
Spesialutgave fra Unikum

Studentavisen Unikum lager 
en spesialutgave om demokrati 
og ytringsfrihet. Magasinet er 
tilgjengelig der det er studenter, 
sakene kan også leses her: 

Unikum

Valg

Valg til studentparlamentet, 
fakultetsstyrene og representant 
til fakultetsstyret blant midlertidig 
ansatte foregår i perioden 3.-10. 
mai. Alt om valgene ligger her: 

STAUiA

Program  3.-7. mai 2021
Demokrati og medborgerskap er et tverrfaglig satsingsområde på UiA. 
Uten aktiv deltakelse i samfunn og valg er det intet demokrati. Det  
gjelder internt på UiA vel så mye som i storsamfunnet. Demokrati- 
og valguken rommer alle UiAs vårvalg til studentparlamentet og 
fakultetsstyrene, og aktualiserer demokrati og ytringsfrihet   
gjennom en rekke spennende arrangementer. 

https://www.unikumnett.no/
https://stastudent.no/valg/
https://www.uia.no/om-uia/valg


Algoritmer: nyttig verktøy eller propagandamaskin? 
Hvordan DIN nettbruk undergraver demokratiet

“For alt fra fortapte individer til fiendtlige stater kan algoritmer være et ekstremt farlig 
verktøy som kan brukes til å manipulere mennesker og deres tanker. Historien har vist 
oss at DIN data og DITT nettbruk kan påvirke valg. Hvor stor fare for demokratiet er 
det når ondsinnede aktører misbruker dette, og hvordan kan det forhindres?

Gjennom en panelsamtale med deltagere fra ulike fagretninger går vi inn for en 
mer helhetlig forståelse av denne problemstilling, som kanskje kan gi deg en aha-
opplevelse eller to.”

Tid og sted: 3. mai klokken 17:00-19:00
Arrangør: De fire linjeforeningene Philosophia, Rhetorica, Politicus 
og Systematicus.
Form: Livestrømmet webinar på Facebook 
Kontaktperson: Andrè Sundbø Olsen

Pedagogstudentenes    
demokratikavalkade på Instagram
Pedagogstudentene inviterer til demokratikavalkade på Instagram. Hver dag legges 
det ut poster om demokrati i samfunnet og demokrati i skolen. Titt innom for videoer 
fra linjeforeningen, innlegg fra fagfolk, demokratiske utforinger, quiz og konkurranse! 

Arrangør: Linjeforeningen Pedagogstudentene UiA
Form: Demokratikavalkade 
Tid og sted: Hver dag, mer informasjon her. 
Kontaktperson: Ingrid Nærland

Minoriteter i demokratiet
Skeive Studenter i Agder lanserer en podcast i videoformat om demokrati, minoriteter 
og hva som bør gjøres bedre. Vertene for arrangementet er to av foreningens 
fantastiske styremedlemmer Dorian Norheim og Mads Hellenes – som begge 
beskrives som litt politikknerder. Selv om de ligger nær hverandre ideologisk, blir 
de ofte vennskapelig uenige. Forvent derfor en god diskusjon og mye latter mens 
verdensproblemer løses. 

Arrangør: Studentforeningen Skeive Studenter i Agder
Form: Podcast i videoformat
Tid og sted: her
Kontaktperson: Camilla Jacobsen

Mandag 3. mai

https://www.facebook.com/PhilosophiaUiA 
mailto:philosophia.uia%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/pedagogstudentenekristiansand/
mailto:kristiansand%40pedagogstudentene.no?subject=
https://www.facebook.com/skeivestudenteragder/
mailto:skeivestudenteragder%40gmail.com?subject=


Digital demokratirebus – cybersikkerhetskonkurranse
Linjeforeningen for datastudenter, BETA, inviterer til digital rebus om hvordan 
«hacking»/digital innflytelse påvirker valg i verden. 

Rebusen er utviklet som en capture the flag-konkurranse (CTF) der deltakerne 
utfordres til å løse datasikkerhetsproblemer eller fange opp og forsvare datasystemer. 
Valget i USA i 2016, men med en norsk tvist, danner grunnlaget for oppgavene som 
går over alle fem dagene i Demokrati- og valguken.

Utfordringene står i kø – spørsmålet er om du tør å bli med? 

Arrangør: BETA - Linjeforeningen for datastudenter
Form: Capture the flag-konkurranse (CTF)
Tid og sted: 3.-7. mai, mer informasjon her. 
Kontaktperson: Theodor Middleton

Advokater om betydningen av demokrati og ytringsfrihet
Linjeforeningen Justitius lanserer en video der de intervjuer flere advokater om hva 
demokrati og ytringsfrihet betyr for dem. Det planlegger et spennende møte mellom 
studentenes tanker og arbeidslivet. Videoen deles på linjeforeningens hjemmeside, der 
flere overraskelser kan dukke opp. 

Arrangør: Justitius studentforening
Form: Videolansering
Tid og sted: 3. mai, mer informasjon her. 
Kontaktperson: Marte Stølan Hagen

Podcast: Kva med demokratiet da? 
Kva er demokrati, kor viktig er demokratiet og kor demokratisk er eigentleg Noreg? 
Deltakarar: Dag Ingvar Jacobsen, professor i statsvitenskap ved UiA og Carl Henrik 
Knutsen, professor i statsvitenskap og demokratiforsker ved UiO.

Arrangør: Studentorganisasjonen i Agder
Form: Podcast
Tid og sted: 3. mai, mer informasjon her. 
Kontaktperson: Linda-Marie Leirpoll, nestleder STA

Tirsdag 4. mai

Europarådet lanserer rapport om tilstanden for 
demokrati og menneskerettigheter i Europa
Human rights report by Council of Europe

The 2021 Annual Report of the Secretary General of the Council of Europe on the state 
of Democracy, Human Rights and the Rule of Law in Europe will be published on May 
6, 2021.
The University of Agder is honoured to host an insightful preview of the Annual 
Report on May 4, presented by Matjaž Gruden, Director of Democratic Participation 
at the Council of Europe followed by a panel discussion with UiA researchers lead by 
Professor Rómulo Pinheiro. 

Arrangør: Universitetet i Agder i samarbeid med Europarådet
Form: Webinar
Tid og sted: 4. mai klokken 14:00-15:15, mer info om påmelding. 
Kontaktperson: Clare Patricia Jortveit

https://www.facebook.com/beta.linjeforening
mailto:leder%40betauia.net?subject=
http://www.justitius.no
mailto:leder%40justitius.no?subject=
https://stastudent.no/
mailto:stanestleder%40uia.no?subject=
https://www.uia.no/arrangementer/human-rights-report-by-council-of-europe
mailto:clare.jortveit%40uia.no?subject=


Eilerts salong – hvordan opplever unge 
ytringsfriheten? 
Eilerts salongs overordnede mål er å vise hvordan vi kan bruke samfunnsvitenskapen 
til å forstå, tenke nytt om og forandre samfunnet. Denne gangen belyser samtalen 
hvordan unge opplever muligheter til å ytre seg i det offentlige rom. Vi vil, med basis i 
ny kunnskap om ytringsfriheten i Norge utforske hvor stort ytringsrommet er. Samtidig 
lurer vi på om frykten for å krenke eller bli krenket preger unges ytringsønske og 
muligheter. Med oss i salongen har vi Kari Steen-Johnsen, sosiolog og forskningsleder 
ved Institutt for Samfunnsforskning; Kjersti Løken Stavrum, direktør i stiftelsen Tinus, 
og Amalie Gunnufsen, stortingskandidat for Høyre. Salongen ledes av Kai Steffen 
Østensen, stortingskandidat for Arbeiderpartiet.

Arrangør: Eilerts salong
Form: Paneldiskusjon 
Tid og sted: 4. mai klokken 19:00 på Teateret i Kristiansand.  
Krever påmelding, se mer info her. 
Kontaktperson: Kent Hjalmar Olsen

Spillopus synger Imagine - John Lennon 
Spillopus feirer demokratiet vårt samtidig som vi setter lys på de vanskelige tidene 
hvor demokrati og fellesskap er sårt savnet og ytterst nødvendig. Som Lennon sier, se 
for deg en verden der alle lever i fred, deler verden og er som én. 

Arrangør: Femmes Spillopus AD Libitum
Form: Musikkvideo i anledning Demokratiuka
Tid og sted: mer infomrasjon her og Facebook.
Kontaktperson: Andrea Oshaug Fostervold

Podcast: - Kvar ligg tilliten? Media sin forbanning 
(eller ikkje) på demokratiet
Media og demokratiet. Korleis er tilliten til mediane, korleis mediane kan 
påverke politiske beslutningar, og kva som er farleg med dagens mediabruk i 
henhald til demokratiet? I podcasten delteke Øystein Sæbø, professor innan 
informasjonssystemer(UiA) og Vidar Udjus, politisk redaktør i FVN.

Arrangør: Studentorganisasjonen i Agder
Form: Podcast
Tid og sted: 4. mai, mer informasjon her.  
Kontaktperson: Linda-Marie Leirpoll, nestleder STA

https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap/eilerts-salong 
mailto:kent.h.olsen%40uia.no?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCQtdBZ2-OCeDnAfTXAsVxNA
https://www.facebook.com/Spillopus/
mailto:spillopus%40hotmail.com?subject=
https://stastudent.no/
mailto:stanestleder%40uia.no?subject=


Europakonferansen om ytringsfrihet, demokrati og 
menneskerettigheter
Pandemien har forverret utfordringene for demokrati og menneskerettigheter, det 
adresseres gjennom denne konferansen. De grunnleggende spørsmålene går lenger 
enn helsekrisen for å sikre demokrati og menneskerettigheter i Europa. Demokratisk 
deltakelse og et inkluderende offentlig ordskifte er nødvendig. Ytringsfrihet har vært 
det mest omdiskuterte spørsmålet om menneskerettigheter de siste årene, og er 
hovedtemaet for årets konferanse. 

Konferansens hovedtaler er president i Den europeiske menneskerettsdomstolen i 
Strasbourg, Robert Spano. Blant øvrige deltakere er også generalsekretær Christophe 
Deloire fra Reportere uten grenser, Paris.

Arrangør: Kristiansand kommune, Universitetet i Agder, ARKIVET 
freds- og menneskerettighetssenter, Europarådet, Kilden teater og 
konserthus, Sørlandets kunstmuseum og Cultiva.
Form: Konferanse som kan følges digitalt kostnadsfritt
Tid og sted: 5. mai, 12:30-18:00 i Kilden, informasjon og påmelding 
her.
Kontaktperson: Erle Wright Severinsen

Podcast: Kva med engasjementet hos studentane? 
Er det eigentleg så viktig?
Kvifor er det viktig med studentengasjement? Er det ein trussel mot 
studentdemokratiet ved manglande oppslutnad? I podcasten delteke Olea Norset, 
leiar av Studentorganisasjonen i Agder og Sunniva Whittaker, rektor ved UiA.

Arrangør: Studentorganisasjonen i Agder
Form: Podcast
Tid og sted: 5. mai, mer informasjon her. 
Kontaktperson: Linda-Marie Leirpoll

Encoding Democracy: Co-designing Pandemic-
proof Transparency, Governance and Accountability
Democracy is defined by power vested in the people and a set of shared human 
values, rights and privileges. However, the enterprise of preserving such rights and 
encoding such values in technology is far from a linear process. In this webinar, 
an interdisciplinary expert group in the field take a step back to reflect on how 
fundamental concepts that operate in any democratic society, such as transparency, 
governance and accountability, can be used to empower people in the times of the 
COVID-19 pandemic. 

Arrangør: Santiago Martinez/University of Agder/NPC board member 
(Norway/Spain), Cory Robinson /Senior Lecturer Linköping University/Founder 
NPC (Sweden/USA) and Inese Podgaiska /Sec. General Association of Nordic 
Engineers/NPC board member (Denmark)

Form: Webinar
Tid og sted: Torsdag 6. mai klokken 10:00-11:00, mer informasjon 
(lenke mangler) og påmelding. 
Kontaktperson: Santiago Martinez

Onsdag 5. mai

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/politikk-og-organisasjon/samfunnsutvikling/europakonferansen/
https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/politikk-og-organisasjon/samfunnsutvikling/europakonferansen/
mailto:erle.wright.severinsen%40uia.no?subject=Demokratiuka
https://stastudent.no/
mailto:stanestleder%40uia.no?subject=
https://uia.pameldingssystem.no/encoding-democracy-co-designing-pandemic-proof-transparency-governance-and-accountability
mailto:santiago.martinez%40uia.no?subject=


European Democracy in Crisis - Challenges and 
Opportunities for International Organizations 
Formal Opening of the UiA Jean Monnet Centre of Excellence

Democracy has come under threat from various sides in Europe. At the same time, 
international organizations like the Council of Europe, the European Union and the 
Organization for Security and Co-operation in Europe aim at protecting democracy 
on the European continent. The Jean Monnet Centre of Excellence at the University 
of Agder (UiA) brings together experts to discuss the current state of democracy in 
Europe, the tools and possibilities that international organizations have to advance 
the democratic development of their member states, and the challenges these 
organizations face in their activities. 

The event will start with a brief opening ceremony of the Jean Monnet Centre of 
Excellence, which has been awarded to UiA by the European Union last year. In the 
subsequent keynote speech, Matjaž Gruden, Director of Democratic Participation at 
the Council of Europe, will focus on democracy in Europe and the 2021 Annual Report 
of the Secretary General of the Council of Europe on the state of Democracy, Human 
rights and the Rule of Law in Europe, which will be published on the day of the event. 
Afterwards, a panel of scholars from various Norwegian universities will discuss the 
democratic challenges for and responses of European international organizations 
further. 

Arrangør: Jean Monnet Center of Excellence, University of Agder 
Form: Panel discussion/Webinar  
Tid og sted: Arkivet, 6. mai 11:15-13:00. 
Detailed programme and check any updates here. 
Register for this event her. A zoom link will be sent to your e-mail address shortly 
before the event.

Kontaktperson: Kari Nordstoga Hanssen

Podcast: Kva truar eigentleg demokratiet? 
Er det truslar mot demokratiet? Og kva er dei? Kva med skjermbruk, sosiale mediar og 
mangel på kritisk tenking? Ein podcast med filosof Einar duenger Bøhn.

Arrangør: Studentorganisasjonen i Agder
Form: Podcast
Tid og sted: 6. mai. Mer informasjon.  

Kontaktperson: Linda-Marie Leirpoll, nestleder STA

Podcast: A shift from inward to outward, democracy 
in an international context 
International perspective of democracy, with a focus on Norway and America. With 
state is most “free”, despite weak or strong steering? advantages and disadvantages 
of different types of democracy. Participants: Nina Burleigh, American author and 
journalist and Kristoffer Spenik, a student at the School of Business and Law. 

Arrangør: Studentorganisasjonen i Agder
Form: Podcast
Tid og sted: 7. mai, https://stastudent.no/ 
Kontaktperson: Linda-Marie Leirpoll, nestleder STA

Torsdag 6. mai

Fredag 7. mai

https://jm-excellence.uia.no/
https://uia.pameldingssystem.no/europe-conference
mailto:%20kari.n.hanssen%40uia.no?subject=
https://stastudent.no/
mailto:stanestleder%40uia.no?subject=
https://stastudent.no/
mailto:stanestleder%40uia.no?subject=
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