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Vi mennesker er i ferd med å ødelegge vårt eget livsgrunnlag. Det er et enkelt, men skremmende faktum . Vi ser
det rundt oss i form av ødeleggelse av skoger, tap av biologisk mangfold, forsuring og forsøpling av
verdenshavene, forurensning av fjordene, forgiftning og nedbygging av matjord, i tillegg til klimaendringene
som, i følge FNs rapporter, allerede har begynt å gi alvorlige konsekvenser. Det er vår generasjons største
utfordring å endre denne utviklingen før det er for sent. Og det må Universitetet i Oslo, som en stor
og fremtidsrettet institusjon, ta på alvor. Det vil i all hovedsak bety at universitet bryter med Statoil og andre
oljeselskaper, og at forskning og studieprogrammer med et klima –og miljøfokus bør prioriteres.
Utover det kommende studentvalget er det nødvendig å skape en kontinuerlig debatt der universitets kurs står i
sentrum. I denne debatten er det viktig at Studentparlamentet tar et tydelig standpunkt og er en tydelig stemme
på vegne av studentene. Studentparlamentet bør også engasjere seg i den bredere samfunnsdebatten omkring
klimaendringene.
Grønn Liste er ei liste startet av Miljøpartiet De Grønnes studentorganisasjon, Grønne Studenter. Listen er
dermed knyttet til Grønne Studenter. Listen består av personer, både med og uten tilknytning til Grønne
Studenter, med et brennende engasjement for miljø og klima. På tross av Grønn Liste sin tilknytning til Grønne
Studenter, så er Grønn Liste ei partipolitisk uavhengig liste med sitt eget program, uavhengig av Grønne
Studenters politikk og Miljøpartiet De Grønnes program.
Våre representanter i Studentparlamentet og velferdstinget er forpliktet til å arbeide og stemme i tråd med dette
programmet. Dersom saker som ikke er dekket av programmet kommer opp i Studentparlamentet eller
Velferdstinget, så vil hver representant arbeide med disse etter grønne prinsipper og egen fornuft.
Denne plattformen er delt inn i fire kapitler, og dekker et bredt område av hva vi mener er viktig for at
Universitetet i Oslo skal kunne tilby en best mulig utdannelse, en best mulig studietid, og en best mulig fremtid
for vårt samfunn. Punktene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge.

Utdanning er det viktigste virkemiddelet vi har for å skape en bedre fremtid. Dermed har alle
utdanningsinstitusjoner, inkludert Universitetet i Oslo, en plikt til å bidra til en positiv og ansvarlig utvikling.
Fortidens forskere var med å skape de løsningene som i dag har gjort Norge til et av verdens rikeste land. Men
dette har gått kraftig på bekostning av naturen, og den norske oljenæringens bidrag til klimaendringene er i ferd
med å få katastrofale følger. Vi mener at det eneste rette er å fremme utviklingen av bærekraftige løsninger og
stoppe forskning på utvinning av ikke-fornybare resurser i takt med den nødvendige utfasingen av
oljeindustrien. Universitetet i Oslo er en stor offentlig institusjon, og vi mener derfor at UiO har ansvar og
mulighet til å gå foran i innføringen av innovative og miljøvennlige tiltak. Som en fremtidsrettet
utdanningsinstitusjon må UiO tørre å satse på innovative og slagkraftige løsninger.
























Universitetet i Oslo skal ha som mål å bli ledende i verden på miljøforskning og maritim
forskning.
En utfasing av ikke-fornybar og miljøskadelig forskning bør være i gang innen utgangen av
2015.
Universitetet i Oslo skal ikke inngå nye avtaler med Statoil eller andre selskap som driver med fossil
energi.
Undervisning og forskning på fornybare ressurser og bærekraft bør prege Universitetet. En
omfordeling av ressurser innad i UiO er nødvendig for å oppnå dette.
Klima- og miljøforskning bør i større grad fokusere på overgangen til fornybarsamfunnet og
tilpasning til klimaendringer innen samfunnsvitenskap, humaniora, økonomi og juss.
UiO må samarbeide med andre universiteter, institusjoner og bedrifter som forsker og arbeider innen
fornybarfeltet.
Dyreforsøk må unngås der det er mulig å erstatte bruken av levende dyr med andre
alternativer.
Forskningen må følge tydelige etiske retningslinjer.
Det må opprettes en lett tilgjengelig oversikt over privatfinansiert forskning ved UiO.

All forskning ved UiO må gjøres fritt tilgjengelig gratis på internett. Unntaket er dersom det går på
bekostning av akademisk frihet.
UiO skal være vertskap for minst èn høyhastighets exit-node i privatlivs-verktøyet Tor.
UiO skal i større grad filme og legge ut forelesninger på nett, etter inspirasjon for eksempel fra MIT
OpenCourseWare. Spesielt på kurs med mange studenter, og kurs det er vanskelig å finne materiell til
andre steder.
UiO skal aktivt støtte oppunder bruk av fri programvare, åpne standarder, mindre restriktive lisenser
(slik som GPL og Creative Commons, eventuelt Copyleft) og åpen kildekode. UiO må da veie dette
hensynet tungt både ved eventuelle anskaffelser og ved avgjørelser om hva man skal undervise i. ITsystemer som er utpreget konkurransehemmende og binder brukerne til én leverandør bør unngås.
UiO bør intensivere arbeidet med å oppnå sine egne mål knyttet til digital eksamen.
UiO bør styrke den praktiske håndhevingen av personvernloven.

Det må arbeides videre med miljøsertifisering av universitetet.
Alt materiell som kjøpes inn/distribueres av UiO bør være av beste miljøstandard, i tillegg til at
Universitetet må fortsette å vektlegge miljøsertifiserte leverandører, varer og tjenester i alle
innkjøpsprosesser.
Mengden emballasje på kantinematen må reduseres.
Kildesortering må innføres i alle bygg som UiO eller SiO disponerer.















Det må legges til rette for kildesortering også utendørs på universitetets områder
UiOs mål om 70 % kildesorteringsgrad innen 2020 bør heves til 90 %.
Kopiavgiften bør gjøres frivillig, slik at studentene bare betaler for de utskriftene de faktisk gjør.
UiO bør heve ambisjonen om reduksjon av energiforbruk innen 2020.
UiO skal installere sensorer som skrur av lyset automatisk når ingen har brukt rommet på en stund.
Mange rom på UiO står nå med lyset på døgnet rundt, helt unødvendig.
Ved bygging av nye- eller rehabilitering av gamle bygg ved Universitetet må miljøhensyn og
fremtidsrettede løsninger prioriteres.
Grønn Liste vil jobbe for at investeringer tilknyttet UiO skal være bærekraftige.
UiO må redusere miljøbelastning fra transportområdet.
I 2013 ble det fløyet 58,5 millioner km med fly (tilsvarende ca. 6 millioner tonn CO2) ved UiO. Dette
bør reduseres betydelig gjennom blant annet alternative reisemåter og benyttelse av ny
kommunikasjonsteknologi.
UiO må ha en klar plan for utfasing av alle fossilbiler som senest må være effektiv innen 2018.
Det må innføres effektive tiltak for intern bildeling for studenter og ansatte ved UiO.
Alle UiOs parkeringsplasser bør være tilrettelagt for elbiler.
UiO skal utnytte takarealet på bygningene bedre. Det finnes mange spennende muligheter, for
eksempel grønne tak, installasjon av solcellepaneler eller takterrasse med hage.

Vi mener at de følgende punktene er viktige for å sikre at studentene ved Universitetet i Oslo får en best mulig
utdannelse.

















For at undervisere skal inneha både høyest mulig kompetanse innen faget og evner til å formidle
denne kompetansen, bør det være høyere pedagogiske krav til forskere som underviser.
Evalueringsprosessen av forelesere og undervisning bør alltid foregå midt i semesteret i tillegg til ved
semesterslutt.
Egne pedagoger som samarbeider tett med forskere bør ansettes der det er nødvendig, særlig ved
førstesemesterstudiet.

Det er nødvendig med et heldekkende tilbud av digitalt pensum. E-bøker og e-kompendier bør være
tilgjengelige for alle fag, og de bør være rimeligere enn papirbøker.
Der hvor digitalt pensum ikke er tilgjengelig må fysisk pensum være lett tilgjengelig på UiOs bibliotek.
Dagens tilbud av digital pensumlitteratur, aviser og tidsskrifter må gjøres mer synlig.

Hjemmeeksamen og innleveringsoppgaver som vurderingsform bør brukes oftere da dette er en mer
realistisk måte å arbeide på sammenlignet med annet akademisk arbeid.
Konteeksamen bør innføres på alle fakulteter.

For å sørge for et fleksibelt tilbud som tilrettelegger for bl.a. studenter som jobber på kveldstid i
ukedagene, må alle universitetets biblioteker være åpne også i helgene.
UiO skal tilstrebe lange åpningstider, og at flest mulig skal få tilbud om døgnåpen lesesal/termstue,
selv om de ikke har egen lesesalsplass.
Det skal alltid være mulig å komme ut av bygningene med kort og kode.
Studenter med spesielle behov (enten psykiske eller praktiske) bør få innvilget døgntilgang både inn
og ut, slik at de kan studere i universitetets lokaler når det fungerer for dem.




Kvaliteten på stoler, pulter og strømuttak på lesesalene må forbedres.
Ventilasjon av universitetets bygg, særlig lesesaler og undervisningsrom, må bli bedre.



UiO skal legge til rette for at undervisning kan gjennomføres utendørs når været og timens innhold er
egnet. For eksempel at en gruppelærer enkelt kan velge å flytte undervisningen ut på en terrasse en
varm sommerdag, at en foreleser kan velge å samle folk rundt seg med en whiteboard under et tre, eller
at en seminargruppe kan ligge i gresset og skrive dersom både de og seminarlæreren ønsker det.

Vi ønsker et universitet som studentene er med å styre, fra læreplan til valg av professor og fra bygg til faglig
innhold. Da må avgjørelsesprosessene være demokratiske, inkluderende, gjennomsiktige og mest mulig
tilgjengelige for studenter flest.





For at Universitetsstyrets sakslister skal være lettere tilgjengelige bør de publiseres på en måte som
gjør dem lett tilgjengelige for studentene, f. eks i Universitas.
Sakslistene til Universitetsstyret må offentliggjøres minst ti dager i forveien av styremøter, for å gi en
bedre mulighet for studenter og studentorganisasjoner til å påvirke sakene. Der det er mulig bør
saksliste eller en midlertidig saksliste bli offentliggjort enda tidligere enn ti dager før styremøte.
Alle saker som blir behandlet av universitetsstyret skal bli offentliggjort.



Informasjon om studentdemokratiet må bli mer tilgjengelig for nye studenter ved universitetet. Dette
kan oppnåes ved at det holdes kurs/innlegg som en del av informasjonsmøtene ved starten av
førstesemesterstudiet.



Alle samarbeidsavtaler mellom UiO og ulike bedrifter, næringer og organisasjoner må være
offentlige. Før inngåelse av forskningssamarbeid bør det gjennomføres høring og det bør gjennomføres
en kritisk vurdering. De nasjonale forskningsetiske retningslinjene må tas hensyn til.
Grønn Liste vil jobbe for at investeringer tilknyttet UiO skal være bærekraftige.







Hverken de kommersielle interessene til SiO eller til eksterne skal komme i veien for
studentforeningers kafédrift eller studentaviser.
SiO skal i sine kantiner tilby produkter fra at bredt spekter av produsenter. Ingen produsent skal ha
monopol.

Hvordan vi studenter lever fra dag til dag påvirker både miljøet rundt oss, vår egen helse og livskvaliteten vår.
Det er mye SiO og UiO kan gjøre for å forbedre både studenters hverdag og studenthverdagens påvirkning på
omverdenen.
















For at alle studenter skal ha tilgang til SiOs treningstilbud er det nødvendig med et mer fleksibelt
medlemskap, f.eks. klippekort eller kvartalkort.
Psykiske helse må bli tatt på alvor. Det er essensielt at ventetiden til studentpsykologene går ned ved at
flere psykologer blir ansatt, eller at det opprettes en effektiv akkuttjeneste/studentpsykologvakt etter
modell av studentlegevakten.
Ordningen med studiemestringskurs bør utvides.
UiO og SiO må legge bedre til rette for LHBTQ-personer. Dette kan blant annet skje ved å innføre et
kjønnsnøytralt alternativ ved all registrering.

Kjøttfri mandag må innføres i SiO-kafeene og SiO-barnehagene på samme måte som det har blitt
innført i Forsvaret og andre offentlige institusjoner i Norge.
Det generelle vegetar- og vegantilbudet i SiOs kantiner skal bedres.
I tråd med utviklingen i andre offentlige institusjoner - bl.a. sykehus - bør 20% av all maten i SiOkafeene være bærekraftig produsert (økologisk og/eller kortreist) innen 2016.
For å oppnå 20% bærekratig mat i kantinene må UiO og SiO ta initiativ til å gå inn i innkjøpsordninger
i samarbeid med andre offentlige institusjoner i Oslo.





Det må bli flere sykkelparkeringer med tak og låsemuligheter.
Sykkelpumpe med trykkluft bør installeres på minst en av sykkelparkeringene.
Et lite verksted med mulighet for enkle sykkelreparasjoner bør opprettes på Blindern.
For å legge til rette for sykling bør garderober med dusj og mulighet til å skifte gjøres tilgjengelig på
alle fakultet
Det bør settes opp bysykkelstativ på universitetets grunn og i forbindelse med studentbyene.
Den øvre aldersgrensen for studentkort på kollektivtransport må fjernes for heltidsstudenter.
Kollektivforbindelse til læringsstedene må prioriteres ved plassering av nye studentboliger.



Det bør innføres 11 måneders studiestøtte.




Nye studentboliger bør bygges slik at de får energimerking A.
Eksisterende studentboliger må systematisk gjennomgås med tanke på energieffektivisering og
etterisolering.
Muligheten til at studentboligene selv kan produsere noe av energien de bruker (f. eks gjennom
solcellepanel) bør undersøkes og eventuelt innføres.
SiO bør tilrettelegge en andel av studentboligene for husdyrhold.
Grønn liste støtter boligkravet om 3000 nye studentboliger nasjonalt.






