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Klar tale fra tidligere UiA-student 
Daniel Haraldson Nilsen (27), som 
nå har begynt å jobbe for DNT 
Edru Livsstil i Kristiansand. 
 –  UiA har en for likegyldig 
holdning til studentenes avko-
holmisbruk. På UiA brukes 
våre skattekroner til å gi studen-
tene lettere tilgang til alkohol. 
Universitetet gir ubevisst økon-
omisk tilskudd til sosiale klubber 
der det foregår mye «fyll og fanteri», 
sier Daniel som var student på UiA 
i fem og et halvt år. 

Studenters misbruk
– Jeg synes synd på en gruppe 
studenter ved UiA; utvekslings-
studentene fra bl.a. Afrika, Asia, 
USA og Europa. Mange av dem 
er veldig flinke, men hadde de ikke 
brukt alkohol hadde de kunne klart 
seg mye bedre - i likhet med mange 
norske studenter. Jeg opplevde flere 
ganger at da de kom ble de sosiale 
ved å drikke seg dritings. Det er trist 
for Norge at utlendinger får et feil 
inntrykk av nordmenn. Og det er 
trist at UiA ikke bryr seg om alko-
holmisbruk på skolen.
Nordmenn drakk mye gjennom hele 
semesteret. I eksamenstida lot de 
heldigvis alkoholen være, ifølge 
Daniel.

Taushet på UiA
Sørlandsavisen Kristiansand gjorde 
sist uke flere forsøk på å komme 

i kontakt med stidentorganisas-
jonen på UiA. Først oppnådde 
vi kontakt med sekretæren som 
skjønte vår interesse, men henviste 
oss til leder Kai Steffen Østensen. 
Flere forsøk gjorde ikke at vi kom 
i kontakt med ham. Nå er målet til 
Daniel klokkeklart:
 – Jeg håper å få mer publisitet 
rundt avholdssaken på Sørlandet.

Alkoholfdri mann
Totalens nye talsmann Daniel 
Haraldson Nilsen (27) har ikke 
drukket en eneste dråpe alkohol i 
løpet av livet sitt. Han er også stolt 
over å aldri ha tatt verken narko 
eller røykt. Nå har han begynt på 
arbeidsoppgavene sine.
Han begynner i den nyopprettede 
stillingen etter to år som konsulent 
i Gulen kommune på Vestlandet.
 – Jeg kommer til å ta kontakt med 
alle politiske partier. Jeg kjenner flere 
politikere som er avholds. Jeg tror 
på bred politisk støtte, sier han som 
gleder seg til å bli kjent med både 
brukere og de som benytter Totalens 
tilbud.

Skolehverdagen
Da han gikk både på videregående 
og UiA ble han flere ganger tilbudt 
alkohol.
 – Fotball var min Gud da jeg gikk 
på videregående. Foreldrene mine 
er avholds, og har gitt meg gode 
retningslinjer, sier han. Da han tok 

master i ledelse på UiA ble han per-
sonlig kristen.
 – Mange spurte meg om jeg ville 
ha en øl. Jeg takket nei hver gang.

Fanesaker
Daniel ser på kombinasjonen idrett 
og alkohol samt alkoholmisbruk 

blandt eldre som to viktige saker. 
 –  Jeg har selv sett at alkohol blant 
eldre er et for stort problem. 

Det er fort gjort å drikke litt for mye 
om man blir ensom.  Vi ser en klar 
tendens med mindre alkoholbruk 
blant unge og større alkoholbruk 

blant nettopp eldre, avslutter han 
før han skal jobbe videre med utfor-
drende oppgaver for ytterligere 
reduksjon av alkoholforbruket i 
Kvadraturen.

Det sier Kai Steffen Østensen, leder av STA 
- Studentorganisasjonen Agder. 

 –  Vi kan ikke legge oss i hva enkelt-
studenter gjør på sin fritid. Om noen velger 
å drikke alkohol, må det være opp til den 
enkelte. Studenter er voksne mennesker som 
tar frie valgt. Det gjelder både internasjonale 
og norske studenter. Tilbakemeldingene vi får 
er at de internasjonale studentene ved UiA 
opplever Agder som et godt sted å studere, 
og det jobber vi for at det hele tiden skal være, 
sier han til Sørlandsavisen Kristiansand.

 – Hvis noen opplever studentmiljøet 
som ekskluderene må alle som jobber med 
 studenter gjennomgå sine rutiner og sjekke 
hva man kan gjøre annerledes for at flest 
mulig skal oppleve sin studietid som god.  

Når det er sagt har ikke jeg samme opplev-
else som det Nilsen har og jeg har heller ikke 
samme oppfatning av alkoholbruken til stu-
denter. Dette er en tematikk det jobbes med 
i universitetsmiljøet. 

Konsumerer alkohol
– Det er mange studenter som konsum-
erer alkohol i ulike sammenhenger. Spesielt 
studiestarten har vært kjent for et høyt alko-
holkonsum, selv om målrettet arbeid viser at 
denne trenden har snudd de siste årene. Det 
finnes ingen arrangementer hvor UiA serverer 
alkohol, som vi i Studentorganisasjonen i 
Agder (STA) er kjent med. 

Det er Studentsamskipnaden i Agder (SiA) 
som har myndighet til å selge alkohol 
og dette gjøres kun på henviste områder 

tilknyttet studentbaren Østsia eller på spesi-
elle områder under Studiestartfestivalen på 
selve studiestartdagen. 

 – Vi i STA opplever en ledelse som ønsker 
studentene godt og som har igangsatt flere 
tiltak for å sikre at studenter på UiA skal 
oppleve en trygg studiehverdag. Satsing på 
nye vrimleområder, mer penger til studies-
tart for å skolere flere faddere og satsingen 
Faddervakt på byen mellom SiA, UiA og STA 
er konkrete eksempler på det. Vi kan alltid bli 
bedre og jeg håper derfor Nilsen vil møte oss 
for å diskutere hva vi kan gjøre annerledes. 
Når det gjelder bruk av skattekroner for stu-
dentenes lettere tilgang til alkohol, er Østensen 
uenig.
 – Jeg er ikke enig i Nilsens premiss om 
et såkalt alkoholmisbruk. UiA bruker ikke 

penger på alkohol til studentene og studentene 
må selv betale for egen alkohol. Tilskudd til 
studentforeninger gis gjennom Velferdstinget 
i Agder (VT) som har ansvar for den økono-
miske tildelingen av det studentsosiale fondet 
tilknyttet SiA. Disse pengene dekkes av stu-
dentenes semesteravgift og er underlagt egne 
retningslinjer.  

Drikker ulikt
– Det vil alltid være noen studenter som 
drikker mer enn andre utenfor lesesalen, 
og vårt ansvar er å sikre at studenter skal 
oppleve universitetet som en trygg arena. 
STA støtter ulike initiativ som både Kjernekar 
og Lykkepromillen. Dette er gode hold-
ningsskapende prosjekter som er med på 
å bevisstgjøre studenter som konsumerer 
alkohol om hvilke grense den enkelte har.

Reagerer over stort alkoforbruk på UiA

Studentene ser alvorlig på påstandene

ØNSKER VELKOMMEN: Daniel vil gjerne arbeide for å få flere inn i Totalens lokaler.
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– Det er for mye fyll på UiA. Universitetets 
ledelse har en for likegyldig holdning til stu-
dentenes alkoholmisbruk!

- Først vil jeg si at Nilsens oppfatning er hans egen og en oppfatning ingen kan ta ifra han. 
Derfor må vi ta den på alvor. 


