekonsulent, OPA/SA
Yasothara Nanthagopal, førstekonsulent, IMK/Hum fak.
Henk de Jonge, driftstekniker, TA Område Sentrum
Astrid Siegmund-Breivik, rådgiver, Økonomiseksjoen/Med fak.
dejene Kifle, stipendiat, Kjemisk inst/MN fak.
Solveig H Spilling, førstekonsulent, Adm/Teologisk fak.
Ellen Ch. Sjøwall, overingeniør, Utadrettet/NHM
Silje M Jacobsen, konsulent, Psyk.inst/SV-fak.
Natalia Zubillaga, førstekonsulent, SAI/SV-fak.
Eirik Kvarstein, lærling, IT,Hum fak.
Tarjei S Tjønn, overingeniør, USIT/SA
Linda Røine,førstekonsulent, fakultetsadm/Med fak.
Maria M Jensen, KHM
Mette Johansen, klinikksekretær, IKO/Odont fak.
Jon Vislie, professor, IØ/SV-fak.

vi trenger flere i ny 
giv-redaksjonen
Dette Ny Giv-nummeret er det første 
nummeret i helt ny grafisk drakt. Vi i 
redaksjonen håper at det er noen av våre 
medlemmer kunne tenke seg å bidra med 
enten tekst, foto eller illustrasjoner til  
avisen vår. Ny Giv kommer ut fire ganger 
i året og det er noen timers arbeid til 
hvert nummer. 

Muligheten for fotokurs eller kursing i 
skriving finnes. 

Kontakt valgkomiteen v/Mads Lomholt 
på e-post:  mads.lomholt@usit.uio.no  
eller på telefon 22840090 hvis du er 
interessert. 

Du kan også kontakte redaktør  
Cecilie K. Fragaat Ødegård på  
e-post: cecilie.odegard@lostat.no eller  
på telefon 90 50 00 03 hvis du har noen 
spørsmål.

rektorvalget
Vi minner om at 
det vil bli 
avholdt rektor 
valg i perioden 
30. mars – 3. 
april. Vi oppfor-
drer alle våre 
medlemmer til 
å benytte seg 
av stemme- 
retten og sørge 

for at vi velger en kandidat som vil jobbe 
aktivt for å bedre universitetsdemokra-
tiet. Du finner med informasjon om kandi-
datene på UiOs hjemmesider. Det er en 
lenke til rektorvalget på www.uio.no
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tekst: BENJAMIN ENdRé LARSEN, STIPENdIAT, FARMASJ

 
det er mange gode 
grunner til at vi midlerti-
dig vitenskapelig tilsatte 
bør være fagorganiser-
te. det midlertidige 
arbeidsforholdet gjør 
deg mer utsatt når kon-

flikter oppstår, og kan gjøre det vanskeli-
gere for deg å hevde dine rettigheter hvis du 
velger å stå alene.  Hvis vi derimot velger å 
fagorganisere oss, så står vi alle sterkere 
den dagen noen av oss får problemer på 
arbeidsplassen. Av dagens nesten 1400 sti-
pendater eller postdocer er det antakelig et 
overveldende flertall som er uorganiserte.

det høye arbeidspresset og den selv-
stendige arbeidssituasjonen gjør likevel at 
det ofte er vanskelig å prioritere fagfore-
ningsarbeid eller annet type deltakelse i 
institusjonsdemokratiet. dette fører til at 
midlertidig tilsattes behov i utgangspunktet 
ofte ikke tas hensyn til i så stor grad som 
antallet vårt skulle tilsi. Ved å fagorganisere 
deg kan du bidra til at våre behov i større 
grad blir tatt med i institusjonenes interne 
prosesser fra starten av. Jo flere stipendia-
ter som organiserer seg, jo større gjen-
nomslagskraft vil vi også få både i universi-
tetsorganer og i fagforeningsorganer.

NTL tar stilling og jobber aktivt for over-
dnede unviersitetspolitiske saker, som 
demokrati og forskningsfrihet. I tillegg 
mener jeg spørsmål som f.eks. permisjons-
ordnigner for stipendiater må forbedres. I 

dag blir bare sykefravær ut over 14 dager 
godskrevet i engasjementsperioden. Jeg 
mener at alt fravær med sykemelding bør 
godskrives. dette er spesielt viktig for med 
tanke på likestilling og barneforeldre.

Midlertidig vitenskapelig tilsatte bør ha 
krav på 25 000,- årlig i personlige drifts-
midler! Jeg er klar over at faste vitenskape-
lige heller ikke er sikret en minimumsbeløp, 
og det burde de. det er vanskelig å drive fag-
lig utvikling uten noen midler til å reise på 
konferanser og delta i nettverk. Ved å gi 
midlertidig tilsatte styring over egne midler 
vil man kanskje også styrke deres posisjon 
når det gjelder de daglige diskusjonene om 
økonomiske prioriteringer.

 Alle stipendiater og post.doc.’er burde ha 
eget kontor. det blir alt for lett slik at man 
havner bakerst i køen når areal skal fordeles. 
det er et stort problem at man mange steder 
har opprettet flere nye stillinger enn det fin-
nes areal til. Noen steder prøver man å løse 
dette problemet ved å opprette felleskonto-
rer og åpne landskap. For mye av det arbei-
det vi utfører er slike løsninger uegna.

Kompetanse og erfaring må få uttelling 
ved nytilsetting av midlertidig vitenskapelig 

tilsatte – nå plasseres mange automatisk på 
bunnen av lønnstabellene selv om de har 
erfaring fra både undervisning og forskning. 
Stipendiater har dårlige forutsetninger for 
å få uttelling i lokale lønnsforhandlinger, og 
da er det ekstra viktig at man blir riktig plas-
sert ved starten av ansettelsesforholdet.

Stipendiater og post.doc.’er må sikres 
den uttellinga de har krav på ved publisering. 
Prestisje og penger knyttes til publikasjon, 
og det er viktig at stipendiater får ta del i 
styringen av disse midlene. Når det først er 
slik våre publikasjoner gir institusjonen øko-
nomisk uttelling, synes jeg ikke at vi bør 
delegere den innflytelsen som følger fra dét 
til organer som styres etter en agenda vi 
ikke har vært med på å utforme.

det er etter hvert blitt svært mange mid-
lertidig vitenskapelig tilsatte. Tilgangen på 
faste stillinger står ikke i forhold til den sat-
singen som er gjort på midlertidig vitenska-
pelige stillinger. dersom man ser dette i 
sammenheng med en økt satsing på styring 
og de midlertidig tilsattes svake representa-
sjon i styringsorganer, kan man tenke seg 
at dette kan få konsekvenser for deres aka-
demiske frihet.

Bedre betingelser for 
stipendiater og post.doc’er!
Som stipendiat og dermed 
midlertidig ansatt mener jeg 
det er viktig at NTL UiO tar 
et tak og blir mer synlige 
overfor midlertidig ansatte.

Benjamin vil ha bedre kontorfasiliteter til stipendiater og post. doc’ere.
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Fagfotograf Ståle Skogstad miste livet 
saman med kona si Margaretha då 
huset deira nedst i Telthusbakken brann 
natt til torsdag 18. desember. Han byrja 
på Pedagogisk forskingsinstitutt for 
over 36 år sidan, og arbeidde som foto-
graf ved Universitetet i Oslo all tid 
sidan. Før han kom til Informa-
sjonsavdelinga i 1995 arbeidde 
han i mange år på AV-senteret 
ved det samfunnsvitskaplege 
fakultetet. 

kollega og ven
Ståle var meir enn ein kollega, han 
var ein god ven. Han gjekk stilt i 
gangane, men hadde svært ofte 
eit oppmuntrande ord til folk på 
tomannshand. Han var også poli-
tisk medviten og medlem i NTL, 
truleg meir av ideologiske grun-
nar enn for å få meir i lønningspo-
sen. Han såg kritisk, men ofte 
med humor, på det som skjedde 
rundt han av omorganiseringar 
og liknande.

I arbeidet som fotograf i Infor-
masjonsavdelinga var han fram-
for alt oppteken av kvalitet. Han tok ikkje 
eit bilete berre for å ta eit foto, men for 
å ta eit bilete ingen hadde teke nett slik 
før. Han var ein fotokunstnar, som både 
Apollon og Uniforum, Informasjonsav-
delinga og mange andre einingar ved 
Universitetet i Oslo fekk nyta godt av. 

læremeister
Gjennom åra fekk også fleire unge gå i 
lære hjå han som fotograflærlingar. dei 
kan fortelja om korleis han lærte dei 
teknikkar og metodar for å gjera eit 
godt bilete til eit unikt bilete. den same 

evna hadde han når det galdt å kritisera 
mindre gode nummer av Apollon og 
Uniforum. Han var ikkje redd for å trak-
ka redaktørane på tærne, men han sa 
det som det var, og han kom også med 
forslag til korleis publikasjonane kunne 
bli betre. difor har han vore ein svært 

viktig bidragsytar til at både Apollon og 
Uniforum har den høge kvaliteten dei 
har i dag, og at Apollon fekk Fagpres-
seprisen i 2008, den aller viktigaste 
prisen for norske fagtidsskrift. 

Musikken var medisin
Ståle hadde ein fantastisk stå på-
vilje, og der andre hadde gitt opp 
arbeidslivet gunna dårleg helse, 
kom han stadig tilbake. Han låg 
nede for teljing med ryggproblem 
i eitt år, han fekk blodforgifting i 
ein fot, og han braut foten fleire 
gonger. Men kvar gong kom han 
tilbake. Sist sommar sa han at det 
var lenge sidan han hadde følt seg 
i så god form.  

den store jazzinteressa si 
delte han gjerne med oss kolle-
gaer, både på byen her heime og 
dei gongene me var på reise i 
utlandet. Han hadde dessutan 
vore ein habil musikar sjølv i 
yngre år. Ståle var også oppteken 
av å halda kontakten med tidle-
gare kollegaer i avdelinga. Han 
var i det heile ein mann som bryd-

de seg meir om enn med sine medmen-
neske. det er eit godt minne å ha etter 
Ståle. 

Martin Toft, Uniforum-redaktør, 

og Alv Reidar Dale, kollega

FOTO: MARTIN TOFT

Ståle Olav Skogstad (1941–2008)

Ein fotokunstnar er borte



vi inforMerer...

heimeside for foreninga: http://foreninger.uio.no/ntl/

Pst! … har du spurt nytilsette kollegaer om dei vil melde seg inn i foreininga? 

folk på kontoret:
Alle dagar: 08.00 - 15.45
Ellen, Sten Morten og Bjørg

telefonar, e-post:
 Leiar Ellen Dalen 
Telefon: 22 85 57 70 
ellen.dalen@admin.uio.no  

Nestleiar Sten Morten Henningsmoen 
Telefon: 22 85 44 20  
s.m.henningsmoen@sosiologi.uio.no

andre tillitsvalde:
Sekretær Tom Thorsen 
Telefon: 22 85 54 67 
tom.thorsen@kjemi.uio.no

Kasserar Bjørg Osvik
Telefon: 22 85 72 52  
b.i.osvik@kjemi.uio.no

Ungdomskontakt Henriette Kleivane 
Telefon: 22 85 21 79 
henriette.kleivane@odont.uio.no

Hugs å seie frå til NTL-kontoret dersom du tek permisjon, sluttar ved universitetet, endrar adresse eller blir pensjonist. 
Adressa vår er: NTL-kontoret - Postboks 1034, Blindern - 0316 Oslo E-post: kontor@ntl.uio.no - Fax: 22 85 71 44
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B-postabonnement
Returadresse: NTL UiO, Postboks 1034

Blindern, 0316 Oslo
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Quiz
 1.  FNs første generalsekretær, Trygve Lie, står på sokkel et sted i Oslo. Hvor?

 2.  Hvem er kunstneren som står bak maleriene i Universitetets aula i sentrum?

 3. Når ble NTL UiO dannet?

 4. NTL UiO holder til i ZEB-bygningen. Hva står ZEB for?

 5. Hvor mange år gjelder hovedavtalene vedtatt av arbeidslivets parter?

 6. Hvor jobber som regel en farmasøyt?

 7.  UiO er Norges eldste universitet. Når ble det grunnlagt og hvor var det  
planlagt lokalisert?

 8.  Slagordet «Hele folket i arbeid» ble i sin tid lansert av LO og Arbeiderpartiet.  
I hvilket valgår skjedde dette?

 9.  Avtalen om inkluderende arbeidsliv, som ble inngått mellom partene i 
arbeidslivet og staten, har tre mål. Nevn ett av dem. 

 10.     På 1800-talletbyttet man ut fyrstikkenes gule fosfor med rød fosfor?  
Hvorfor?

løsning:  1. Ved Furuset Senter  2. Edvard Munch 3. 1961 4. zoofysiologi, ernæringsfors-
kning og biokjemi 5. Fire år av gangen 6. På et apotek 7. 1811 og planlagt på Tøyen.  8. 1933 
9. Øke den reelle pensjonsalderen, redusere sykefraværet med minst 20 % og få tilsatt 
langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne. 10. Fordi gul fosfor er veldig giftig.


